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CÂTEVA FOTOGRAFII 
MIȘCATE

2017 a început cu același ritm lent pentru s.f.-ul românesc: 
în ianuarie, ca de obicei, poți să fotografiezi două cluburi: Heli-
onul și Quasarul.

În februarie încep să miște Prospectart, Antares, H.G. Wells, 
Cygnus și, eventual, o parte din ce-a mai rămas din clubul Vic-
tor Anestin.

În martie ies din bârlog Atlantis-ul de la Reșița și SFVL de 
la Vâlcea.

Mișcarea s.f. românească, destul de subțire la nivel de clu-
buri, și aparent „bogată” în opere în ultimii ani trăiește, mai 
ales, prin câteva evenimente marcante: o expoziție , un târg de 
carte , o aniversare, Zilele cutare, care sunt tot mai puține.

Concentrată într-un calendar rarefiat, care înseamnă Reveli-
onul S.F., Final Frontier, Sesiunea și Conferința Internațională 
Helion, ComicCon (care are tangențe cu s.f.-ul, dar nu se 
recunoaște a fi alipit la fandom), Bookfest, Atlantykron, 
Romcon, Târgul de carte Gaudeamus, Zilele Quasar (sau Dan 
Merișca). Am închis calendarul. Sigur, mai sunt numeroase tur-
nee cu lansări de cărți la care editurile Tritonic și Pavcon respi-
ră adânc în ultima vreme.

Când e vorba să faci ceva serios care să aibă continuitate și vla-
gă, nu-i ușor deloc. Pentru că în dulcele iz balcanic apare ba o fleg-
mă, ba o piatră sau un pietroi, aruncat din câte-un târg mai răsărit.

Anul acesta a fost la rând Antares-ul din Brașov.
Un club vechi, dar nu învechit, ca licorile din crame, mai ales 

că a avut o perioadă de peste cinci cincinale de pauză.
Gălăgia pe care au făcut-o la începutul lui februarie s-a dato-

rat unui președinte de club foarte slab, care răspunde la nume-
le de Borlan Anamaria, care a direcționat în mod tendențios și 
irațional niște breșe proprii din organizare și, mai ales, comuni-
care, spre ARCASF, încercând să se salveze pe ei, vezi doamne, 
ca superbi organizatori ai viitorului Romcon.

Antares în existența lui de 10-15 ani nu a organizat niciodată 
nimic, iar atunci când alt grup de la Brașov, apărut după Revoluție 
și care se chema Nova (condus fiind de Florin Ursu și Ion Lungea-
nu), atunci când se pregăteau să organizeze un eveniment cu ca-
racter național, prin 96-97, s-au dezagregat, unii plecând prin Ca-
nada, alții rămânând prin țară, dar fiind lipsiți de energie.

Chiar dacă majoritatea membrilor clubului Antares sunt 
trecuți bine de prima tinerețe, experiențele organizatorice ma-
jore neexistând, încearcă acum să se înflăcăreze și să arate lumii 
ce forțe latente și nebănuite sălășluiesc în ei.

Din păcate sunt cam plăpânde, iar, dincolo de gălăgia de pe 
Facebook, restul este palid și plin de bla-bla-uri și promisiuni, 
ca la București.

Antares-ul s-a bucureștenizat în ultima vreme, dar nu în 
sensul pozitiv, ci în celălalt, balcanic.

La Antares sunt și oameni care fac cinste și care au o bună 
conduită și un bunsimț moral: Voicu Bugariu, Rodica Bretin și 
Gheorghe Tănase.

A fi onest în lumea artistică românească este un lucru în-
tâlnit tot mai rar, așa cum se întâmplă în politica româneas-

că, în administrație, în atâtea alte domenii românești (sănătate, 
învățământ ș.a.m.d.).

A fi onest înseamnă, în primul rând, să fii cinstit cu tine 
însuți și cu cei cu care conviețuiești.

Dar a conviețui onest și cinstit este tot mai greu; când unii 
sunt pe maidan, alții te înjură din șanțurile mocirloase, alții dau 
din gură și se cred buricul pământului, alții vor democrație în 
care să voteze numai ei.

Unii ar vrea să nu mai existe cluburi de s.f., să nu mai existe 
reviste de niciun fel, mai ales că ale lor au sucombat sau sunt în 
moarte clinică.

Alții se declară genii naționale, chiar dacă au un singur vo-
lum și acela ieșit în noiembrie anul trecut.

Alții, e drept, foarte puțini, îi cântă osanale lui Gheracostea, 
după ce acesta, în ipostazele lui clinice (neuropsihiatrie) se de-
clara salvator național, avocat al poporului sefist, singura alter-
nativă la critica de întâmpinare, ca și cum rucsacul lui umflat de 
turnător din ultimul cincinal al comunismului triumfător n-ar 
fi existat, fiind mai degrabă o ficțiune.

Editurile românești, mai toate firave, au speriat Europa cu 
tirajele lor.

Unele cum ar fi Millennium Press (Books) sau Crux Publishing, 
au ajuns să scoată volume de proză în 30, 40 sau 50 de exemplare.

Să fii cinstit și moral, e greu în țara românească.
Acum câțiva ani un domn Ursu de la Satu Mare, un antiili-

escian feroce, tuna și fulgera împotriva lui Alexandru Mironov.
Acum îi mănâncă din plamă la revista Știință și Tehnică.
Dulcele cameleonism și războaiele uitate se poartă și pe alte 

ulcioare ale sefeului românesc.
Cornel Robu, un cavaler al polemicii românești, nu s-a bucurat 

nici în viață, nici după moarte de vreun respect din partea unora, 
care sunt când „greii pământului”, când Casandre ale sefeului ro-
mânesc, când gheboșii și șchiopii dansatori ai unor dansuri fără 
ritm, cu țambalul dezacordat, dar cu un grup de aplaudaci cât să 
încapă în căruța lor. Unii cvasianonimi, aliniați frumos într-un șir 
care-și schimbă locurile, ca să dea impresia de mulțime.

Aceasta este o fotografie mișcată, pe care n-o agreez.
Fotografiile acelea din fototeca Helion, chiar dacă nu sunt 

vivante, exprimă ceva la care invidioșii și cârtitorii cu patalama 
se gândesc cu ciudă și obidă.

Ar fi mai fericiți dacă n-ar exista.
Cum adică să ții ședințele după calendar, să scoți șase nu-

mere din revista tipărită Helion în fiecare an, să editezi zece 
numere din Helion Online, să organizezi Sesiunea Helion și 
Conferința Internațională Helion, să scoți an de an Biblioteca 
Nova, să organizezi an de an concursul de proză scurtă, să pui 
umărul la organizarea Romcon-ului.

De ce să facem ceva, când putem sta pe margine și să scui-
păm semințe.

Fotografiile neretușate exprimă cel mai bine o realitate. Chiar 
dacă uneori asta nu este prea plăcută unora. Adică celor care nu 
pun osul, dar ar vrea să fie în fruntea bucatelor întotdeauna.

CORNEL  SECU
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CRISTIAN VICOLMARY STENTON SE ÎNTOARCE ÎN PATRIE
LUCIAN-
VASILE 
SZABO

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

Un BMW Cabriolet
–Nu este frumos să vă 

bateți joc de o femeie necăjită 
și de copilul ei, domnilor! 

Venim tocmai din Germania și 
vrem să ajungem cât mai repede la 

casa noastră.
–Dar vă spunem adevărul, stimată doamnă! Între 

Spitalul Județean și Zona Soarelui nu mai este, de mult, 
câmp gol!

–Ba, cum să nu fie! În vară, acum câteva luni, au venit 
cu o combină și au secerat grâul! Nu prea s-a făcut. L-au 
cam călcat copiii. Au mai și parcat mașinile pe acolo. 
Mai mult, unii din vecinii de la bloc, care au cotețele alea 
către Pădurice, au dat drumul și la păsări. Ori l-au tăiat 
cu secerile și l-au dus ca nutreț la orătăniile din țarcuri. 
Deci acolo vreau să ajung cu copilul acesta drag al meu. 
Am pornit din Wolsburg ieri, la prânz, când ne-au făcut 
ieșirea din spital. Și acum vreau să ajung la căsuța noastră 
dinspre Pădurice.

–Doamnă, am intervenit și eu în discuție. Am lucrat în 
acel cartier. Acolo s-a clădit Școala 30. A fost terminată 
acum 20 de ani. Vă spun cu tot respectul că acolo 
s-a ridicat acum un supermarket și o mare clinică de 
ortopedie. Se numește Casa Austria. 

–Am auzit ceva că se va face acolo o școală, se lucra la 
fundații, dar nu-i posibil să o fi terminat în cinci luni...

–Școala, da, am continuat. Dar nu e pe câmpul pe care 
se puneau grâu și porumb. S-a construit undeva între 
blocuri. Pe locul dinspre spital nu mai este nici urmă 
de cotețe pentru pui, am vorbit în continuare, privind la 
figura aceea frumoasă, deși brăzdată de riduri subțiri, din 
fața mea. O dulce melancolie și o aspră hotărâre răsăreau 
din pielea ușor arsă a obrajilor ei. 

M-am uitat la fețele prietenilor mei motocicliști. 
Zâmbeau. Eram sigur că Markus se gândea că femeia e 
dusă. Mi-a și făcut un semn, întinzând mâna discret, cu 
palma în sus, întrebând din ochi: ce-i?

–Aș vrea să mănânc ceva. Mi-e dor de pătuțul meu de 
acasă. De Marti. Vorbise copilul.

Atunci l-am privit mai cu atenție. Părea slăbuț, dar 
ceva mai rumen în obraji, ca și cum și-ar  reveni încet 
după o mare boală. Stătea pe locul din dreapta spate și 
avea centura de siguranță prinsă regulamentar. Centura 
îl făcea să pară și mai slăbuț. Scotea biscuiți dintr-o cutie 
mare, metalică, cu desene roșii cu alb pe margine, desigur 
dulciuri de sărbători luate dintr-un supermarket. Rupea 
atent biscuiții rotunzi, întâi în două, fiecare jumătate din 
nou în două, iar apoi punea bucățile rezultate în poșeta 
mov stins a mamei lui, peste pașapoarte, peste rujuri, 
pachețele de gumă de mestecat, piaptăn, o mică trusă 
de machiaj și un portofel larg, în care nu aveam cum să 
știu ce se găsește. Apoi, copilul a adunat meticulos fiecare 
firimitură, fiecare hârtiuță și niște ambalaje mai vechi 
și le-a pus pe toate cu grijă în aceeași poșetă. I-a tras 
fermoarul, a scuturat-o bine de câteva ori și a așezat-o 
lângă el, pe locul din stânga spate. A rămas așa, privind-o 
cu multă tandrețe.

–Domnii mei, vă rog să-mi spuneți cum să ajung în Zona 
Soarelui. Nu mai știu care este drumul. Sunt obosită și, 
după cum ați auzit, și micuțului meu îi e foame, ne-a cerut 
femeia, rostind vorbele într-un mod extrem de plăcut.

Ne opriserăm la o terasă de pe bulevardul Pârvan, cu 
gândul să bem un suc. Nu apucasem să coborâm de pe 
motociclete când, în plin trafic, un BMW Cabriolet a tras 
la bordură, chiar lângă noi. Doamna în verde, cu o eșarfă 
la gât fluturând în aerul lipicios al zilei de decembrie, 
a acționat un buton, iar mașina și-a pliat acoperișul. 
Mașina era superbă. Veche, ieșită din modă, intrând 
deja în rândul celor de colecție, dar era bine conservată. 
O undă de tristețe ca un zefir învăluia automobilul și pe 
ocupanții lui. Păreau din altă lume, din alte vremuri. 
Doamna spunea că e din Cartierul Soarelui, dar nu mai 
știa cum să ajungă acolo. Pe chipul ei frumos se așternuse 
pasărea suferinței, dar zburase acum de acolo, lăsând 
doar o umbră palidă. Poate era doar aerul de afară. Unul 

Lui Peter Rugg, absent, dar nelipsit.
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gri, aerul traficului aglomerat.
–Doamnă, mergeți înapoi, până la intersecția aceea 

mare. Faceți la stânga și mergeți înainte. Treceți linia 
de tramvai și o țineți tot așa, către clădirea Spitalului 
Județean. La semaforul de acolo virați la stânga. În 
dreapta se vede câmpul acela de care spuneați. Nu mai 
este loc gol, ci pe el este clinica pomenită. De acolo vă va 
fi ușor să ajungeți acasă, am spus vorbind cât se poate 
de rar. Mi-a fost apoi rușine că am folosit tonul acesta, 
de parcă m-aș fi adresat unui arierat mintal. Femeia era 
drăguță, părea doar puțin pierdută. Fără îndoială, i se 
citea pe chip oboseala. 

–Sigur nu luați în râs o femeie necăjită, ce se întoarce 
acum de la drum lung? Căci vin tocmai din Germania...

Atâta bunsimț răzbătea din vocea ei! Și atâta nevoie de 
a afla drumul...

A plecat. BMW-ul Cabriolet a pornit lin, condus cu 
grație. Femeia a prins o breșă în trafic și a virat scurt, 
delicat și a întors, depășind linia continuă. 

Viață de spital
–E ceva din ce spune ea, a început Alberto. Între 

prietenii mei motocicliști el era profesorul. Ajunsese 
conferențiar la fizică. Un universitar bărbos, cu basma 
legată la gât, călare pe o Yamaha.

–Ce vrei să spui? a făcut Markus rapid. Dintre noi, el 
era inginerul. De fapt, jucase fotbal ca profesionist, dar 
făcuse politehnica. Avea propriul lui atelier de flanșe și 
coliere metalice.

–Pe când eram profesor la Școala 30, a povestit Alberto, 
circula o poveste despre casa părăsită de la marginea 
cartierului. Era vorba despre o femeie și băiețelul ei. El era 
bolnav, avea ceva la cap. Apă la creier sau așa ceva. Imediat 
după Revoluția din 1989 au plecat la operație în Germania.

–Tumoră pe creier, am auzit eu. Dar nu a putut fi 
salvat. A murit după câțiva ani. Iar ea a înnebunit și a 
dispărut fără urmă. Vorbise Mihai, al patrulea din grupul 
nostru. Mihai e medic. S-a specializat în neurochirurgie. 
Uneori, când este lăsat, chiar face unele intervenții. E 
înalt și slăbuț. Conduce o Kawasaki ca un tanc.

–Acolo, la școală, se spunea că a scăpat, dar că nu a 
mai revenit niciodată la normalitate. Că au trecut prin 
diferite spitale și sanatorii din Germania și Europa, a 
reluat Alberto. Că, uneori, treceau pe acasă. Că în unele 
nopți se vedea lumină în casa aceea părăsită.

–Eu am auzit povestindu-se, aiureli de spital, că ea nu 
mai găsea drumul spre casă, că rătăcea la întâmplare prin 
lume, tot întrebând de Timișoara, a adăugat Mihai.

–Și ce legătură are cu femeia de mai devreme? s-a băgat 
Markus nedumerit. Să fi venit acasă după atâția ani?

Așa era el. Nu se sfia să-și exprime neînțelegerile.
–Păi, e ceva ce nu putem pricepe prea bine, am spus. 

Femeia aceasta de aici și băiețelul ei amintesc de cuplul 
de care au auzit Alberto și Mihai...

–Mă crezi retardat, Mateo? a făcut Markus, și m-a 
privit în ochi cu dârzenie.

–Te rog să mă ierți! am replicat repede. Nu am avut de 
gând să-ți jignesc inteligența. Adevărul este că m-au frapat 
asemănările. Încercam să mi le clarific pentru mine. Ăsta 

eram eu. Avocat și motociclist, frustrat și năuc.
Am băut câte o cafea și câte un pahar de apă minerală 

și am plecat.
Chipul femeii nu-mi ieșea din minte. Ei, nu mă 

gândeam tot timpul la ea, ci doar din când în când. Figura 
ei era una blândă și-mi transmitea o profundă stare de 
liniște. În următoarele zile mi s-a părut că văd mașina 
ei în trafic. Părea că poartă aceleași haine și că eșarfa îi 
flutură în vânt. O părere, desigur, pentru că automobilul 
avea acoperișul lăsat. Afară erau minus trei-patru grade 
Celsius chiar la prânz. 

Într-o zi, curând, deși eram cu câteva zile înainte de 
Crăciun, l-am sunat pe un prieten, Laurean, motociclist 
de-al nostru, dar nu atât de dedicat. Conduce o Aprilia 
galbenă-lămâie, delicată la prima vedere, dar nervoasă 
la drum, cu demaraj scurt și foarte rapidă pe drumuri 
netede. Nu venea prea des cu noi, dar eu mă înțelegeam 
bine cu el. Poate și pentru faptul că este jurist. Or, tocmai 
în această calitate aveam nevoie de el. Laurean lucrează 
la Oficiul Cărții Funciare.

–Îmi faci o favoare? l-am luat direct. Vreau să știu ce 
este cu casa aceea din Soarelui.

–Pentru vreun proces? Trebuie să faci cerere.
–Nu, e pentru mine. Am văzut că e cam părăsit locul. 

De fapt, mă interesează proprietara...
–Aha, înțeleg! Revin eu în zilele următoare.
A revenit. Știam că este parolist. De o seriozitate de 

speriat. Nu prea se prindea la glume, dar râdea când ne 
vedea pe noi râzând. Am ieșit cu motoarele către Șag. De 
acolo am mers pe digul Timișului până la Parța, profitând 
că era o zi rece, iar pământul era înghețat. Am trecut 
podul în cartierul Munteni și ne-am întors pe celălalt 
la Șag. Am coborât aproape de albie și am trecut pe sub 
podul rutier, ca să ajungem la cel pentru calea ferată. 

–Deci, ce ai aflat? l-am întrebat când ne-am oprit ca să 
ne tragem sufletul. 

–Casa e pe numele unei femei, Marie Stenton. Se 
pare că e dispărută. I-am întrebat pe cei de la primărie. 
Impozitele nu au mai fost plătite din 1991.

–BMW Cabriolet, a făcut Mihai, susurând vesel, 
trăgând cu ochiul către Markus. Acesta se tot bătea pe 
pantalonii de piele cu mănușa îmblănită. Urinase după 
o salcie, iar acum i se părea că vântul îi adusese câțiva 
stropi pe pantaloni.

–Ce BMW? a întrebat serios după câteva clipe.
Fusesem surprins de remarca lui Mihai și nu știam 

ce să spun. Oare de unde știa că vorbim de femeia aceea 
din mașină? Intuise ori prinsese vreo replică din zbor 
referitoare la casa din Cartierul Soarelui și a făcut imediat 
legătura. Asta trebuia să fie.

–Cum? Nu știi? Femeia aceea cu copilul. Căutau 
drumul spre Pădurice... a răspuns Mihai, zâmbind către 
Markus.

–Lui Mateo, cel mai bun avocat dintre motocicliști și 
cel mai bun motociclist dintre avocați, îi tresare inima 
când se gândește la femeia frumoasă din BMW Cabriolet, 
a adăugat Albeto și a încălecat. Mergem înainte, către 
Chevereș! 
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Motociliști în beznă
În seara de după Revelion, cam la două săptămâni 

după întâlnirea cu femeia de pe bulevardul Pârvan, 
eram din nou cu prietenii mei. Afară se mai muiase, dar 
era moimă și o lapoviță măruntă. Înfășurați în hainele 
noastre îmblănite din piele, cu ochelarii pe ochi și cu 
căștile noastre bine căptușite, dădeam o raită pe drumul 
către Urseni, pârâind motoarele mai departe de oraș. 
Tocmai ne feream de un echipaj al Poliției, instalat ceva 
mai departe de o intersecție, și am virat pe un drum 
lateral. Am ieșit în Zona Soarelui. Alberto ne conducea.

–Vă duc eu. Știu locul de când am fost profesor aici, 
ne-a spus decis. Așa era el. Lua uneori inițiativa, tam-
nesam. Conduceam o Dacie veche prin hârtoapele astea, 
așa că știu fiecare străduță. 

Nu am vrut să-l supăr și să-i spun că știu și eu locul. 
Markus a dat să bodogăne ceva, însă Alberto demarase 
încercând să nu facă motorul să bubuie prea tare.

–Ne oprim la pizzeria de lângă stația de benzină, a 
apucat să ne anunțe Mihai.

Nici nu ne-am așezat bine, nici nu aduseseră ceaiurile 
și cafelele că mi-a venit o idee.

–Vreau să dau o tură pe la casa aceea veche, am spus.
–Ce dracu’ să vedem acolo? s-a mirat Markus. Așa era 

el, un tip direct.
–E casa aia, am răspuns.
Markus tot mă privea de parcă ar fi căzut din cer.
–Casa femeii din BMW, l-a lămurit Mihai.
–Ţi s-au aprins călcâiele? m-a luat în primire Alberto.
–Sunt curios, am îngăimat.
–Ce ai pățit? Ce femeie, ce BMW? După cine vrei să 

te uiți?
Candoarea lui Markus era era de nedescris. Am râs 

cu toții.
Am înaintat încet, pe lângă parcul Pădurice, singuri în 

miez de noapte. Doar cu lumina alburie, cețoasă, a unor 
becuri economice, noua modă la Timișoara. Lumina lor 
se răsfrângea cumva din asfaltul ud, făcând ca umbrele 
noastre să se agite, deși trebuiau să alunce alături de 
noi liniștite, cuprinse de un soi de teamă neînțeleasă, 
transmisă și mie, și prietenilor mei, cred, căci îi simțeam 
ezitanți, deși nu le vedeam fața ascunsă de gulerele 
jachetelor căptușite, de căști și de ochelari. Doar Markus 
fredona ceva în urma noastră, nepăsător, chiuind ușor în 
răstimpuri. Am întors capul pentru o clipă și l-am văzut 
făcând opturi pe toată strada goală, inspirând cu capul în 
vânt iarna umedă. 

Casa era acolo. În noaptea neagră, în zonă nu era 
lumină, părea lugubră. Gardul de sârmă împletită căzuse 
sau fusese furat pe mari porțiuni. Tufe și arbori crescuți 
în dezordine dădeau locului o imagine și mai stranie. 
Copaci prea înalți sau groși nu erau. Probabil îi tăia 
cineva periodic, ca să aibă ce pune pe foc. 

-Băi, e circul vampirilor aici! l-am auzit pe Mihai când 
ne-am apropiat, după ce ne-am lăsat motoarele la drumul 
hârtopit, ca de țară.

-Cred că nu vreți să intrați, a făcut și Markus, cumva 
surprins. 

-Ţi-e frică, moșule? l-a contrat Alberto, dar îi simțeam 

în glas că nici lui nu-i pică prea bine.
M-am apropiat de pereții cenușii, cu tencuiala căzută 

și cu cărămizile știrbite. Am privit golurile ferestrelor, 
una fiind acoperită, dar nu de tot, cu ceea ce părea să 
fie o ușă bătută-n cuie ori doar sprijinită acolo. Nu-mi 
dădeam seama prea bine, că era întuneric. Ușa principală 
părea arsă pe jumătate, dar intrarea era oprită de un 
cadru metalic, prins cu un lacăt ruginit de o ramă din fier. 

-Sinistru! a comentat Alberto de lângă mine. Aproape 
că m-am speriat.

-Hai, mă, ce rahat vreți să vedeți acolo!? s-a auzit de 
departe vocea lui Markus, deoarece nu îndrăznise să 
treacă de limita unde fusese gardul.

-O lumină în spate! E cineva aici! a făcut curajos Mihai, 
luând-o repede după colțul ciobit al casei.

Ne-am dus după el.  Am ajuns la o intrare din spate, 
ce se deschidea din curte, în capătul a câtorva trepte cu 
cărămida spartă, mărginite de două ziduri-balustradă 
dărâmate pe jumătate. Ușă nu era, doar un hău negru, 
o gură știrbă, prin care am vrut neapărat să intru. Mi se 
păruse și mie că zăresc dungi de lumină. M-am gândit 
imediat la niște oameni ai străzii refugiați acolo. 

-Nu vă băgați, că nu-i în regulă acolo! s-a auzit o voce 
groasă din spate. Mi-a dat fiori, dar am rămas țeapăn pe 
picioare. Doar că m-am întors ușor. Un individ se profila 
lângă o magazie de scâduri aproape căzută cu totul, lângă 
o toaletă de curte fără acoperiș. 

-Cine ești? l-a luat la rost Alberto. Ce nu e în regulă în 
casă? 

-Stau și eu pe aici... Am stat și în casă, dar de două 
săptămâni parcă s-au adunat dracii acolo.

-Adică? s-a băgat Markus.
-Se aud voci. De femei, de copii. Bocăne tot timpul pe 

acolo. 
-Ei, bei tu prea mult! intervenit Alberto.
-Cu respect, domnule, dar nu trag la măsea! Doar 

câteodată... Dar fantomele sunt tot acolo!
Era un bărbat aciuit în una din magaziile din curte. 

Se încălzea făcând focul într-un cazan afumat pus într-
un colț. Fumul se înălța prin acoperișul găurit într-o 
margine. N-a cutezat să intre cu noi în casă. Nici noi nu 
am stat prea mult. Era multă mizerie, dar nimic deosebit. 
Doar umbre foșnind stins de la lumina unor becuri 
îndepărtate ori de la faruri de mașini.

Când este prezentul?
-Ce mă fac dacă am să pierd casa? m-a întrebat Mary 

cu o seară înainte de primul termen al procesului. Unde 
o să mă duc? Ce o să se întâmple cu copilul meu cel drag? 

Am crezut că se alintă, că e doar o brumă de îngrijorare, 
deoarece discutasem de mai multe ori. Credeam că o 
convinsesem că avem șanse mari să câștigăm, mai ales 
dacă dovedeam că prescripția achizitivă nu se împlinise. 
Dar nu. Ea chiar era îngrijorată. Îmi vorbea din baie. 
Lăsase ușa ușor deschisă, iar eu o auzeam de la birou. 
Îmi pusesem niște ciorapi groși și o pereche de pantaloni 
de trening verzulii, adevărate izmene de iarnă siberiană. 
Peste pulover mă înfășurasem cu un halat gros de 
molton, verde prăzuliu, din cele ca de spital. Mă simțeam 
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înfrigurat, căutând de zor pe siteul instanțelor române 
sentințe despre uzucapiunile respinse. Eram sigur că îi 
voi surprinde pe judecători, dacă îmi voi face temele și le 
voi pune câteva la dispoziție. 

-Poți sta oricând la mine, i-am spus. Dar nu vom pierde 
nicio casă. Este a ta, ești proprietară cu acte în regulă. Poți 
fi obligată să plătești utilitățile și impozitele restante, dar 
tot tu rămâi proprietară, am încurajat-o, căci îi simțisem în 
glas deznădejdia. Cineva făcuse presiuni la primărie ca să 
treacă terenul și casa în proprietatea privată a municipiului. 
Probabil, ca apoi să pună mâna pe ele printr-o licitație 
dubioasă. Mă mirasem că nu se găsise nicio rudă, vreun 
„moștenitor” închipuit să le revendice. Oricum, verișoara 
lui Mary, cea mai apropiată rudă a ei, se opusese.  

Era o seară friguroasă de martie, cu un ger uscat ce 
strângea tocăria ca într-o menghină, lăsând crăpături 
prin care se strecurau firicele tăioase de aer până în 
fiecare ungher al apartamentului. Mă decisesem să mă 
înfofolesc, dar Mary trebăluia aproape goală prin baie. 
Egon se culcase deja în încăperea cealaltă, dormind dus 
în patul de pe vremuri al fiului meu. Se obișnuise repede 
cu camera, de parcă ar fi fost acolo dintotdeauna. 

-Da, dar voi plăti pentru ultimii 20 de ani, deși eu 
nu am fost plecată mai mult de șase luni! am auzit-o 
răbufnind ușor, cu stilul ei delicat de a fi.

-Mary, am mai dicutat asta. Nu are rost să le spui 
judecătorilor povestea ta cu cele șase luni petrecute în 
Germania. Dacă nu te cred, și nu sunt mari șanse să o 
facă, atunci povestea se complică enorm. Cei ce vor să 
pună mâna pe casă pot invoca probleme de sănătate, pot 
cere expertize, pot să ne facă șicane...

-Dar nu sunt nebună...

-Evident că nu ești. Dar hai să nu ne complicăm!
-Nici tu nu mă crezi...
-Aici nu e vorba de ce cred, ci de ce putem demonstra. 

Cei mai mulți oameni, inclusiv judecătorii, știu sigur că 
suntem în 2010. S-ar mira foarte tare dacă cineva le-ar 
spune că suntem în 1990. Împiedicăm uzucaparea, ți se 
redă proprietatea și apoi vedem cum plătim, așa cum am 
mai discutat. Bine?

Niciun răspuns.
-Bine? Am făcut mai tare.
-Da, da, mulțumesc, i-am auzit glasul cuprins de o 

necuprinsă tristețe.
Am simțit că mi se rupe inima. M-am dus către ea și 

am găsit-o în fața oglinzii, cu lacrimi mute curgându-i 
pe obraji. Purta doar o pereche de chiloți negri și niște 
ciorapi de mătase, tot negri, prinși cu jartiere. Își masa 
sânii cu gesturi delicate și experimentate. 

Nu i-am povestit niciodată de expediția noastră, 
a motoriștilor, din seara Anului Nou, acum trei luni. 
M-ar fi crezut nebun, dar, așa cum suntem, ne potrivim. 
Poate cândva, când lucrurile se vor mai liniști, am să-i 
povestesc. M-am întors acolo în 3 ianuarie, pe la prânz. 
De data aceasta am venit pe bulevard, dinspre stadion, și 
am cotit printre blocuri. Când m-am apropiat am văzut 
mașina, acel BMW Cabriolet tras în fața porții lipsă. În 
mod cert fusese smulsă și dusă la fier vechi. Mi-am lăsat 
motocicleta aproape și am înaintat. Casa nu mai arăta 
fantomatic, ci jalnic. O umilință fără margini pulsa din 
toată structura ei și din curtea năpădită de vegetație 
neîngrijită. Mă mirasem chiar cum de nu pusese nimeni 
mâna pe acel loc atât de bine poziționat!

-Alo! am strigat, privind spre cadrul metalic dat într-o 
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parte acum și spre ușa nouă apărută în locul celei arse pe 
jumătate.

Primul a apărut copilul. Înfofolit într-un costum gros 
de schi, albastru deschis, și cu o căciulă cu clapete imensă 
pe cap, cu o baghetă de dirijor în mână (una reală, am 
aflat apoi!), s-a oprit în prag și m-a privit lung, intens, dar 
parcă fără un interes special. Amintirea faptului că a fost 
bolnav m-a făcut să mă apropiu cu precauție, regretând 
cumva faptul că purtam hainele alea negre de motociclist. 
Noroc că duceam casca în mână!

-Harley-Davidson. Aceasta este motocicleta ta, a rostit 
foarte serios. Mamă, a venit domnul cu Harley-Davidson! 
a strigat către interior. Cred că vrea să vorbească cu tine!

Discuția nu a fost prea lungă.
-Numai să nu mă ții din treabă, domnul meu, mi-a 

spus ea repezit. Vreau să termin curățenia și să mă mut 
acasă cât mai repede.

Reușise să facă curat într-o cameră și în bucătărie. 
Pentru zilele următoare aștepta niște zugravi, iar ei îi 
promiseseră să-i repare și acoperișul. Am rămas cu 
ea câteva ore și am scos molozul de peste tot, lucrând 
în tăcere. Era extrem de ordonată. Înainta pas cu pas, 
făcând lucrurile să strălucească.

Un proces. Și o combină 
A urmat procesul. Pe la începutul lui mai. În dimineața 

aceea, Mary Stenton s-a prezentat și ea. De fapt, am mers 
împreună, iar în Dicasterial am intrat braț la braț. Pe 
Egon l-am lăsat la o verișoară. Mary s-a așezat în una 
din băncile din spate. Consultaserăm lista cu procese 
și văzuse că suntem pe la mijloc. Era doar 8,30, iar ei i 
se părea că ajunsesem târziu. Degeaba îi explicasem că 
judecătorii apar abia pe la 9.

-Să mergem, să ne grăbim, tot făcea, că nu vreau să 
pierd casa.

Ajunsesem. În ziua aceea nu aveam alt proces, așa 
că am așteptat și eu cuminte în sală. Îmbrăcasem roba, 
deoarece eram la tribunal, și așteptam, simțindu-mă 
oarecum incomod acolo în spate. Mary părea că nu bagă 
de seamă. Mă așteptam să se judece în acea zi, ori să se 
amâne. Se întâmplă des să se amâne la primul termen. 
De obicei, instanța nici nu citește dosarul până atunci. Îl 
întocmisem însă bine. La sânge, cum se spune. Doar să nu 
găsească vreo chichiță prin documente. Alergasem mult, 
mânat de grijile ei, să-i fac acte de identitate noi, pentru 
că vechiul buletin îi era expirat. Și mă mai temeam de un 
lucru: ca Mary să nu deschidă gura și să spună povestea 
cu anul 1990. Era destul de complicat și pentru mine să 
trăiesc cu convingerea ei, exprimată din când în când, 
dar cu multă tărie, că trăiește în urmă cu două decenii 
și că are doar 30 de ani. De fapt, așa arăta! Judecătorii 
nu ar fi fost foarte îngăduitori și ar fi cerut expertiză 
psihiatrică... Dar eu m-am atașat de ea. Permanenta ei 
nesupunere la reperele temporale îi dădea un aer straniu, 
care mă amețea. Avea însă marea bunătate să nu insiste. 
Mai ales când erau și alții prezenți, privea în lateral și în 
jos, preocupată, vocea îi cobora, bolborosea ceva numai 

pentru ea: „Poate ne-au făcut ceva atunci când l-au pus 
pe Egon la razele alea atâta timp. Parcă nici ceasul nu-l 
mai pot citi corect!” Și căuta un motiv să se îndepărteze. 
Prietenii mei o adoră. Poate tocmai pentru asta!

Judecătorii ne-au luat pe la 12, printre ultimii. Și, 
desigur, ne-au dat amânare! Pe când ne învârteam pe 
acolo, pentru că Mary dorea să mai verifice ceva în dosar, 
deși îi spusesem că nu avea cum să ajungă atât de repede 
la arhivă, l-am văzut pe președintele completului venind 
înspre holul mare al tribunalului.

-De ce ai amânat dosarul? l-am luat direct, profitând de 
faptul că eram cunoștințe bune, fiind și coleg de facultate.

-Măi, e prea bine făcut! mi-a răspuns. Dar se rezolvă 
peste două săptămâni. 

Mary s-a apropiat, m-a luat de mână și s-a lipit de 
mine, privindu-l țintă.

-E necesar să studiem toate documentele cu atenție, a 
continuat el mai bățos. O zi frumoasă! și s-a îndepărtat.

-E vreo problemă? s-a speriat Mary.
-Sunt sigur că avem pronunțare la următorul termen, 

i-am șoptit în urechea-i delicată, moale și parfumată.
Și așa a fost.
Am lucrat intens la repararea casei înainte de proces, 

dar, după ce l-am câștigat, munca noastră s-a dublat. 
Clădirea și grădina arătau pe zi ce trece tot mai frumoase. 
Prima noapte petrecută în vechea casă renovată a fost 
deosebită. Am stat până târziu, la un pahar de vin pe 
terasa ce dădea către locul plin de copaci, către cartierul 
Giroc. Câțiva copii se jucau în apropiere. Strigau 
uneori, dar sunetele veneau la noi cumva estompate de 
căldură. Când s-a înserat bine, puștii au plecat, iar tot ce 
auzeam era uruitul ușor al automobilelor pe bulevardul 
îndepărtat. Câteva lumini se profilau în înserarea cu 
dungi roșietice dinspre stadion. Nopțile acelea de iulie 
nu erau deloc sufocante. Sau poate era efectul mutării, 
bucuria (re)dobândirii acelui cuib deosebit la margine de 
Pădurice. Bucuria unui loc al tău, în care puteam să-mi 
văd temerile, frustrările și oboselile dezlipindu-se efectiv 
de mine, obligate să se destrame încet către gardul de 
sârmă dinspre blocurile din Cartierul Soarelui. Am 
adormit visând cum am să plantez tuie pe lângă gard, iar 
în fața lor bulbi de lalele și narcise, în iarba tunsă regulat, 
de trei ori pe lună.

În dimineața următoare m-am trezit, când soarele m-a 
izbit în ochi cu un snop de raze iritante. M-am răsucit și 
am dat cu ochii de Mary. Dormea goală, răsucită, cu un 
picior peste cearșaful mototolit. Îi vedeam doar obrazul 
stâng. Perfect întins, pe o față destinsă. Era deosebit de 
frumoasă. Părea împăcată și mai tânără chiar. 

-Dă-i bătaie, s-a auzit un strigăt gros de afară.
A urmat zgomotul unui demaror, apoi cel de motor 

pornit cu greutate. Părea de tractor. Intrigat, m-am 
apropiat de fereastră. Cam la 50 de metri, în lanul cu 
grâu copt, o combină se pregătea de recoltat. Mai departe 
se vedea doar Spitalul Județean. Nimic în jur. Nicio urmă 
de Casa Austria. Doar grâul bine copt.
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De când eu și soția mea ne-am deschis agenția matrimo-
nială, am avut de-a face cu o mulțime de oameni care mai 
de care mai ciudați. În cea mai mare parte, femei. Femei cu 
așteptări nerealiste, femei care nu se vor căsători nicioda-
tă, chiar dacă n-au nici un defect sau boală. Unele n-au pur 
și simplu unde să cunoască pe cineva, lucrează prea mult, 
n-au ocazii să întâlnească oameni noi, unele speră ca în felul 
acesta să-și rezolve probleme financiare, altele… dar în fine, 
aici nu despre asta e vorba. Nici măcar nu e vorba despre fe-
meile care ne calcă pragul sau ne scriu. Ci e vorba despre un 
bărbat. Da, și bărbații apelează la serviciile noastre. Este la 
fel de greu să-și găsească un partener viabil, care să le înde-
plinească criteriile, ca și pentru jumătatea feminină.

Din experiența mea, pot spune că oamenii se îndrăgos-
tesc de persoanele cele mai nepotrivite, cele care-i vor re-
fuza la infinit. Și visează mereu la aceste persoane. E ca un 
dat inexplicabil. Dar avem și exemple pozitive, cu care noi, 
ca firmă serioasă, ne mândrim. Oameni care s-au cunoscut 
prin intermediul nostru s-au căsătorit și au făcut copii. Nu 
doar în puține cazuri povestea a luat o astfel de întorsătură 
fericită, ci în general lucrurile au mers bine și toată lumea a 
fost mulțumită.

Ar fi nedrept să nu spun că au existat și câteva cazuri ne-
fericite, despre care însă nu-mi amintesc cu plăcere. Am fost 
chemați, de exemplu, în instanță, pentru că el a fost după 
aceea hărțuit de o femeie pe care a cunoscut-o prin inter-
mediul nostru. Sau, am avut un caz, cel mai nefericit dintre 
toate, în care ea a fost răpită de pe stradă.

Dar în general, totul merge bine. Chestia este că nu se 
poate spune dinainte când ceva o să meargă prost. Normal, 
noi nu dorim niciun fel de probleme și în general încercăm să 
evităm situațiile nefericite. Dar banul e ban, dacă am refuza 
toți oamenii care dau răspunsuri dubioase la testele noas-
tre, ar însemna să rămânem fără clienți. Oamenii sunt oa-
meni la urma urmei, nu sunt perfecți. Dacă ești un pic mai 
extravagant, nu înseamnă că ești neapărat criminal, violator 
sau mai știu eu ce.

Dar cu tipul ăsta a fost parcă prea de tot. A intrat pe ușă 
ca orice client normal și cam la asta s-a rezumat tot ce a fă-
cut normal. Am sunat-o pe nevastă-mea să vină și să asis-
te și ea la întrevedere. Linda, nevastă-mea, este psiholog, 
așa că mă ajută să dezleg cazurile mai spinoase. De obicei 
mă bate prietenește pe spate și râde de mine. „Dragul meu, 
zice, dacă ar fi arestați toți țicniții, n-ar mai fi lume pe stradă. 

E doar o femeie obișnuită, nu-ți fă griji”. Da, că de obicei e 
vorba despre femei. Femeile vin uneori cu cereri și pretenții 
ciudate, descrise în amănunțime, câteodată chiar în amă-
nunte jenante. Bărbații vin cu chestii simple și la obiect: să 
gătească, să fie interesată de familie, să vrea copii. Tot ce-și 
dorește un bărbat, pentru ca el să-și poată trăi viața mai de-
parte independent, fără să fie nevoit să-și bată capul perso-
nal cu lucrurile de zi cu zi. Totul simplu. Dar nu. Tipul ăsta mi 
s-a așezat în față și mi-a zâmbit, privindu-mă direct în ochi cu 
o familiaritate intimidantă. Ochii săi aveau o expresie mult 
prea personală.

„Scuzați-mă”, am spus, ne cunoaștem de undeva?” A 
râs. S-a lăsat pe spate. Și-a ridicat mâinile ca să și le încruci-
șeze deasupra capului. Își prinsese ceafa în palme și râdea. 
Apoi a zis: „Nu. Da. Într-un fel”. Asta m-a făcut să-l antipati-
zez. „Numele meu este Gabriel Man”, i-am spus, și, ridicân-
du-mă, i-am întins mâna. „A, scuză-mă”, a zis la rândul său. 
S-a ridicat și mi-a cuprins mâna între mâinile lui mari. Gestul 
a părut la fel de exagerat ca întreaga sa atitudine față de 
mine. Mâinile lui erau foarte fierbinți, protectoare, iar anti-
patia mi s-a spulberat instantaneu, împotriva logicii. M-am 
trezit că rânjesc ca prostul. Iar el îmi ținea mâna în continua-
re, de parcă încerca să mi-o încălzească. „Unde-mi sunt ma-
nierele”, a mai zis. „Dar adevărul este că n-am mai ieșit de 
mult în lume. Presupun că ușurința de a interacționa cu oa-
menii mi s-a atrofiat”. Înapoi unde eram! Exact asta ne mai 
trebuia, un client care să-și închidă nevasta în pivniță, iar noi 
să fim târâți ani de zile prin procese, ca în final să dăm și că-
mașa de pe noi ca să putem plătim daunele. Atunci am luat 
telefonul, iar când Linda a răspuns, am rugat-o cu zâmbe-
tul pe buze să ne aducă niște cafea. Ăsta e codul nostru că 
am un nebun în birou și că trebuie urgent să-l evalueze, ca 
să stabilească cât de periculos este. În mod normal, cafele-
le le aduce secretara mea, Ana, o rudă de-a neveste-mii. De-
sigur, în ziua de azi, omul nici nu mai vine direct la noi, doar 
răspunde unui chestionar lung pe Internet și plătește onli-
ne. Noi nici nu știm dacă a răspuns cinstit ori dacă poza pe 
care o postează este a lui. Dar așa este pe Internet, și toa-
tă lumea ar trebui să înțeleagă că își asumă riscuri. Unii însă 
vin direct la noi. Preferă să discute cu cineva față în față. Pe 
aceștia nu-i lăsăm să plece fără să stabilim cine sunt. Linda 
și-a tras un scaun între noi, și, zâmbind, a început să-i pună 
întrebări bărbatului. Își nota fără să lase să se citească ceva 
pe chipul său. Un truc de-al ei profesional. „Deci, numele și 

DUMNEZEU  S-A  HOTĂRÂT 
SĂ  MAI  FACĂ  UN  COPIL

SIMONA CRATEL
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vârsta”. El a râs iarăși cu poftă, ca orice om deschis și vesel. 
Chiar dacă declarase că n-a mai avut de-a face cu oameni de 
multă vreme, n-ai fi zis. Și, mai rău, în ciuda aspectului său 
de persoană adunată la un loc, comunicativă și cu picioarele 
pe pământ, a continuat cu afirmații șocante: „Eu sunt Dum-
nezeu, vârsta: necunoscută”. Linda nici n-a clipit. Doar eu 
m-am foit în scaun. Mi-am dus o mână la gură, să-mi ascund 
măcar parțial expresia de pe față. Și stând așa, sprijinit în 
cot, am început să îl privesc atent, după alte semne de ne-
bunie. Dar tipul nu purta șosete desperecheate, n-avea pete 
de urină pe pantaloni, pantofii erau lustruiți, arătau a pan-
tofi scumpi de piele. Ba chiar era și tuns perfect. Dinții?! Im-
pecabili. Linda a trecut mai departe peste afirmația lui, de 
parcă individul nu spuse nimic neobișnuit. Ca și cum vin zil-
nic la noi oameni care se declară Dumnezeu, Napoleon sau 
reîncarnarea lui Buddha, iar noi îi primim cu brațele deschi-
se, ca să le facem cunoștință apoi cu Julieta, Mona Lisa ori 
Maria Antoaneta. Ea știe cum să trateze cu tipii ăștia, asta-i 
meseria ei. Îi înțelege, știe

să comunice cu ei. Înțelege lucruri care pentru mine sunt 
de neînțeles, ba de multe ori am auzit-o spunând despre nu 
știu ce lunatic că era simpatic și că ar vrea să-l invite la noi 
acasă la masă. De câte ori sar ca ars la o asemenea idee, ea 
îmi spune că oamenii au nevoie doar de un pic de dragos-
te și acceptanță ca să devină sănătoși din nou. Susține că 
sunt nebuni doar pentru că se simt foarte singuri și izolați. 
Eu unul nu cred așa ceva. Dar ea are diplomă, eu nu. Noi, oa-
menii fără educație, vrem să dăm afară în șuturi orice nebun 
care se declară Dumnezeu. „Da?!”, am întrebat eu fără să 
mă pot abține. „Și eu care credeam că Dumnezeu nu există, 
că e un concept perimat pentru lumea modernă”. „Cum să 
nu existe Dumnezeu?!”, mi-a răspuns. „Nu mă vezi?!” Râsul 
lui avea ceva irezistibil, așa că nu numai că eu m-am trezit râ-
zând, dar și Linda a început să râdă, când ea e obligată să nu-
și exprime păreri personale și să nu aibă reacții aprobatoa-
re sau dezaprobatoare la pacienți. Ei nu trebuie să se simtă 
nici încurajați, nici descurajați. Și totuși ea a început să râdă 
din toată inima și să-l privească cu simpatie și aprobare. „Ce 
anume așteptați de la o femeie?!”, a întrebat ea mai departe. 
„Ohhh. Ce aștept?!… În primul rând trebuie să fie virgină”. 
„Virgină”, a repetat Linda. „Și ce vârstă?” „Vârsta nu con-
tează atâta timp cât este virgină. Totuși, să nu fie prea bă-
trână, în sensul că să mai fie în stare să facă copii”. „Deci vă 
doriți o familie, copii”. „Nu atât familie, cât copii. Un copil, 
mai exact”. „Ați mai fost căsătorit, mai aveți copii?” „N-am 
mai fost căsătorit, dar am avut un fiu. A murit”. „Ooooh…”, 
a făcut Linda adânc mișcată. „Îmi pare sincer rău”. „Eh, asta 
e viața. A fost cu multă vreme în urmă, oricum. Acum e tim-
pul să mai fac unul. Nici nu ne înțelegem prea bine, susține 
că n-a avut libertate de alegere, că am pus prea multă presi-
une pe el și că l-am sacrificat în favoarea muncii mele”. „Dar 
ați spus că a murit!”, am spus enervat. „Nu e așa simplu”, 
mi-a zis. „Ceea ce e, nu e ceea ce pare”. Râsul lui a umplut 
camera din nou. Și culmea este că în ciuda tâmpeniilor pe 
care le spunea, aveam un sentiment foarte plăcut în prezen-
ța lui. Fața îi radia de bunăvoință și bonomie. Întreaga sa fi-
zionomie era o capcană, te inducea în eroare, te fermeca 
într-un mod straniu. „Ascultați la mine, nu vreau să o luați 
personal, dar dacă sunteți într-adevăr Dumnezeu, nu aveți 

nevoie de serviciile noastre. Dumnezeu nu apelează la agen-
ții matrimoniale. Citiți Biblia. Iar dacă nu sunteți Dumnezeu 
și totuși susțineți că sunteți, nu vă putem accepta. Sper să 
nu vă supărați pe mine, n-o zic cu răutate, nu vreau să vă jig-
nesc”. „Nu sunt jignit, dar iată-mă, apelez la o agenție matri-
monială. Și sunt eu, Dumnezeu. În ziua de azi lucrurile sunt 
foarte complicate, nu mai e ca pe vremuri. Acum oamenii 
sunt atât de mulți, încât nu mă mai pot ocupa de fiecare în 
parte, să stau să văd ce fac sau ce gândesc, apoi în societa-
tea din ziua de azi lucrurile se reglementează de la sine. Nu 
mai e nevoie să stau eu mereu după fundul tuturor, oamenii 
au devenit independenți. Nu prea mai e mult de făcut pen-
tru mine. Doar să fiu un fel de… persoană faimoasă”. „Chiar 
crezi ce spui?”, am râs eu sarcastic. „Da, cred cu tărie în ceea 
ce spun”. „Hai să-i prezentăm omului niște fete”, m-a între-
rupt Linda, punând un bot de fetiță îmbufnată.

M-am întors spre ea furios. Se juca pur și simplu cu fișa 
împăturită în formă de avion. Ce naiba era cu ea?! „Ce!?”, 
m-a întrebat arțăgoasă. „Toată lumea are nevoie de dragos-
te!” „Nu om”, a corectat-o nebunul, așezându-i o mână pe 
braț. Iar Linda a zâmbit topită. Nu mi-a plăcut că-mi atingea 
nevasta. Mâna ei nu se retrăgea, nu făcea nici un gest prin 
care să arate că e stânjenită. Mâna la care nevestei mele îi 
lipseau două degete, arătătorul și inelarul. „Ascultă, mi-a zis 
bărbatul, …îți înțeleg reticența. E de bun simț, la urma ur-
mei. Te gândești că sunt un nebun și că o să-ți duc afacerea 
spre dezastru, dar sunt de bună credință, și te pot răsplăti 
pe măsură. Sunt foarte bogat. Întreaga lume este proprie-
tatea mea. Nu fac de obicei așa ceva, dar uite, îndreaptă-ți 
degetul spre ceva și este al tău. Vorbesc serios”.Și uite așa, 
de gura neveste-mii, am ajuns să-i caut nebunului o femeie 
virgină. Am acceptat doar pentru că a insistat Linda, iar el a 
trebuit să-mi promită că nu înjunghie pe nimeni, că nu este 
în nici o chestie sado-maso și nici nu închide în nici-o pivni-
ță pe nimeni. A râs din toată inima la toate pretențiile mele. 
A râs atât de tare, încât secretara mea a întredeschis ușa 
îngrijorată, ca în secunda următoare să intre și ea în came-
ră, râzând cu gura până la urechi, în ciuda faptului că n-avea 
nici cea mai mică idee de ce râde. Într-una din ocaziile ur-
mătoare în care a mai trecut pe la noi, un vecin m-a întrebat 
uimit ce caută George Clooney la mine în birou. Iar eu l-am 
întrebat uimit: „Ciiiine?!”. Înțelegând despre cine vorbește, 
am ridicat mâna spre silueta care se îndepărta, și am vrut să 
zic: „Aaa, nuuuu, ăla e Dumnezeu!”. Dar m-am oprit la timp. 
Noi, eu și Linda nu avem televizor, nu mâncăm carne și nu 
participăm decât în mică măsură la febra consumismului din 
ziua de azi. Port aceleași tricouri de ani de zile, aceeași pan-
taloni, și când vreau să mă relaxez, fumez o țigară cu mari-
juana și gata. Citesc o carte, găsesc alte plăceri. Linda la fel. 
Face yoga, gătește acasă cu prietenele. Cumpără doar de la 
Bio. Nu folosește creme de față. Și arată excepțional pentru 
cei cincizeci de ani ai ei. Activă, tânără, mereu prezentă. Așa 
că asemănarea acestui bărbat cu un star de la Hollywood 
ne-a fost lămurită de către Ana. Ea a fost cea care ne-a zis că 
seamănă leit cu acest actor necunoscut nouă, ba ne-a adus 
și o revistă cu fotografii. Noi doi mai mergem câteodată la 
teatru, luăm bilete ieftine și stăm în picioare la câte un spec-
tacol. Dar lucruri care n-au legătură cu Hollywood-ul. Doar 
lucruri care contează, care spun adevăruri, care pun punctul 
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pe i. Care fac diferența. Așa că n-am fost încântați. Dar așa 
se întâmplă, unii oameni seamănă cu alții, nu e vina lor. „Tu 
ești o femeie cu picioarele pe pământ, tu știi prea bine că 
nu există Dumnezeu!” „Știu! Habar n-am ce m-a apucat. A 
fost așa de ciudat… A fost ca și cum, nu știu…” „Ce facem 
acum?” „Habar n-am”. „Ne ținem de promisiune?” „Ne ți-
nem de promisiune”. Zilele următoare a venit cu o propune-
re. O chema Soraya. Avea douăzeci de ani. Am aranjat întâl-
nirea cu inimile strânse. N-am știut nici unul nici celălalt ce va 
ieși de-aici. Cât de tare vom fi șifonați și cât de tare ne vom 
face de râs cu tipul nostru. Întâlnirea a fost foarte plăcută. 
Cel puțin la început. A avut loc în apartament la ei, un loc plă-
cut amenajat, deși sobru. Soraya era o fată frumoasă, foarte 
respectuoasă, dintr-o familie de turci. Părinții ei, care erau 
prezenți, niște oameni cumsecade, au întrebat dacă Dum-
nezeu e turc, ori măcar musulman. N-am apucat să răspun-
dem, că Dumnezeu, pe care eu l-am prezentat drept Geor-
ge, a început să râdă din nou. Și toată lumea a început să 
facă același lucru, ca la comandă. Soraya îl privea sfioasă. 
Tipu’ era arătos rău. Dar pentru că întrebarea a rămas fără 
răspuns, mi-am dat seama că nu va merge bine de acum îna-
inte. Am servit cu toții din dulciurile oferite de părinții primi-
tori, iar conversația a continuat. Dumnezeu a întrerupt la un 
moment dat, și a zis: „N-am nici o religie”. Atunci lucrurile 
s-au înrăutățit. Tatăl fetei a întrebat cum vede el o căsăto-
rie fără religie. Dumnezeu a răspuns că nici nu-i trece prin 
cap să se căsătorească. Cu toții au început să se încrunte. 
A zis că el vrea doar să mai aibă un fiu, că slujba nu-i permi-
te să fie implicat într-o relație. Atunci tatăl a întrebat: adică 
vrei să-i faci un copil, să nu te căsătorești cu ea și să nu parti-
cipi la creșterea copilului deloc? Iar el a răspuns simplu „da”. 
„Vreți să vă îndepărtați, vă rog, de fiica mea?!”, a spus băr-
batul amenințător. S-a ridicat roșu la față, și am înțeles cu to-
ții că e cazul să plecăm. Pe drum m-am enervat de umilința 
la care am fost supus, la urma urmei e singura sursă de sub-
zistență pe care o avem, agenția asta matrimonială, pe lân-
gă slujba prost plătită, la penitenciar, pe care o are Linda, și 
până acum n-am trăit un asemenea dezastru. Am început să 

țip la individ: „Tu nu ești Dumnezeu! Ești doar un descreie-
rat, iar noi, și mai nebuni, că ne luăm după tine! Cară-te și să 
nu te mai văd niciodată! Du-te! Lasă-ne în pace!” El n-a spus 
nimic. A plecat ochii și a luat-o înainte. M-am simțit prost să-l 
văd îndepărtându-se abătut, dar îmi ajunsese. Linda se zgri-
bulise în palton și ca o nevastă bună, se abținea să comen-
teze. Nu mă mai văzuse atât de furios de mult. „Iubitule…!” 
Tremuram de nervi, așa că nu m-am întors spre ea. „Iubitu-
le…” M-a atins pe braț. „Ce?!” „Vrei să-l ții tu pe Cristian?!” 
M-am întors uimit. Ce?! Cum?! Și am realizat dintr-o dată că 
eram înainte de accident, da, exact înainte de a ne urca în 
mașină și a permite unui autobuz să intre în noi la următoa-
rea intersecție. Înainte de a permite ca fiul nostru, Cristian, 
să fie zdrobit în coliziune. Cu

douăzeci și cinci de ani în urmă, când eram tineri și ires-
ponsabili. Mâna stângă a Lindei era întreagă, m-am uitat 
special la amănuntul ăsta, cu toate degetele la locul lor. I-am 
prins-o și i-am ridicat-o în fața ochilor, ca să-mi dau seama 
dacă totul e real. L-am luat pe Cristian în brațe, încă șocat, 
nedumerit. L-am strâns tare, emoționat, simțind cum toate 
sentimentele și gândurile și amintirile reprimate mă inundă 
și de data asta nu mai dor. Apoi am zis precipitat, privind în-
grozit intersecția de care mi-era teamă: „Linda, hai să ne mai 
plimbăm un pic pe jos. Să luăm o gură de aer”. Arăta obo-
sită, părul ei blond era împrăștiat de vânt în toate direcțiile, 
dar nu a zis nimic. Și-a așezat fularul mai bine, apoi m-a ur-
mat. Cristian rodea o jucărie, căci îi ieșeau primii dinți, iar gin-
giile îl dureau. Apoi l-am căutat din priviri individ, să văd dacă 
mai e acolo. Era încă acolo. Ne privea de la distanță, făcân-
du-ne cu mâna. Când a văzut că îl privesc, a strigat: „Îmi da-
torezi un copil!” „Când o să găsești pe cineva potrivit pentru 
mine, trimite-mi un e-mail!” Am rămas de atunci în contact, 
deși nu ne-am mai întâlnit personal. Nu am găsit încă pe ci-
neva care să accepte condițiile lui. În ziua de azi fetele cau-
tă dragoste, bani sau sex. El a zis că nu are timp de prima și 
de ultima, iar bani nu poate să ofere. Trebuie ca totul să vină 
din inimă, nu din interes.

Atunci i-am sugerat să adopte.
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Omul coborî pe Ghany-
mondo imediat după re-

calibrarea efectuată la bor-
dul Stației Orbitale. Călătoria 

prin Tunelul Interstelar fusese foar-
te scurtă – întotdeauna alegea varianta instantanee. Cu 
toate acestea, avea să se întoarcă acasă după 10.000 de 
ani. Depășise demult, cu misiunile sale, vârsta Pămân-
tului – unul din riscurile meseriei de călugăr-detectiv al 
Federației.

Din Ghanymondo nu înțelese mare lucru decât după 
ce traversă bariera norilor. Spre surpriza sa, peisajul era 
magnific, un fel de Africa la nivel planetar. Singurul con-
tinent, gigantic, fisurat ici-acolo, părea o lume tânără, 
încă fără prea multe riduri pe chip, aflată înaintea ru-
perii în continente și mări. Elicopterul survola întinderi 
nesfârșite de păduri, fluvii, cataracte și savane.

Treptat, peisajul se schimbă și Cornelius putu să ad-
mire platouri arheologice din care fuseseră dezgropate 
edificii piramidale precum cele din Teotihuacan. Îl între-
bă pe pilot dacă făcea în mod special turul sau chiar ace-
la era traseul. Tânărul zâmbi și îi răspunse că i se ceruse 
asta. Modul cum i se adresă, cu Monseniore, arăta, pe de 
o parte, că fusese informat de funcția sa, pe de altă parte, 
că își permitea să o recunoască.

— Ambasadorul m-a rugat, preciză el.
Cornelius făcu semn spre hublou.
— Mai devreme… Când survolam savana. Am avut im-

presia că văd turme mari de animale.
Îi reținuse atenția faptul că se deplasau foarte ordo-

nat. Un fel de mamifere pe jumătate păroase, jumătate 
năpârlite, ridicându-se din când în când în două picioa-
re. Păreau bipede.

Pilotul nu răspunse.
În scurtă vreme ajunseră în zona orașelor, adevărate New 

York-uri din secolul XX invadând orizontul. Pe măsură ce se 
apropiau, Cornelius observă că aveau o dezvoltare impresi-

onantă. Civilizația atinsese un punct înalt pe Ghanymondo.

#

În casa familiei Kummaldi, găsi din primul moment o 
atmosferă plăcută. Zheal și Freizze îl așteptau la o masă 
acoperită cu ceșcuțe de ceai.

— Ambasadorul ne-a povestit despre domnia-voastră! 
îl salută Zheal, invitându-l să ia loc.

Freizze, o femeie înaltă, tânără și frumoasă, zâmbi po-
liticos:

— Sperăm să rezolvați cât mai repede acest caz. În lu-
mea noastră crimele se produc foarte rar.

Cornelius amână orice replică, sorbind atent din ceai. 
Din experiența sa, nu era bine să se grăbească. Fiecare 
civilizație avea cutumele și trăsnăile ei.

— Am avut parte de multă publicitate după această 
întâmplare și chiar putem recunoaște, Monseniore, că 
vânzările magazinului nostru de antichități au crescut 
simțitor! adăugă Zheal.

— Iată un motiv serios pentru a vă pune pe lista cu 
suspecți! consideră Cornelius că a sosit momentul să 
spargă gheața.

După care râse, privindu-i atent în ochi.
Gazdele îl priviră la rândul lor mirate, apoi râseră și 

ele, imitativ.

#

Monseniorul Cornelius Lincoln Bieber își petrecu toa-
tă după-amiaza citind dosarul. Cazul pe care începea să îl 
ancheteze nu părea nici pe departe atât de interesant în-
cât să justifice un drum de 10.000 de ani-lumină.

Unul din cei doi frați gemeni ai Freizzei fusese ucis. 
Trebuia într-adevăr să facă referință la amândoi, fiindcă 
celălalt fusese asasinul.

Gemenii erau destul de rari pe Ghanymondo, iar după 

,

Notă: Această secțiune a LABORATORULUI S.F. este compusă din lucrări premiate la Concursul 
Național de Proză Scurtă Helion 2016

Lucrare distinsă cu premiul I, la Concursul Național de Proză Scurtă Helion 2016
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crima aceea se pare că deveniseră și mai rari.
— Joar l-a ucis pe Kalinder, aparent fără nici un motiv.
Vocea comisarului Bartholdo era la fel de plăcută ca 

tot ceea ce exista în jur. Cornelius se întrebă dacă putea fi 
ceva nelalocul lui pe Ghanymondo, în afară de crima ace-
ea. Asta dacă nu cumva și crima fusese plăcută.

— Mda, zise răsfoind încet dosarul. Ceea ce mă miră 
nu e motivul crimei ci faptul că, după cum scrie aici, la 
pagina patru, criminalul nu poate fi pedepsit.

Grădina era magnifică, plină de flori enorme și un fel 
de iederă argintie. Intraseră acolo printr-o poartă de sti-
clă înaltă de zece metri – înălțimea medie a casei fami-
liei Kummaldi.

— Înțeleg că de aceea m-a și chemat Ambasadorul. Nu 
să îl prind pe asasin, ci să îl trag la răspundere.

Comisarul dădu îngăduitor din cap.
— Nu tocmai.
Un jet de parfum izbucni dinspre cea mai apropiată 

floare și Cornelius se abținu să nu strănute.
— Așa după cum ați citit până la pagina patru, continuă 

Bartholdo, Joar l-a ucis pe geamănul său identic, Kalinder.
— Mda! se încruntă Cornelius.
Devenise brusc nervos. Începeau să-l enerveze acele 

zâmbete, total nepotrivite pentru un caz de omucidere.
— După ce veți trece la pagina următoare, veți afla că 

asasinul și-a pierdut memoria. Nu știm cine pe cine a 
ucis. Așadar, o dublă problemă, atât identitatea victimei, 
cât și a asasinului.

Monseniorul se enervă:
— Nu contează. Avem un 

mort și un viu, e logic, nu, că al 
doilea l-a ucis pe primul!

Comisarul Bartholdo părea 
că abia se stăpânește să nu râdă.

— Vedeți, Monseniore, pe 
Ghanymondo cazurile de ge-
meni, foarte rare, sunt însoțite 
de un fenomen…

— Un fenomen…?
Comisarul, un bărbat ro-

tofei, dar mai mult decât vioi, 
sări brusc de pe banca de pia-
tră și ridică din iarbă un to-
por. De fapt, privi Cornelius cu 
atenție, era prea mult spus un 
topor. Unealta, rudimentară, 
consta într-o coadă barbar tă-
iată și un silex cioplit, legat cu 
fibre la capătul ei.

— Probabil bunicii familiei 
Kummaldi au fost pe aici, zise 
Bartholdo.

Cornelius ridică din umeri. 
Nu îl interesau antichitățile pe 
care familia aceea le vindea în 
propriul magazin.

— Fenomenul, reluă Bart-
holdo, asociat de unii cu proce-
sul evolutiv al speciei noastre, 

constă în faptul că gemenii își pot schimba, uneori, per-
sonalitatea. Crima s-a petrecut chiar într-un asemenea 
moment. Practic, în timp ce Kalinder murea, Joar, asa-
sinul, a trecut în locul lui și a dispărut pentru totdeauna.

— Pare mai degrabă o sinucidere.
— Iar supraviețuitorul nu-și mai amintește după ace-

ea nimic.
— În cazul acesta nu-l putem învinui nici măcar de 

complicitate, încheie călugărul-detectiv.
Se despărțiră plăcut, dar asta mai mult datorită zâm-

bitorului comisar.
Seara, după ce luă cina în compania lui Zheal și Freizze 

Kummaldi, Cornelius se retrase în dormitorul său. Tocmai 
citea pentru a doua oară dosarul, când holograma Amba-
sadorului ceru permisiunea să se proiecteze în încăpere.

— E obligatoriu să îl învinuim pe Joar? îl întrebă pe 
Ambasador după câteva schimburi de amabilități.

Bărbatul, evident, zâmbi:
— Asta nici nu mai e posibil, fiindcă, a doua zi după cri-

mă, Joar Kummaldi s-a sinucis.
Un argument în plus pentru Cornelius să se întrebe de ce 

soții Kummaldi zâmbiseră toată ziua cu gura până la urechi.
— Atunci nu înțeleg de ce m-ați mai chemat.
— Monseniore, nu v-am fi invitat dacă Joar nu ar fi lă-

sat un mesaj pentru domnia-voastră.
Călugărul-detectiv tresări. Nu era deloc plăcut să crezi 

că reputația te precede chiar dacă zbori mai repede decât 
lumina, ca apoi să afli că nu e așa. Sau, mă rog, într-un fel 
era, din moment ce geamănul îi lăsase un mesaj.
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— Și ce spune mesajul?
— Asta doar domnia-voastră poate ști.
Era probabil unul personalizat.
— Și când îl pot citi?
— Asta doar domnia-voastră poate ști.
Privi receptorul holo-proiectorului. Nu se stricase.
— Ceea ce nu scrie în dosar, dar aici toată lumea știe, 

Monseniore, este că gemenii își pot lăsa memoria nu doar 
unul altuia, ci și unui străin.

Cornelius tresări din nou. Cu o secundă înainte să 
audă continuarea, intuise.

— Cu alte cuvinte, Monseniore, nu v-am invitat pe 
Ghanymondo să anchetați pe nimeni ci, dimpotrivă, ca 
să fiți domnia-voastră cel anchetat.

Și, în buna educație ghanymondă, Ambasadorul zâm-
bi din nou.

#

A doua zi, călugărul-detectiv coborî destul de târ-
ziu la micul dejun. În salon, alături de Zheal și Freizze, 
stăteau, țepeni ca niște statui, două personaje cel puțin 
neobișnuite.

În primul rând, nu zâmbeau.
Apoi, erau mai în vârstă și purtau veșminte de epocă, 

de parcă veneau direct de la teatru, mai precis de pe sce-
nă. Fardați și aranjați, până și tunsoarea îi făcea să arate 
ieșiți direct din epoca regilor catolici.

— Până la urmă o să spuneți tot, îl întâmpină cel care 
semăna cu Ferdinand de Aragon.

— Poftim? se opri Cornelius la un pas distanță.
— Pe vremea noastră, preciză sosia Isabelei de Casti-

lia, ați fi spus imediat. Aveam mijloace. Tortura cu apă, 
Fecioara de Fier…

Călugărul-detectiv se arse cu prima gură de cafea. 

Poate că așa arăta poliția pe Ghanymondo.
— Vă rog să nu-i luați în seamă pe părinții mei, inter-

veni Zheal politicos. Așa sunt ei.
— Da, zise și Freizze, la fel de frumoasă ca de obicei. Ei 

nu înțeleg progresul.
— Progresul e opera diavolului! ridică tonul regina.
Zheal ridică din umeri și adăugă politicos:
— Toată lumea vorbește, Monseniore, despre secretul 

pe care vi l-a lăsat Joar. Sau Kalinder.
— Habar n-am de nici un secret, se forță Cornelius să 

rămână calm.
Era păcat de performanța sa de până atunci.
— V-am spus?! sări regele. Trebuie să trecem la tortură…
Zheal zâmbi din nou, împăciuitor:
— Vă rugăm să nu vă supărați. Părinții noștri au altă 

mentalitate. Suntem generații diferite.
În clipa aceea se auziră bătăi puternice în ușa de la in-

trare.
— Zheal, ciripi Freizze veselă, dragul meu, s-a stricat 

interfonul?
După care, săriră amândoi:
— Sunt ei!?!
Zheal se întoarse spre tatăl său:
— Deschide-le. Sunt părinții voștri.
Uitase să mai zâmbească.
— Sunt și bunicii tăi! bombăni Ferdinand de Aragon.
Bătăile în ușă continuau. Cineva nimeri, în sfârșit, in-

terfonul. Se auzeau și niște strigăte guturale.
Regele deschise, în cele din urmă. Spre uimirea lui 

Cornelius, patru neandhertalieni se agitau dincolo de 
ușă. Aveau un machiaj perfect, constată detectivul. 
Ţinând cont și de ținuta medievală a părinților, veneau 
sau se duceau la același bal mascat.

— Una kuna, guna! începu să urle cel mai solid dintre 
primitivi.
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— Și-a uitat toporul aici…?! se întoarse Isabela de Cas-
tilia spre Freizze.

Aceasta din urmă ridică indiferentă din umeri.
— A-am văzut un t-topor în grădină! se bâlbâi Cornelius.
Zheal îl privi cu recunoștință:
— Vă supărați dacă vă rog să-l aduceți? N-aș vrea să-i 

bag în casă. Ultima oară când au intrat și-au făcut nevo-
ile pe covor.

Cornelius se întoarse cât putu de repede. Între timp, 
cei patru primitivi intraseră, pe jumătate, în salon, în ciu-
da opoziției ferme a regilor catolici.

— Guna! Gu-na! răcni cel mai solid dintre neandherta-
lieni înșfăcând toporul.

Cornelius îl privi de aproape. Nu părea deloc machiat. 
Și mirosea înfiorător.

De altfel, mirosul rămase în urma lor multă vreme 
după ce plecară.

— Ce-a fost asta? deschise gura, în cele din urmă, 
oaspetele.

#

Holograma Ambasadorului se proiectase din nou în 
dormitor.

— Credeam că v-ați făcut temele înainte de sosire.
— Nu am avut timp, bombăni Cornelius. Am vrut să ci-

tesc ceva, dar călătoria a fost instantanee.
Ambasadorul zâmbi.
— După evoluția prin care s-a ajuns la omul modern, 

în urmă cu zeci de mii de ani, pe Ghanymondo au apă-
rut, deocamdată, trei generații. Toate trei continuă să 
conviețuiască.

Cornelius vru să spună că înțelege, dar se opri la timp; 
nu înțelegea.

— Prima, pe care ați comparat-o cu una neandherta-
liană. A doua, cea medievală, a regilor catolici. A treia și 
ultima, din care fac parte Zheal și Freizze, generația căreia 
i-ați zis new-york-eză. Ați traversat, la sosire, arealele lor.

— Tot nu înțeleg, recunoscu detectivul.
Ambasadorul își căută o clipă inspirația, apoi continuă:
— Este ca și cum, în istoria voastră de pe Terra – pe 

care noi o studiem la școală – ar exista o populație primi-
tivă, reprezentată de o singură generație, răspândită un-
deva prin Africa și Europa. Apoi, o a doua, formată din-
tr-un popor medieval întins pe jumătate din planetă. Ai 
căror copii formează ultima generație, cea modernă, care 
a luat în stăpânire fiecare colțișor al lumii. Și toate trei 
generațiile ar fi contemporane.

— Sunteți nemuritori? bâigui Cornelius.
— Mai degrabă lenți, replică Ambasadorul. Deși, dacă 

privim altfel, s-ar putea spune că suntem și foarte rapizi. 
În numai o generație să faci atâtea – doar că o generație 
înseamnă mii de ani. În fine, trecerea de la descoperirea 
focului la electricitate a durat cam tot atât cât pe Terra.

— Trei generații! exclamă Cornelius. Doar trei generații!
— După cum ați văzut azi, uneori par prea multe.
— Sincer, mi se pare… fantastic.

— Hm, făcu Ambasadorul dând ușor din cap. De unde 
știți că așa ceva nu s-a întâmplat, până la un anumit 
punct, pe Pământ? Aveți vreo dovadă sigură că oasele 
unui Cro-Magnon erau dintr-un anume an sau altul? Nu 
puteau fi toate din aceeași epocă, lungă de zece mii de 
ani? Am înțeles că ați descoperit destul de puține. Dacă a 
fost așa până în clipa când ceva a redus speranța de viață, 
făcând ca progresul să devină mult mai complicat, doar 
prin transmitere de la o generație la alta? Poate tocmai 
de aceea, spre deosebire de alte lumi, ați inventat scri-
sul… Și, apropos, nu cumva în vechile voastre scripturi se 
vorbește despre patriarhi cu vieți foarte lungi?

Călugărul-detectiv reevaluă situația.
Putea fi o teorie logică. Dintr-o dată, evoluția de pe 

Ghanymondo nu i se mai păru așa ciudată. Ar fi fost și o 
bună explicație pentru ce creierul omului terestru nu se 
schimbase deloc în ultimii zeci de mii de ani. Da, evoluția 
putea fi privită ca o chestiune de educație.

— Totuși, ce legătură am eu cu gemenii?
— Excelent moment pentru a pune întrebarea! aplau-

dă Ambasadorul.
Cornelius n-apucă să se întrebe de ce.
— …Pentru că nu e vorba numai de legătura cu gemenii, 

Monseniore. Ei au fost doar un semnal. Murind, au reușit 
să îi dubleze intensitatea pentru a-l transmite mai departe.

Făcu o pauză mai lungă, în timpul căreia Cornelius 
aproape că nu respiră.

Holograma pâlpâi de câteva ori, apoi redeveni stabilă.
— Monseniore, o nouă generație e pe cale să apară, iar 

domnia-voastră puteți fi unul din motoarele ei.
Călugărul-detectiv se apropie de fereastra ovală a dor-

mitorului. Privi în jos spre minunata grădină din curtea 
casei Kummaldi. Își aduse aminte de comisarul Barthol-
do care, în urmă cu o zi, stând pe banca de piatră de aco-
lo, îi spusese că schimburile de memorie între gemeni 
erau asociate cu procesul evolutiv.

Da, pe măsură ce se gândea, fiecare detaliu începea să 
capete logică. Terra avea ca avans o generație, a patra, 
cea a zborului interstelar.

— Cum veți proceda?
— Va trebui să fiți de acord.
Ezită.
— Să fiu de acord cu ce?
— Timpul. Va dura mult, adăugă Ambasadorul. Dacă 

nu veți fi de acord, nu insistăm. Vom aștepta ca alți ge-
meni să procedeze, într-un anumit moment, la fel. Tim-
pul rezolvă totul.

Cornelius Lincoln Bieber trase aer în piept și privi din 
nou pe fereastră, de data aceasta în sus, spre cerul azuriu 
vizibil printre frunzele mari și argintii din înaltul grădinii.

— Nu mă grăbesc. Am timp. Poate nu cât voi. Dar am 
o grămadă de timp.

La urma urmei, nu mai rămăsese într-un singur loc 
demult.

Iar evoluția putea fi doar o chestiune de educație.
Zâmbi, pentru prima oară de când se afla pe Ghany-

mondo.
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Prima dată când a auzit despre existența unui robot care 
scrie ficțiune, Pat T. Knight, autor de succes de romane 
polițiste, a râs. Cum ar putea vreodată o mașină, un program, 
ce mai, să conceapă o carte coerentă, inovatoare, care să își 
țină publicul în priză de la prima până la ultima pagină?

– Adevărul e că multe dintre poveștile scrise de roboți au 
ca și coautori inventatorii lor, recunoscu Leyla, editoarea lui.

Luau prânzul împreună, într-un pub din Shaftesbury Ave-
nue aproape de sediul editurii Centauri.

– Toate frazele care îți dădeau fiori s-au dovedit a fi inspi-
rate de oameni, nu de roboți, mai spuse ea.

– De genul? Pat mușcă lacom din hamburgerul lui.
– Calculatorul, punându-și propria fericire ca primă priori-

tate, a încetat să mai lucreze pentru oameni[1].
– Înțeleg de ce i-ar speria un pic pe unii.
– Coautorul a făcut-o intenționat. În ceea ce privește 

roboții sunt două tabere: cei cărora le e frică de ei și cei care 
văd doar beneficiile enorme pe care le vor aduce societății. 
Primii cred că odată ce roboții vor întrece inteligența uma-
nă și vor putea funcționa independent, logic vorbind, nu vor 
mai avea nevoie de oameni și-i vor elimina. Cealaltă tabără 
crede că vor fi mereu un gen de câini. Mereu loiali, care fără 
stăpânii lor nu pot trăi.

– Și cred că un robot care scrie va da de gol adevăratele 
sentimente ale roboților față de rasa umană?

– Ceva de genul. Dar asta ar presupune că ar avea gân-
duri proprii și sentimente.

– Asta e problema cu oamenii, avem tendința să umani-
zăm totul. Suntem noi prea sentimentali. Adică tata vorbea 
cu mașina lui de parcă ar fi copilul lui. Sunt unii oameni care 
fac nunți pentru câini.

– Și totuși, parcă nu-ți vine nici ție să arunci bustul lui 
Churchill din biroul tău din Tonbridge Wells, spuse cu un su-
râs Leyla.

– Cum aș putea să-l arunc pe Winston! El a fost inspirația 
pentru detectivul Norton, a recunoscut cu un zâmbet plin 
de tandrețe. Asta este, cusur uman! Suntem poate, cu toții, 
sentimentali! Dar văd că te-ai gândit mult la problema asta…

– Bineînțeles că ne-am interesat. E ceva revoluționar care 
ar putea avea un impact colosal asupra domeniului nostru. 
Știi, Associated Press folosește un robot pentru majoritatea 
articolelor care au prea multe cifre. Cică e eficient.

– Dumnezeu să-i apere pe jurnaliști. De parcă n-au oricum 
o slujbă de rahat. Dar înțeleg cum ar putea să autogenereze 
asemenea articole. De obicei urmează niște șabloane stan-
dard, nu? X s-a întâmplat în Y la data Z.

– Da, ai dreptate, dar gândește-te la cărțile pe care le pu-

blică Centauri. Să fim sinceri, nu ne prea aventurăm în litera-
tură grea. Publicăm ce se vinde și ce are o nișă, gen thriller, 
horror, fantasy, SF. Toate se scriu ca pe bandă rulantă, după 
reguli similare, multe sunt doar copii mai ieftine ale unor idei 
scoase dintr-o carte de succes. Adică, câte cărți cu vampiri 
n-au fost după Twilight, câte distopii după Jocurile Foamei? 
Au fost ca ciupercile după ploaie. Și autorii știu ce fac când 
regurgitează aceleași idei care plac. N-ar putea un robot să 
facă același lucru?

Pat avu impresia că Leyla îl includea și pe el în acea 
definiție. Sigur, scotea un roman pe an, dar cum ar putea 
altfel să trăiască din scris? Cărțile lui se vindeau în milioane 
de exemplare în întreaga lume, erau mereu prezente pe lis-
tele de bestselleruri. Ce conta că mulți nu-și mai aminteau 
la o săptămână după ce le-au terminat despre ce era vor-
ba în ele? Ideea era că le cumpărau, rămâneau cu o aminti-
re vag plăcută, iar data viitoare când îi vedeau numele de o 
șchioapă pe-o copertă, ca niște câini pavlovieni antrenați de 
aparatul de marketing al editurii, cumpărau automat și ciclul 
reîncepea. Descoperise formula magică a succesului. Nu era 
nimic rău în asta!

În tren, în drum spre Tonbridge Wells, lui Pat îi reveneau me-
reu în minte cuvintele Leylei: Ne-am interesat. NE-am interesat.

 
***

 
După doi ani, când Pat T. Knight a aflat că editura lui a 

cumpărat un robot care putea să scrie, a fost curios. A vor-
bit cu Leyla să-i fie arătat aparatul minune. A fost vag deza-
măgit când a fost pus în fața unui calculator.

– Credeam că e un robot…
Leyla a pufnit:
– Credeai c-o să aibă un trup și mâini cu care să scrie? Ace-

lea sunt aparate de scris, nu roboți care scriu. N-are nevoie 
de așa ceva.

– Cât de plictisitor! A oftat Pat.
– Tu și secția SF! Au venit toți scriitorii ață să-l vadă. Se 

așteptau la Terminator sau măcar la un Wally.
– Terminator?
– Știi, moartea profesiei de scriitor etc., etc.
– Ce prostie! Doar nu e în stare să scrie un roman. Nu tu 

mi-ai spus că au mereu nevoie de un coautor?
– Lucrurile au evoluat, Pat. Asta a fost acum doi ani. Ide-

ea a devenit tot mai populară. Sunt tot felul de concursuri 
pentru texte generate de roboți. S-au implicat mulți oameni 
și când destule capete își pun mintea la contribuție, inevita-
bil, are loc o revoluție.

LĂSAȚI ROBOTUL SĂ SCRIE
ANDRADA  COOȘ

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

Lucrare distinsă cu premiul al II-lea, ex aequo, la Concursul Național de Proză Scurtă Helion 2016
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– Deci e în stare să scrie singur acum? S-a uitat chiorâș la 
ecranul negru pe care licărea o liniuță care îi spunea că robo-
tul era activ și aștepta comenzi.

Îi asculta oare? Instalase cineva un microfon? Se uită în ju-
rul ecranului, dar nu găsi nimic.

– Tot ce scrie trebuie revizuit, și nu iese întotdeauna ceva 
inteligibil, dar am avut un oarecare succes cu anumite tipuri 
de șabloane. A reușit să construiască un roman foarte simi-
lar ca acțiune cu Pretty Woman.

Pat a râs:
– Și cât a trebuit să plătiți pentru o asemenea minune?
– Având în vedere că e cel mai eficient robot de scris din 

lume și că l-am importat dintr-un laborator de cercetare din 
Japonia, mult.

– Vai, vai, nu aveți ce faceți cu banii? Cunosc o mână de 
tineri autori care-și caută editură și probabil ar face o trea-
bă mai bună.

– E un risc, e adevărat, dar dacă ne iese… gândește-te la 
publicitate! Lumea va cumpăra o carte scrisă de un robot fie 
și doar din curiozitate. Nici nu trebuie să fie neapărat bună, 
doar cât de cât coerentă.

Era o premisă care putea ușor deveni virală. Toată lumea 
s-ar înghesui să judece o asemenea carte, până și cei care de 
obicei n-ar deschide una.

La un an după achiziția robotului de scris –  pe care l-au 
botezat RoboWriter ca să nu fie niciun dubiu în privința 
intenției lor de a profita la maximum de notorietatea unei 
cărți fără autor uman –  primul lui roman, În Adâncul Nopții, 
a fost publicat cu mult fast de editura Centauri. Precum se 
așteptase Leyla, faima lui RoboWriter a fost instantanee și 
s-a răspândit ca focul pe internet, prin ziare și televiziune. Îi 
construiseră și un corp total inutil de robot, ca de jucărie, cu 
un cap pătrățos și brațe de figurină Lego. Ideile din spatele 

designului fuseseră, după spusele Leylei, inofensivitatea și 
drăgălășenia. Dădea bine în poze și aprindea imaginația și 
simpatia copiilor într-atât încât editura începu să considere 
o gamă de papetărie și jucării cu imaginea lui. Stocul cărții 
s-a epuizat într-o lună și Centauri își dădu peste cap progra-
mul editorial pentru a publica a doua ediție, la câteva săptă-
mâni după.

Diferiți autori au fost invitați să-și dea cu părerea asu-
pra însemnătății acestui succes, toți recenzorii de carte din 
lume și-au publicat un articol despre ea. Consensul părea să 
fie că nu e o carte rea, unii spuneau chiar bunicică, dar nu era 
prea originală și cu siguranță nu era o operă de artă.

Și Pat a cumpărat o copie ca să se lămurească singur des-
pre abilitățile scriitoricești ale robotului editurii Centauri. L-a 
trecut un fior când și-a dat seama că era un roman polițist și 
suna ca ceva scris de Agatha Christie.

 
***

 
După încă doi ani, Pat și Leyla se întâlniră întâmplător 

în stația Charing Cross la aparatul de cumpărat bilete și au 
decis să bea o cafea împreună înainte să se urce fiecare în 
trenul lui. Nu se mai văzuseră de câteva luni, de când Pat a 
înștiințat-o că va lua o pauză de la scris. Se cam plictisise de 
acea grabă anuală de a scoate o carte și, fiind un scriitor cu-
noscut, își permitea să sară peste una sau două lansări dacă 
voia. Cărțile lui erau în circulație, așa că nu exista riscul ca 
publicul să-l uite degrabă.

– Cum merg vânzările lui RoboWriter? A întrebat Pat la 
un moment dat.

– Decent, dar a trecut noutatea. Acum e doar un scriitor 
de duzină. Nu prea se potrivește cu autorii noștri de succes, 
a recunoscut.
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– Poate ar trebui să îi faceți o actualizare, a râs Pat, dar 
Leyla a zâmbit ușor:

– Chiar asta am făcut. Laboratorul din Japonia nu doar-
me, au trecut trei ani de când am cumpărat prima versiune, 
deja au făcut îmbunătățiri majore. Bineînțeles, ne-a costat o 
avere, dar având în vedere succesul pe care l-a avut În Adân-
cul Nopții, ne-am permis.

– Și? S-a transformat bătrânul Robo în Shakespeare? 
Conversația începu să-i pice prost.

– E în stare să genereze un roman bun de presă în 46 
de minute acum. Și își asumă critica, își amintește fiecare 
observație care i-a fost făcută și o pune în practică. E mai 
mult decât pot spune despre unii scriitori. Timpul de edi-
tare s-a redus drastic. Le citim acum mai degrabă pentru 
siguranță, decât din nevoie.

Asta însemna că, în 9 ore, RoboWriter ar fi fost în stare să 
producă același număr de cărți pe care Pat T. Knight le scri-
sese în întreaga sa carieră scriitoricească.

– Dar asta nu presupune nu știu ce avantaje. Cititorii spun 
întotdeauna că abia așteaptă următoarea carte a unui au-
tor, dar s-ar plictisi dacă ar putea citi una în fiecare zi. Marea 
schimbare e faptul că se poate conecta la internet și ține pa-
sul cu știrile și cu subiectele momentului.

– Nu va scoate doar gunoi așa? Ce ar putea o mașină să 
priceapă din muntele acela de informații? pufni Pat.

– Se numește Big Data, Pat. Cu programul potrivit poți să 
filtrezi și să concentrezi informația. Acum RoboWriter este 
capabil să urmeze trendurile globale în scris și divertisment și 
să prezică un subiect care va avea succes. Poate, de aseme-
nea, să combine detalii din evenimente reale cu șabloanele 
pe care le are integrate și să creeze romane din ele.

– Nu te-am întrebat niciodată, dar șabloanele de unde vin?
– Și le face RoboWriter singur, dar se inspiră din baza 

noastră de date. A devorat toate cărțile pe care le-a publicat 
vreodată Centauri. Ceea ce scrie acum e, în mod ironic, un 
amalgam al tuturor scriitorilor noștri de succes.

– Ar trebui să îl renumiți Centauri. I-ați dat și cărțile mele?
– Da, evident. Ne-am gândit să-i dăm și toată arhiva 

cărților disponibile gratis publicului, dar ne-a fost frică c-o să 
înceapă să scrie în engleza lui Dickens.

Următoarea carte a lui RoboWriter, Fruntașii, fu un suc-
ces răsunător. Combina elemente de suspans și crimă cu câ-
teva teme foarte actuale cu atâta ingeniozitate încât publi-
cul avu impresia că niciun alt autor nu scrisese ceva atât de 
relevant și în același timp captivant. Fruntașii s-a trezit pe lis-
ta lungă a nominalizaților pentru Man Booker, cel mai pre-
stigios premiu al lumii literare engleze.

 
***

 
Pat nu își regăsi inspirația nici în al doilea an, dar, strâm-

torat financiar, a găsit o altă soluție blocajului său scriitori-
cesc. Vorbi cu Lily Stuart, o scriitoare care trebuia să predea 
creație literară la o facultate de mâna a doua ca să-și asigu-
re traiul, iar aceasta îi găsi un tânăr autor talentat, dar ne-
cunoscut, un oarecare Damian Pratt, care ar fi făcut moar-
te de om ca să fie publicat la Centauri și îl convinse să cola-
boreze la o carte. Convins e mult spus de fapt… era gata să 
se arunce în flăcări pentru o șansă să lucreze cu marele Pat 
T. Knight. Ce însemna această colaborare? Practic, că Dami-

an urma să scrie cartea cu îndrumarea și corecțiile lui Pat, 
iar când va fi publicată, aceasta va apărea cu numele lui Pat 
proeminent pe copertă și al lui Damian ceva mai mic dede-
subt. Era un câștig pentru amândoi. Pat nu mai trebuia să-și 
bată capul să scrie ceva nou, iar Damian beneficia de cei pes-
te 15 ani de experiență în domeniul literar ai lui Pat.

Rezultatul acestei colaborări, Vârtejul, se vându destul 
de bine, dar fu respins vehement de recenzori ca fiind o 
lucrare mult prea amatoricească din partea unui colos ca 
Pat T. Knight.

– Spune-le c-ai vrut doar să-l ajuți pe băiat să se lanseze, îi 
sugeră Leyla la telefon. Așa, din bunătatea inimii tale.

Chiar dacă Centauri n-a vrut să-l accepte pe Damian de ca-
pul lui, iată că o editură mai mică din Oxford i-a dat o șansă. 
Drept urmare, Pat rămase fără coautor. Dar, odată ce se 
aflase această poveste, Pat începu să primească emailuri 
pe site-ul lui oficial de la zeci de scriitori aspiranți care nu-și 
doreau nimic mai mult decât să scrie o carte pentru el. Pat 
ezită. Dacă va continua în ritmul acesta, ce se va alege de 
reputația lui?

Între timp, RoboWriter nu câștigase Man Booker-ul, dar 
începu să scoată câte două cărți pe an, toate atât de șocant 
de sincere și actuale, încât se auzeau opinii tot mai frecvent 
care spuneau:

– Trăim într-o epocă în care un robot e cea mai adevărată 
oglindă a societății noastre.

– Vocea unei generații se dovedește a fi cea a unui robot. 
Cât de potrivit!

În timp ce cinau într-un restaurant din Covent Garden, 
Pat o felicită pe Leyla:

– Se pare că riscul pe care vi l-ați asumat cu RoboWri-
ter a fost răsplătit. Vocea unei generații! Sute de scriitori își 
mușcă pumnii de gelozie.

– Sunt sigură, Leyla zâmbi slab. Adevărul e că RoboWriter 
ghicește exact ce vor să audă. Publicul e îngrijorat de starea 
pădurilor din Amazon? RoboWriter transformă trei rapoarte 
de la WWF, Greenpeace și ONU într-o epopee silvană cu eroi 
indigeni și monștri exploatatori care, pe nesimțite, își infor-
mează cititorii despre toate acele numere seci, pe care toți 
jurnaliștii din lume se chinuie să le facă atrăgătoare. Se dis-
cută noul motor electric dezvăluit de Tesla? RoboWriter ia un 
teanc de tratate de futurologie și manualul de funcționare 
și scoate o viziune mult prea probabilă a unei societăți 
revoluționate de patente noi. Dar știi care e problema?

– Care? spuse Pat descurajat.
– Nu folosim nici 1% din potențialul lui.
– Păi da, nu spuneai că s-ar sătura lumea de el dacă ar pu-

blica o carte nouă în fiecare zi?
– Da, dacă ar fi cărți scrise de el. Dar știi, acum că i-au fost 

perfecționate sistemele de șablonare, îi e mult mai ușor să 
scrie într-un gen și într-un stil care i se cer.

– Presupun că și asta ar avea un merit. Ceva de genul, 
noi romane Jane Austen scrise de RoboWriter. Ați putea 
face o serie din asta, cu diferiți autori. Ar prinde la public cu 
siguranță. Deși aș crede că ar fi un pas înapoi de la ceea ce 
face acum. Pe de altă parte, având în vedere că poate scoa-
te un roman în 46 de minute, ar putea să le facă pe amândo-
uă fără probleme.

– Nu e o idee rea, dar nu la asta s-au gândit șefii, ezită 
Leyla. Se întreabă dacă RoboWriter n-ar putea să-i ajute pe 
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autorii noștri care au probleme cu scrisul sau cu termene-
le limită.

– Ca mine? Cuvintele îi stătură în gât lui Pat.
– Care e diferența între a avea un coautor om sau a avea 

un coautor robot? Nimeni nu trebuie să știe că te-a ajutat.
Pentru că robotul naibii e în stare să scrie romane cu zeci-

le într-o zi! Îi veni să urle.
S-a întors acasă nervos în acea seară, și-a făcut o cafea 

tare, i-a adresat o salutare bustului lui Churchill și s-a așezat 
în fața calculatorului. Avea voință, ce mai!

 
***

 
După o săptămână în care s-a tot chinuit să scrie ceva, 

Pat a sunat-o pe Leyla și și-a dat consimțământul să îl lase pe 
RoboWriter să scrie un roman împreună cu el. Robotului i-a 
luat 34 de minute și 15 secunde să îl scrie. Când s-a pus să-l 
corecteze, Pat și-a dat seama că nu avea ce să schimbe. Fă-
cuse mai puține greșeli decât avea el de obicei în ultima va-
riantă a unui roman al său.

Întitulat Fum în noiembrie, al șaisprezecelea roman al lui 
Pat T. Knight, a fost publicat fără menționarea numelui lui 
RoboWriter, și a fost ridicat în slăvi de cititori și de critici ca o 
revenire a monstrului sacru al genului polițist. Toți cei care-l 
atacaseră pentru colaborarea cu Damian și-au retras în gra-
bă cuvintele acide. Pat, însă, nu a adăugat o copie din Fum 
în noiembrie în biblioteca sa, care cuprindea toate edițiile ro-
manelor lui publicate în Anglia și în străinătate.

 
***

 
În următorul an, Pat reuși în sfârșit să scrie un nou roman 

de care era mândru și care credea că va fi cu siguranță primit 
cu entuziasm de publicul englez. Leyla îi ceru să vină la edi-
tură pentru a discuta manuscrisul.

– Ce zici, e genial, nu? Pat spuse cu un zâmbet mulțumit. 
Leyla, însă, părea să se simtă un pic stânjenită

– Pat… nici nu știu de unde să încep, oftă. Editura nu se 
aștepta să-ți revii atât de iute din impas.

– Iute? Mi-a luat trei ani! S-a încruntat.
– Problema e că editura deja a ales un roman care va fi 

publicat anul acesta sub numele de Pat T. Knight.
– Cum adică? E prima dată când aud de asta și nu se poate 

să publicați ceva sub numele meu fără consimțământul meu!
Ca să nu mai vorbim de bani! Adaugă în minte.
– Fix aici e buba. Legal vorbind, numele tău nu e Pat T. 

Knight, ci Patrick Dunstable. Îți amintești? Ne-ai lăsat să-ți în-
registrăm pseudonimul ca marcă Centauri după ce au înce-
put să apară copiatori ieftini care se foloseau de el.

– Deci, gata? Nu mai vreți să vă complicați cu oameni?! În-
cepu să se enerveze Pat.

– E vorba, într-adevăr, de costuri. După ce nu și-a dat ni-
meni seama că nu tu ai scris Fum în noiembrie, mai marii au 
început să-și pună întrebări în privința autorilor. De ce am 
plăti scriitori și l-am ține pe RoboWriter funcționând la 1%? 
Adevărul e că dacă ar funcționa la 2% ar putea scrie în câteva 
zile toate cărțile pe care le publicăm într-un an.

– Dar nu le puteți face asta tuturor scriitorilor! Se revoltă Pat.
– Ai dreptate, le putem face asta doar autorilor care au 

pseudonime aflate în posesia Centauri. Sunt doar vreo 25 

din cei 500 de autori cu care lucrăm, dar oricum e un câștig 
pentru noi.

Pat clocotea de furie.
– Dacă te încălzește cu ceva, eu m-am opus. Dar până la 

urmă dacă oamenii nu pot să diferențieze între tine și un ro-
bot, care e sensul?

– Dar oamenii vor ști… n-aveți cum să vă faceți lansări 
fără mine. Fața mea e asociată cu acest nume.

– Poate recenzorii vor ști, jurnaliștii care vin de obicei la 
lansări, dar publicului din păcate nu-i prea pasă.

– Voi boicota editura.
– Aș vrea să n-o faci. Ai o clauză de confidențialitate în 

contractul cu noi.
Urmă un moment de liniște în care mila palpabilă a Leylei 

și furia zadarnică a lui Pat se duelau în aerul amar.
– Ascultă, Pat, poate pentru cititori nu e prea mare 

diferență dacă scrii tu sau scrie RoboWriter romanele publi-
cate sub pseudonimul Pat T. Knight, dar ești în industria asta 
de peste 15 ani. Ai o groază de relații și de cunoștințe. Editu-
rile se vor înghesui să te publice.

– Edituri care n-au roboți! Spuse Pat cu dispreț și părăsi 
biroul, trântind ușa în urma lui.

 
***

 
Pat se mută la editura Meridian, cel mai mare concurent 

al editurii Centauri, și își publică romanul, nu fără oarecare 
venin, sub pseudonimul Patrick Truman-Knight, pe care și-l 
înregistră ca marcă personală de îndată ce fusese aprobat 
de Meridian. În semn de protest și de solidaritate, ceilalți 
24 de autori care au avut de suferit din cauza lui RoboWri-
ter își incorporară Truman în noile nume literare. Acest nou 
aflux de Trumani pe piața scriitoricească englezească nu tre-
cu neobservat și nu îi luă mult unui jurnalist de la secțiunea 
literară de la Times, Stephen Baker, să dea de urma acestei 
umilințe editoriale suferite în liniște și indignare de peste do-
uăzeci de scriitori englezi de mâna întâi.

Iar dacă aceștia nu aveau voie să dezvăluie ce s-a întâm-
plat și cum, puteau recunoaște că ei nu mai erau cei care 
scriau sub pseudonimele lor arhicunoscute, ci migraseră în 
masă spre alte edituri.

– Și-or fi schimbat politica editorială și mulți n-au fost 
mulțumiți, își spuse în sine Stephen. Dar căutând în bazele 
de date ale mărcilor înregistrate, observă în scurt timp că 
doar autorii cu pseudonime ce aparțineau editurii Centauri 
își luaseră zborul.

– Poate voiau un val de sânge nou. Câțiva dintre autorii 
care părăsiseră editura, inclusiv Pat T. Knight, e adevărat, se 
cam ramoliseră.

În curând începură să ajungă la el informații contradicto-
rii. Centauri anunță un program editorial pentru următorul 
an plin de autori noi, dar agenții literari se plângeau că nu 
mai acceptaseră un manuscris de la ei de doi ani, iar pe site-
urile lor era scris clar că nu primesc propuneri nesolicitate 
din partea publicului.

– Păi, nu-ți e clar? Îl întrebă o colegă de la secția de mu-
zică în timp ce mâncau împreună la pauza de prânz. E robo-
tul acela.

– RoboWriter? Nu se gândise la o variantă atât de fantas-
tică. Dar… scoate o carte la șase luni acum! N-ar avea vreme.
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– E un robot, Stephen, dădu din cap Claire. Știi, noi doi 
avem noroc că scriem subiecte care necesită o apreciere 
umană, o părere construită pe ani de aprofundare a unui su-
biect, dar întreg departamentul de știri financiare a fost re-
dus la doi reporteri și-un robot. Gândește-te că e în stare să 
producă 2000 de articole într-o secundă.

– Dumnezeule! fluieră Stephen.
După acest prânz revelator, Stephen îi contactă pe câțiva 

dintre scriitori plecați de la Centauri și primi confirmarea, 
off the record, că fuseseră înlocuiți de RoboWriter. Căută 
să afle cine erau autorii aspiranți pe care editura încerca să-i 
lanseze și nu reuși să dea de ei decât pe lista de mărci înre-
gistrate a editurii. Pozele prezentate ca fiind ale scriitorilor 
s-au dovedit a fi ale unor actori necunoscuți, pe care editura 
îi plătea sume insignifiante pentru a interpreta aceste roluri. 
Un editor cedă în cele din urmă și făcu publică toată campa-
nia de minciuni pusă la cale de Centauri.

– Încercau doar să profite cât mai mult de pe urma robo-
tului, declară el pentru Times. Știau că publicul nu e gata să 
accepte cărți scrise doar de un singur autor, oricât de diver-
se ar fi aceste titluri ca și conținut.

Un scandal monstru zgudui lumea editorială londoneză, 
iar Centauri suferi pierderi majore. Sub amenințarea unei ur-
măriri penale, trebui să-și retragă toate cărțile scrise de noii 
săi autori falși.

Scandalul generă o anumită simpatie pentru RoboWriter, 
iar comentarii de genul: Lăsați robotul să scrie! Nu îl limitați 
pe RoboWriter pentru că voi nu sunteți în stare să citiți mai 
repede decât scrie el, începură să apară tot mai frecvent pe 
rețelele de socializare și pe forumuri. Brusc, RoboWriter de-
veni o figură tragică ce nu putea să-și exprime întregul im-
puls literar din cauza limitărilor umane.

Centauri își reveni, astfel, spectaculos în anul următor 
când începu să publice scrierile lui RobotWriter sub diferi-
te pseudonime: RoboAdventure, RoboRomance, RoboSF, 
RoboFantasy, RoboCrime și RoboThriller. Pe coperte, imagi-
nea construită pentru RoboWriter purta diferite costume in-
spirate de genurile pe care le scria. Susținătorii lui RoboWri-
ter fură foarte mulțumiți, iar faptul că editura publica digital 
câte o nouă carte de-a lui zilnic fu văzut ca un semn că robo-
tul putea, în sfârșit, să scrie după pofta circuitelor sale. De 
fapt, el funcționa doar la 0.1932% din adevărata sa capacita-
te. Estimările Leylei fuseseră doar ilustrative.

Note de subsol
[1] http://www.bustle.com/articles/149887-a-computer-

wrote-a-novel-and-nearly-won-a-literary-prize-for-it, A 
Computer Wrote A Novel — And Nearly Won A Literary Prize 
For It, Emma Oulton, 24.03.2016.
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LAUREAȚII CONCURSULUI NAȚIONAL 
DE PROZĂ SCURTĂ HELION 2016 

Laureații Concursului Național de Proză Scurtă Helion 2016 sunt:

Locul I:
LIVIU SURUGIU, București, pentru povestirea O CHESTIUNE DE EDUCAȚIE

Locul al II-lea:
1. ANDRADA COOȘ, Reghin, jud. Mureș, pentru povestirea LĂSAȚI ROBOTUL SĂ SCRIE
2. MIHAI VICTUS, Cățelu, jud. Ilfov, pentru povestirea CONTURUL CEȚURILOR

Locul al III-lea:
1. LIVIU BRAICU, București, pentru povestirea MOȘTENIREA VIITORULUI
2. IVONA CASIANA VARTIC, Păstrăveni, jud. Neamț, pentru povestirea MOȘTENIREA

Premiul special:
IOANA VIȘAN, Iași, CUM SĂ CURTEZI O FEMEIE

Mențiuni:
1. IULIA ȘTREANGĂ, Iași, pentru povestirea OMUL-SCAMĂ
2. TEODOR ALIN, Dej, pentru povestirea MÂNTUIRE
3. RADU PĂRPĂUTA, Tomești, jud. Iași, pentru povestirea ARĂTĂTORUL

Juriul concursului de proză scurtă, ediția a 31-a, 2016, a remarcat numărul mare de 
participanți (83), dar și un nivel narativ bun sau onorabil al majorității povestirilor.

Lucrările premiate vor fi publicate în revista Helion Online și revista tipărită Helion. Pre-
miile vor fi înmânate în timpul SESIUNII HELION (5-7 mai 2017).

Juriul a avut următoarea componență: LUCIAN-VASILE SZABO (președinte), CORNEL 
SECU și DARIUS LUCA HUPOV.
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Într-o bună zi va trebui să recunoaștem că ceea 
ce am numit noi realitate este o iluzie mai mare 

decât lumea viselor.
(Salvador Dali)

 
A. Strigătul izbucni la puțină vreme după dangăte-

le clopotelor. Hămăiturile celor patru câini ai schitului îl 
acompaniară cu timiditate, ca o reacție stângace în fața 
neprevăzutului. Un asemenea vacarm întrerupea liniștea 
miilor de dimineți de până atunci. Ceața s-a risipit parcă 
mai repede, alungată de curiozitatea plantelor, stâncilor 
și a copacilor dimprejurul schitului.

Buimac încă, străduindu-se să-și stăpânească împleti-
ceala picioarelor, în timp ce și le târa pe cărarea din pietre, 
care despărțea curtea în două și se-ntindea ca niște capete 
de șarpe spre intrările fiecărei clădiri în parte, Onisifor, cel 
însărcinat cu paza lăcașului, mormăi prin barba încâlcită 
„ho, nătărăilor, că dărâmați poarta!”. Căscă atât de înde-
lung încât îi dădură lacrimile și reuși să le oprească, abia 
după ce-și trecu întregul antebraț peste figură. Numai câ-
teva clipe-n plus dac-ar fi stat ghemuit pe salteaua  din 
paie, cu perna făcută colac în jurul capului, cu scopul de-a 
înăbuși zdrăngănitul clopotelor, și n-ar mai fi rămas nimic 
din împletitura de scânduri și sârme folosită în locul porții 
(aflată deocamdată la recondiționat în atelierul dulgheru-
lui). Cine altul ar fi fost găsit vinovat de stareț? Trăgând 
zăvorul, se felicită c-a evitat o săptămână de post negru, 
pedeapsă des aplicată în cazul ocazionalelor abateri ale 
fraților, deoarece se mai găsea câte unul gata să-și încalce 
îndatoririle zilnice, să îndrăznească la mai mult de un pa-
har cu vin sau să-nfulece pe ascuns din provizii. 

Abia ce avu timp să facă un salt într-o parte, pentru a 
nu fi îmbrâncit de oamenii îngrămădiți în curte. Numără o 
femeie și patru bărbați, cu mutre încruntate și uitături de 
bezmetici. Purtau haine simple, vechi și scămoșate, ceea ce 
însemna că veniseră probabil din satul aflat la o distanță 
de aproximativ doi kilometri, în vale. Ipoteza era susținută 
și de faptul că nu cărau niciun fel de bagaje, iar dincolo de 
gard nu-i aștepta nicio mașină sau măcar o căruță. 

Cu gândul la pedeapsă, Onisifor se grăbi să le oprească 
înaintarea, punându-și dinaintea lor cele peste o sută de 
kilograme și aproape doi metri de oase, carne și grăsime. 
„Stați ușurel, dragilor! Cu ce treburi pe-aicea, pe la noi?” 
Dându-și seama că împotriva uriașului ăstuia nu se cuve-
nea să-și verse mânia, nu atât din cauza straielor negre, 
de slujitor al celor sfinte, cât a palmelor întinse în față, ba-
rându-le trecerea, mai amenințătoare decât zeci de cruci 
și icoane, străinii începură să vorbească. „Nu toți deoda-

tă, că n-o să ne-nțelegeam într-o sută de ani”, le porunci 
Onisifor, cu intenția de-a le face o bună impresie fraților 
care se-adunau de-acum în curte. Prea se glumea pe sea-
ma  încetinelii și-a delăsării lui, deși n-avea nicio vină că 
fusese înzestrat c-un trup așa dificil de întreținut, că nici 
nu putea sta multă vreme în picioare, în timpul slujbei, 
din cauza durerii de spate. „Vai, părințele”,  grăi femeia 
pe un ton plângăcios, „iertați-ne îndrăzneala și rogu-vă 
pentru păcatele noastre, dar mare necaz ne-aduce în lo-
cul ăsta sfânt.” Unul dintre bărbați o întrerupse, punân-
du-i palma pe umăr: „Lasă, măicuță, în seama noastră.” 
Cu  ajutorul celorlalți trei, îl înfruntă cu îndârjire pe Oni-
sifor, umflându-și pieptul și încrețindu-și fruntea. Proba-
bil că acesta le-ar fi răspuns într-un mod mai mult decât 
sugestiv, dacă printre sutanele negre nu și-ar fi făcut loc 
starețul, atât de imperceptibil încât uriașul călugăr tre-
sări când se pomeni cu el în față, fiindcă de nenumărate 
ori îl surprinsese astfel în timpul siestelor strecurate în 
programul de muncă sau al rugăciunilor. Își amintea cu 
nostalgie trândăveala zilelor de la vechiul schit, când se 
lăsa purtat în lumea viselor, fără teama că va fi tras la răs-
pundere. Acolo, dacă nu se bucura de înțelegerea fraților, 
putea fi în schimb recunoscător pentru indiferența lor. Și 
tocmai când se obișnuiseră unii cu alții, uite că-l trans-
feraseră în locul ăsta, unde i se permitea să doarmă cel 
mult șase ore neîntrerupte, unde rareori mânca pe sătu-
rate. N-aveau decât să-i îndure ghiorăielile stomacului, 
dacă se încăpățânau să-i ignore nevoile fizice. Poate că 
vor înțelege până la  urmă, își spunea Onofrei, luminea-
ză-le, Doamne, mințile și dă-mi răbdare mie, celui mai 
păcătos dintre păcătoși.

Subțire și gârbovit, semn al smereniei, așa cum îi stă 
bine unui slujitor al dreptei credințe, starețul privi pe 
rând chipurile străinilor și reveni stăruitor la cel al femeii. 
Bărbații se traseră înapoi, cu frunțile plecate. „Vorbește, 
copilă!” În cuvintele bătrânului cu barbă cenușie și dreap-
tă se afla o gravitate care îndemna  la supunere. Întrea-
ga  lui ființă părea să se fi eliberat de cele lumești, ajun-
gând la un stadiu superior muritorilor de rând. „Deznă-
dejdea și iubirea pentru fiul meu, sfinția ta, m-a trimis, 
chiar dacă știu că păcătuiesc venind aici.” „Puține lucruri 
îi sunt mai plăcute Mântuitorului ca iubirea de mamă. 
Îndrăznește și mărturisește fără teamă ce te frământă.” 
Astfel încurajată, femeia spuse: „Alaltăieri, băiatul meu a 
încercat să-și pună capăt zilelor. Dacă nu-l găsea unchi-
său cu ștreangul de gât, acum s-ar fi chinuit în flăcări-
le iadului... ” „Ne vom ruga pentru el, ca Dumnezeu să-l 
curețe de gândurile necurate, dar să-l aduci mai înainte 

CONTURUL  CEȚURILOR
MIHAI  VICTUS
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la spovedanie. Cine știe ce păcate l-or chinui ș-i apasă su-
fletul.” Același bărbat, care avusese îndrăzneala să-l în-
frunte pe Onofrei, își făcu auzite cuvintele mustrătoare: 
„Părinte, uite despre ce-i vorba, nepotu-miu și-a pierdut 
mințile după o femeiușcă, că așa-s unele ’n stare să su-
cească mințile celor slabi de înger și să-i joace pe degete. 
Cu drăgosteala nu-i de glumit. Și că nu poa’ să trăiască 
fără ea, că mai bine moare, că lui să-i scoatem femeia asta 
și din piatră seacă, altminteri nu mai vrea să trăiască. Se 
face c-a urmărit-o și cică s-ar ascunde aicea, în schit, așa 
i se năzare lui, c-ați ține-o ascunsă. Despre asta-i vorba, 
de-aia am pornit încoace, să ne convingem cu ochii noștri, 
că altă cale nu mai e.”

Cu palmele strânse în poală și umerii aduși în față, 
fără a-și ridica privirea, femeia arăta ca și cum ar fi 
renunțat la orice speranță. Își pierduse și ultimul strop 
din înverșunarea dinainte, de când strigătul ei trezise că-
lugării mai repede ca bătăile clopotelor. Onofrei se între-
bă dacă n-ar fi fost potrivit să-i țină pe oameni în afara 
schitului, să-i împingă dincolo de gard, cu forța dacă era 
nevoie. Auzi, să îndrăznească smintiții ăștia să creadă că 
niște slujitori ai Domnului, lepădați de ispitele lumești, 
să ascundă printre ei o femeie! Unde s-a mai pomenit așa 
ceva? Îl cercetă cu atenție pe stareț, să-i surprindă reacția, 
dar trăsăturile acestuia își păstrau obișnuita pasivitate. 
Nu păreau a fi în stare să exprime supărare sau bucurie, 
ceea ce uneori îl cam scotea din sărite, fiindcă îi era im-
posibil să-i anticipeze intențiile. O parte dintre călugări 
încercau să-l imite, la fel cum o făceau și acum. Dar lor li 
se citea lesne indignarea pe mutre, oricât s-ar fi chinuit să 
și-o mascheze. 

Starețul i se adresă tot femeii, de parcă ceilalți nici n-ar 
fi fost prezenți: „Multe și întortocheate sunt planurile ne-
curatului, dar cu ajutorul Celui de Sus le vom birui. Nu vă 
mințiți unii pe alții și spuneți adevărul, fiindcă avem păr-
tășie unii cu alții, și atunci când ne mințim unii pe alții ne 
facem rău nouă înșine, așa grăit-a Sfântul Pavel în Efeseni. 
Crede-mă, copilă, când îți spun că altă femeie în afară de 
tine nu a mai pus piciorul în curtea schitului. Adu-ți fe-
ciorul la spovedanie, cât poți de grabnic. Dumnezeu să vă 
ocrotească!” Semnul crucii făcut în direcția sătenilor în-
cheie scena, iar călugării se îndepărtară în liniște spre ca-
pelă, pentru rugăciunea de dimineață. Doar Onofrei mai 
zăbovi o vreme, până ce fixă la loc poarta  provizorie și ur-
mări cele cinci siluete. Se prelingeau în vale, cu umbrele 
întinzându-li-se în urmă. De-acum se vedea  și satul, cu 
acoperișurile scânteietoare de tablă. Glasurile fraților, in-
tonând rugăciunea, îl treziră din contemplare. Treptat, îi 
reveneau durerile de spate și contracțiile stomacului. Se 
gândi cu invidie la săteni, dar se mustră rapid, rostind câ-
teva „doamne iartă-mă” și „doamne-ajută”. 

B. Pe de-o parte, pălăvrăgeală neîntreruptă. De cealal-
tă parte, tăcere deplină. Mă supăra  gândul că n-aveam 
să-mi termin editorialul. Cel puțin, nu cel pe care-l avuse-
sem în minte. Informațiile strânse până atunci le-aș fi pu-
tut primi stând la  birou și formând câteva numere. Nimic 
nou, măcar un detaliu oarecare, cât să-mi ajute s-aranjez 
cumva povestea aia. S-o aduc pe propriul drum, cum s-ar 
zice. 

Pulitzer-ul meu în schimbul unui editorial a-ntâia, îl 
mai auzeam câteodată pe redactorul șef. Eu, în schimb, 
n-aveam nici în glumă ce să promit și nu-mi trebuia o po-
veste întreagă. Mai mult de jumătate o aveam scrisă. Mă 
gândisem să renunț, dar nu voiam să mă-ntorc la redacție 
ca un pescar amator, fără niciun pește în plasă. Încă mă 
încredeam în vechiul instinct. Recunoșteam mirosul unei 
știri bune, acolo unde alții vedeau noroi. Despre poves-
tea pe urmele căreia mă aflam se scriseseră doar unele 
articolașe de maxim patru sute de cuvinte. Rânduri de 
umplutură în paginile unor ziare obscure. E de la sine-
nțeles că șeful nu mi-a întâmpinat ideea cu entuziasm. În 
locul lui, aș fi făcut la fel. Va trebui să ai încredere în mine, 
i-am spus, o să-ți scriu cel mai grozav editorial din ultimii 
cinci ani, doar de câteva ori am avut sentimentul ăsta-n 
viață și mereu am dat lovitura. 

După mai bine de-o săptămână, mă luptam cu serioa-
se mustrări de conștiință. Posibilitatea că aveam să-l dez-
amăgesc mă dezgusta aproape la fel ca propriul eșec. Era 
mai ușor să îndur o înfrângere personală decât umilința 
publică. Pentru prima dată, mi-a trecut prin minte posi-
bilitatea să făuresc realitatea după bunul plac. Imaginația 
mă putea salva. Dar odată angajat pe drumul ăla, al înșe-
lătoriei, n-aș mai fi găsit salvarea. Li se întâmplase unor 
colegi să calce strâmb și-n felul ăsta și-au luat adio de la 
meseria de ziarist. S-au ratat ca oameni, în primul rând. 
Nu-i chiar cea mai nobilă dintre meserii, dar pentru mul-
ți înseamnă tot ce-avem. Alergătură continuă și nopți ne-
dormite. Rezultatul? Uneori niciunul, de multe ori o pa-
gină de ziar folosită la ștergerea vreunui parbriz sau ca 
substitut al hârtiei igienice. Muște roind în jurul mizeriei, 
asta suntem.

Bâzz-bâzz, mă tot învârteam, făr-a găsi ceva pe placul 
meu. Pe săteni nu-mi fusese greu să-i fac să vorbească. 
Unii mă urmăreau, doar ca să-mi repete aceleași povești. 
Îmi dădeam seama când le-nfloreau dinadins, cu intenția 
de-a mă impresiona. Își doreau exclusivitate. E surprin-
zător cum atenția, nevoia de atenție, de fapt, îi schimbă și 
pe oamenii cei mai anoști. Dacă la început aflasem doar 
de trei cazuri de suicid atribuite misterioasei femei (admi-
țând că într-adevăr nu era vorba de-un criminal în serie), 
aveam s-ajung la concluzia că nu exista bărbat în sat care 
să fi scăpat de farmecele acesteia. Se părea că eu eram ex-
cepția. Numai că nu-și găsiseră omul atât de ușor de ma-
nipulat. Fusesem mințit și înșelat de prea multe ori. Chiar 
dacă nu s-ar fi întâmplat asta, tot n-aș fi avut încredere în 
ei. Am copilărit printre țărani și bănuiam că superstițiile, 
completate de principii vechi de când lumea, le acaparau 
o parte importantă din rațiune. 

Înțelegând că nu puteam obține altceva de la ei, mi-
am direcționat atenția spre schit. Acolo se afla detaliul 
atât de necesar. Dincolo de zidurile din cărămidă roșie, 
în spatele cărora sătenii spuneau că s-ar ascunde dracul 
în formă de femeie, așa cum numeau cauza acelei smin-
teli a bărbaților. Până să mă stabilesc eu la gazdă, în sat, 
aflasem că nu mai primeau pelerini la schit. Unul dintre 
planurile de atac îmi fusese așadar eliminat din start. De 
când cu scandalul, călugării închiseseră porțile oricăror 
vizitatori. Se baricadaseră în tăcere. Își închipuiau, poate, 
că-n spatele zidurilor se afla o lume doar a lor. Impene-
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trabilă. Nezdruncinată de clevetirile sătenilor. O aseme-
nea atitudinea nu făcea decât să accentueze buimăceala 
generală.

De multe ori bătusem în poarta din lemn masiv. Pri-
ma dată în calitate de jurnalist. Apoi, amenințând cu 
intervenția autorităților. Străduințele mele n-au tre-
cut mai departe de un călugăr mare și enervant de indi-
ferent. Cu o singură palmă părea în stare să mă dezvețe 
de insistență. Avea, totuși, ceva care-mi plăcea. Tocmai 
impasibilitatea aia, poate, total opusă sătenilor. Mi-am 
propus, ca obiectiv, să-l câștig de partea mea. Să-l deter-
min să-mi arate măcar o pistă de urmat, oarecare. Așa că 
m-am ținut de el ca râia. Mă duceam dimineața și băteam 
în poartă. O deschidea, numai atât cât să mă recunoască 
și o trântea la loc. Reveneam după câteva ore, dar nu că-
dea de fiecare dată-n capcană. Nu se poate, îmi spuneam, 
ca până la urmă să nu-și iasă din pepeni. E mai ușor de 
scos ceva  de la un om nervos decât de la unul care-a de-
pus un jurământ al tăcerii.

Înarmat c-o pătură, mâncare și-un roman polițist, 
intenționam să-mi petrec întreaga zi lângă schit. Dacă 
nici de astă dată nu reușeam să smulg câteva cuvinte de 
la călugăr, aveam de gând să renunț. Să caut alternative, 
de fapt. Cu cât băteam pasul pe loc, mi-era mai greu să 
renunț la scrierea editorialului.

Îmi terminasem prima serie de ciocănituri în poartă. 
Stăteam pe pătură, cu picioarele încrucișate, și ronțăiam 
cu poftă dintr-un sendviș. Încă puțin și-i gata, îi spuse-
sem șefului la telefon, promit că merită așteptarea. Cred 
că începuse să-și piardă încrederea. Îmi jurasem să-i pre-
zint demisia, dacă dădeam greș. Știam că n-ar fi acceptat-
o, dar era un gest de efect. Un fel de a-mi recunoaște vina, 
fără să aștept reproșuri.

Nu înghițisem bine al doilea dumicat, când am auzit 
scârțiitul porții. Capul călugărului era vârât prin deschi-
zătură. Avea nările umflate și ochii larg deschiși. Pe cin-
stea mea dacă nu-mi miroase a șuncă, și-a rostit primele 
cuvinte. Și-atunci am știut că-l prinsesem bine. N-aveam 
de gând să-i permit să se retragă atât de ușor în colivie. 
Ia de ciugulește, păsăroiule, i-am spus în minte, în timp 
ce-i întindeam sendvișul de rezervă, te fac eu să ciripești, 
acușica. Nu l-am grăbit. În ziua aia  am schimbat doar 
câteva replici despre vreme și alte nimicuri. Abia după 
două zile, patru sendvișuri și-o sticlă cu rachiu a-nceput 
să vorbească. N-a mai trebuit să-l împing de la spate. Cică 
liniștea, care înconjura schitul, ar fi fost doar aparentă. 
Îndoiala îi măcina pe frații călugări. Mai ales de când unul 
dintre ei dădea semne de nebunie. Se jura în fața lui Dum-
nezeu că-ntr-o noapte se pomenise în chilie c-o femeie 
goală. Făceau în permanență rugăciuni de alungare a ne-
curatului, prelungiseră postul până la sfârșitul anului și 
dormeau în schimburi. Starețul se opunea ideii de-a cere 
ajutor de la Patriarhie. Era lupta lor. Cu post și rugăciune 
și încredere în Dumnezeu aveau să biruiască. 

Toate astea îmi ofereau mai mult decât sperasem. Edi-
torialul mi se contura deja în minte. Să te ții prin preaj-
mă pe la miezul nopții, mi-a mai spus masivul călugăr, 
cu o intonație enigmatică, atunci puterile necuratului de-
vin cele mai puternice, poate c-o să ți se-arate și ție, dacă 
ești așa nerăbdător să-l înfrunți. Probabil că era o-ncercare 

de-a mă ironiza. Cele câteva guri de rachiu mă amețiseră și 
pe mine. Până la căderea nopții s-a risipit însă orice efect. 

Am făcut rost de o lanternă din sat și m-am întors la 
schit. Dealul se acoperise de-o ceață lăptoasă. Umedă. 
Atât de rece, că hainele luate în plus nu prea mi-erau de 
ajutor. Ce anume căutam acolo? Ar fi trebuit să mă aflu în 
fața laptopului, redactând editorialul. Al șaselea simț, cel 
care mă implicase de la început în poveste, îmi transmitea 
că era vorba de mai mult. Curiozitate. Instinct. Numiți-l 
cum vreți. Căutam încheierea perfectă. Mai exista un in-
gredient special, capabil să ofere o savoare cu totul apar-
te. 

În golul apăsător dimprejur, am auzit pași. M-am în-
dreptat în direcția lor. Când am presupus că mă aflam su-
ficient de aproape, am aprins lanterna. Prin ceața com-
pactă, mi s-au descoperit o pereche de sâni adolescen-
tini. Când m-am dezmeticit, alergam doar conturul difuz 
al unui trup de femeie. Se îndrepta spre schit. Strigân-
du-i să se oprească și repetând întruna că nu voiam decât 
să-i vorbesc, am continuat să înaintez, poticnindu-mă de 
bolovani și nemaiștiind dacă înaintea mea se afla silueta 
unei femei sau dacă imaginația și forma înșelătoare a ceții 
mă puseseră pe-o pistă greșită. Puțin a lipsit să nu mă lo-
vesc de zidul dimprejurul schitului. Nu știu câtă vreme 
am rămas acolo, holbându-mă la cărămizile roșii. Mi-am 
învins impulsul de-a mă duce să bat în poartă. Uriașul că-
lugăr ar fi râs de mine și m-ar fi trimis la plimbare. Bău-
tura și mâncarea nu-i cumpăraseră și înțelegerea. A doua 
zi aveam să aflu că nu-i mai era îngăduit să-mi vorbească.

Încărcat de adrenalină și confuzie, m-am retras în sat. 
O luam de la capăt. Editorialul tocmai se îndreptase într-
o cu totul altă direcție. Mi-am blestemat curiozitate, dar 
totodată înțelegeam că, dacă-i dădeam de capăt, aveam să 
mă aflu în posesia unei adevărate comori.

Următoarele zeci de ore de cercetări și interviuri și 
fâțâieli nu m-au ajutat în vreun fel. Dacă înainte mă scăl-
dasem în deznădejde, acum mă zbăteam într-o panică to-
tală. Păstrează-ți mintea limpede și insistă, mă încura-
jam, o să reușești cumva. Vorbeam de unul singur. Igno-
ram apelurile și mesajele șefului. Răbdare, doar atât avu-
sesem puterea  să-i scriu.

Apoi, într-una din nopțile de neliniște, s-a auzit un 
ciocănit discret în ușă. Am deschis fără să-mi dau seama 
ce fac. L-am descoperit cu surprindere pe tânărul călu-
găr care mă înfrunta imediat după aceea din mijlocul ca-
merei. Nu purta barbă. Asta  mi-a atras atenția în primul 
rând. Netezimea pielii, ca de femeie. Avea totuși maxilare 
puternice, de bărbat, și sprâncene groase. Atunci și-a des-
făcut sutana. Înainte de-a începe să vorbească, m-a lăsat 
să-i privesc trupul dezgolit.

C. „Până la doisprezece ani, am trăit ca orice băiat nor-
mal, crescut într-o familie tradițional românească, și când 
spun asta mă refer în primul rând la nelipsitele dimineți 
de duminică petrecute la biserică și la direcționarea, cu 
ajutorul școlii și-a severității, spre un viitor menit să-mi 
ofere tot ce le-a lipsit părinților. Erau oameni simpli, cu-
noscuseră foamea și munca până la epuizare, știau numai 
atâta carte cât să citească și să facă o socoteală ordinară și 
nici n-avuseseră nevoie de mai mult pentru-a se descur-
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ca în viață, dar vremurile se schimbă, obișnuiau să spu-
nă, și cine nu se silește să fie un bun elev, n-o să aibă loc 
nici la curul vacii. Așa vorbeau ei, fără a-și alege cuvintele, 
nu se străduiau să le îmbrace astfel încât să sune frumos, 
cum aveam impresia că procedau majoritatea orășenilor, 
nu, ei își exprimau gândurile fără să ezite și acea sinceri-
tate am apreciat-o cu adevărat, i-am prețuit întotdeauna 
pe cei cărora le atribuiam  aceeași calitate și cu cât m-am  
îndepărtat de copilărie și de granițele ei, încercând să mă 
pierd în vuietul și nebunia civilizației, cu atât mai puțin 
aveam s-o regăsesc. Începusem să-ți vorbesc despre afir-
marea pubertății mele, aș numi-o renaștere, ba nu, i se 
potrivește mai bine termenul de înflorire, deoarece până 
atunci fusesem un vierme și începeam să mă transform în 
fluture. Metamorfoza nu s-a întâmplat așa, deodată, li s-a 
explicat părinților, nu era vorba despre niciun blestem, 
cum inițial își închipuiseră, ba chiar existau cazuri ase-
mănătoare și de obicei semnele erau vizibile la naștere, o 
intervenție chirurgicală putea să repare greșeala, devenea 
mai dificil însă în privința celor mai puțin norocoși, la care 
semnele malformației se făceau resimțite târziu și-atunci, 
pe lângă operație, se impuneau diverse tratamente psiho-
logice și hormonale, care nu întotdeauna promiteau re-
zultate. Poate că toate astea au fost prea  complicate pen-
tru neștiutorul cuplu de țărani și mi-am propus, cu multă 
vreme-n urmă, să nu-i condamn, să le accept ipoteza că 
vreo faptă odioasă din trecutul lor sau al strămoșilor se fă-
cea responsabilă pentru condiția mea, că eram o pedeap-
să pe care trebuiau s-o îndure fără să crâcnească. Le acuz, 
în schimb, lipsa discreției, faptul că nu s-au străduit să mă 
ascundă de cleveteala și răutatea lumii, în inconștiența lor, 
nu-și dădeau seama că mă simțeam ca și cum m-ar fi dez-
brăcat de haine și m-ar fi așezat, cu brațele imobilizate, în 
mijlocul satului, unde oricine avea dreptul să vină și să se 
holbeze, să-mi arunce ocări și blesteme, să vadă în mine o 
pedeapsă a păcatului, o ciudățenie. Drept urmare, căutam 
să mă îndepărtez cât mai mult de oameni, îmi petreceam 
timpul în afara satului, unde puteam fi eu cu adevărat, 
nici bărbat, nici femeie, observam de fapt că oscilam în-
tre aceste două personalități, eram conștient de prezența 
femeii când mă aflam în posesia bărbatului și invers, dar 
într-o mică măsură, aproape insesizabilă. Ajunsesem să 
mă accept, nu-mi păsa ce credeau ceilalți, îndepărtân-
du-mă de ei, îmi găseam treptat liniștea, lăsam în urmă 
prejudecățile și superstițiile, iar într-o zi, fără niciun plan 
în minte, m-am tot îndepărtat de sat, până ce m-am tre-
zit mergând de-a lungul unei șosele și m-am simțit atras 
de promisiunea necunoscutului, de misterul aflat la capă-
tul șoselei. De atunci, am învățat să mă folosesc de cele 
două laturi ale mele, întrebuințându-le, pentru a atinge 
un scop sau altul sau pur și simplu din plictiseală. Să mă 
înțelegi mai bine, îți pot spune că mă consider o a treia 
ființă, asexuată și independentă de trup și că trebuie doar 
să aleg rolul pe care vreau să-l interpretez, ar fi mai corect 
să spun, poate, că sunt un recipient și că cele două entități 
mă posedă pe rând, oricum ar fi, acest al treilea Eul devi-
ne abstract, ca un tunel fără intrare sau ieșire. Cum spu-
neam, nu mi-a fost greu ca, folosindu-mă de farmecele 
femeiești, să conving un șofer să mă ducă în marele oraș, 
unde m-am putut manifesta în voie, doar o altă ciudățenie 

printre atâtea altele. Orașul, cicatrizat de străzi și alei ob-
scure, răsuflând agonizant prin găurile de canalizare, m-a 
primit ca pe-un geamăn al său, m-a ajutat să las deoparte 
orice rezerve și amintirea deranjantă a părinților, m-am 
lăsat folosit și i-am folosit pe dezorientații locuitori, aflați 
în căutarea  neobișnuitului, m-am aflat acolo, gata să le 
satisfac murdarele fantezii, să-i îngrop și mai mult în bez-
nă. Mă abandonasem în brațele acelui demon, ca o răzbu-
nare față de adevăratul creator, până ce m-am trezit imo-
bilizat pe un pat de spital, cu o durere insuportabilă în tot 
corpul. Printre halucinații, am înțeles că fusesem inter-
nat în urma unei supradoze și, când mi-am revenit, atâta 
cât să pot urmări o frază până la capăt, mi s-a sugerat că 
n-aveam șanse prea mari de scăpare, aproape că putrezi-
sem pe dinăuntru, mă sfătuiau să-mi fac ordine în viață 
și, după o lungă perioadă, mi-au revenit în gând chipurile 
părinților, paralizându-mă de remușcare. Nu le-am scris, 
totuși, nu i-am mai văzut de la  fuga din sat și m-am con-
vins că e mai bine așa, să mă știe mort, păcatul va conti-
nua să le atârne pe umeri, dar nu cu atâta greutate. În ace-
le zile de suferință și regret petrecute în spital, mi-am ju-
rat că, dacă scăpam întreg, aveam să mă retrag în pustie-
tate. Un preot revenea la intervale regulate să mă convin-
gă să-mi mărturisesc păcatele, pentru a-mi putea acorda 
sfânta împărtășanie, ca măsură de prevedere. Mi se părea 
că asta semăna cu o renunțare, iar eu îmi doream să tră-
iesc, mă agățam cu disperare de orice mă înconjura, voci 
și pete de lumină, de durerea fizică. Apoi, când am fost ca-
pabil să leg între ele propoziții tangibile, i-am vorbit preo-
tului despre dorința de-a fi primit la vreo mănăstire, mă-
car ca slujbaș, nu-i explicasem condiția mea, dar, odată 
cu acel plan, îmi propusesem oricum să renunț la partea 
femeiască, să lupt cu ea și s-o reduc la tăcere. Beneficiind 
de ajutorul preotului, n-a  fost dificil să găsesc schitul ăsta 
și, în urma recomandării lui, să fiu primit în rândul călu-
gărilor. Te gândești, poate, că tocmai din cauză că mi-am 
atins scopul prin înșelăciune, acesta nu are niciun sens. 
Ce urmăream prin conviețuirea cu călugării? Mă tem că 
nu vei găsi răspunsul îndeajuns de satisfăcător, dar mul-
te lucruri se întâmplă fără a urma o logică puternică, eu, 
de exemplu, am mizat pe ideea că, aflându-mă retras aco-
lo, printre bărbați, reușeam să mă apropii mai mult de 
ei, că-mi ajutau să mă descotorosesc, așa cum spuneam, 
de partea-mi femeiască. Primii ani din viață i-am petre-
cut ca bărbat și mi s-a părut firesc să o continui în același 
fel. Știu că-mi condamni egoismul, nu-i nevoie să rostești 
nicio vorbă, am oricum de gând să renunț la planul ăsta 
nebunesc, după cum vezi, nu dă rezultate. Spre deosebire 
de trecut, însă, acum nu mai sunt conștient când cealaltă 
preia controlul, cad într-un fel de negură, durează numai 
o clipă, mă aflu în patul din chilie, de exemplu, și când 
deschid ochii mă plimb gol pe câmp, asta fiind cea mai 
fericită dintre variante. Noaptea trecută m-ai surprins în 
timp ce mă întorceam din sat, după ce mă trezisem în dor-
mitorul unui bărbat necunoscut, știam cine ești, ziaristul 
care-a venit să-mi scrie povestea, uneori te urmăream de 
sus, din clopotniță. Ei bine, se pare că în sfârșit ai aflat-
o, ești singurul căruia i-am spus-o și mă gândeam că voi 
resimți o mare ușurare, dar observ că se lasă așteptată 
încă.”
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Am ajuns pe Pământ exact la apogeul Maelstromului.
Călătorul de lângă mine era sigur că pământenii constru-

iseră astroportul principal antarctic cât mai aproape posibil 
de marele vârtej, în ideea lichefierii oricărui sentiment de 
superioritate sau dispreț al celor ce aterizează. Timorarea 
psihologică își face treaba până la un punct – de fapt chiar 
ofițerii de escortă risipesc vraja, arătând cum o anume dis-
punere a insulelor, stâncilor submarine și curenților de flux 
și reflux răspund de forța centripetă a Maelstromului, ca 
pentru orice alt fenomen de gen.

Am declarat la Oficiul de Emigrări ceea ce aveam de de-
clarat, și anume că efectuez o serie de cercetări genealogi-
ce personale, că n-am intenții dușmănoase față de Regat și 
guvernul său și că nu am de gând să introduc nici un fel de 
materiale prohibite în ecosfera terestră. Individul de la birou 
s-a uitat un pic cruciș la mine, dar a semnat documentele de 
intrare; după aia s-a ridicat, m-a luat de după umeri și m-a 
condus la fereastra largă.

– Vedeți, domnișoară, mi-a spus, eu sunt cetățean antarc-
tic, și asta, în mare, înseamnă că aparțin de singura societate 
funcțională de pe planeta asta, ba chiar din toate lumile lo-
cuite, dacă e să mă iau după povești, zvonuri și propagandă. 
Am o soție iubitoare – cel puțin, mă iubește la fel de mult ca 
pe ceilalți doi parteneri oficiali ai ei – și un copil despre care 
știu sută la sută că este al meu. Așa că, dacă ai vreun gând 
năstrușnic să subminezi modul nostru de viață, te rog să re-
nunți, cît mai ai timp, spre binele dumitale: altfel, mă jur că 
am să te vânez pînă-n pînzele albe, și o să te arunc cu mâna 
mea în Vortex.

Nu i-am răspuns, fiindcă nu era nimic de răspuns. 
Prejudecățile mor greu, chiar după un mileniu și mai bine. 
Bine că nu știe exact ce am de gând să fac – omul m-ar 
împușca pe loc.

M-am dus la Legația Sarandei pentru a mă înregistra, doar 
așa, în cazul vreunei năzbâtii din partea serviciilor secrete lo-
cale, și m-am cazat la un hotel oarecare din Zona Străinilor.

A doua zi m-am trezit plină de energie, parte din cauza 
conținutului de oxigen mai ridicat și a gravitației mai scăzu-
te decât acasă. Continentul se află în plină zi polară, soarele 
este sus pe cer și mai are săptămâni bune pînă să cadă sub 
orizont. Totuși, majoritatea construcțiilor sunt subterane – 
ceea ce ajută la păstrarea ritmului circadian – iar clădirea Ar-
hivelor Naționale nu face excepție.

Am la dispoziție puțin peste o oră ca să găsesc ce mă in-
teresează. Sistemul informatic folosit de arhivari îmi este 
aproape necunoscut și trei sferturi din timp îl pierd încercînd 
să învăț paradigma de căutare. E simplu să spui “introdu în 
rubrica dedicată cuvintele cheie de căutare și apasă tasta 

sau butonul de execuție”, dar ce te faci când nu există ast-
fel de rubrică și nici un buton dedicat? Dau din colț în colț 
până ce găsesc prilejul de a tasta cuvântul-cheie Larisch. Mă 
holbez mai puțin de un minut la hățișul de opțiuni – sper că 
opțiuni sunt acolo – și un cetățean între două vârste lipăie 
grăbit spre mine zâmbind larg.

Se recomandă cu un nume imposibil și mă felicită pen-
tru alegerea făcută, bla-bla-bla, în cel mai pur stil de public 
relations. Se oferă să mă ajute, asta ca să nu pierd degea-
ba creditele plătite, nu puține, pentru accesul la sistem, cu 
condiția să-i explic ce caut și în ce scop. Nu-mi rămâne decît 
să-i povestesc cum acasă pe Saranda m-am apucat să can-
didez la funcția de cancelar, și cum se face că legăturile de 
sânge cu personaje ilustre ale istoriei măresc ireverențios 
de mult șansele de victorie. Și cum în familie circula legenda 
descendenței din neamul întemeietorului Planetelor Libere 
– legendă trasnsmisă cu sfințenie din generație în generație 
– mi-am zis că merită să-mi caut rădăcinile lipsă ale genealo-
giei aici pe Pământ. Omulețul dă din cap fericit, chit că nu-
mele de Sixten Larisch nu este tocmai iubit prin partea locu-
lui, și mă întreabă ce treabă am cu arhivele Antarcticii, cîtă 
vreme întemeietorii nu au lăsat nimic în urmă pe Terra, nici 
un urmaș, nici o proprietate, nici o pretenție.

Răsuflu din străfunduri și îi explic că analele Saeandei, ca 
și cele de pe Xandi, Berago sau Larissia, sunt de încredere 
până cam cu două sute de ani după Potop, pricina fiind in-
stabilitatea inerentă a unor societăți în esență rebele, con-
testatare, și groaznic de speriate atât de armatele terestre 
cât și de Selenezi. Ca atare, am nevoie să leg cumva împre-
ună capetele legendei, și fiindcă nu am șanse la mine acasă, 
trebuie să-mi încerc norocul aici.

Arhivarul rânjește acum de-a binelea și îmi propune să las 
baltă căutarea pe ziua de azi, pentru că oricum sistemul e 
pe cale să intre în rutina de mentenanță periodică, și să re-
venim mâine împreună pentru a găsi datele lipsă care ar pu-
tea să-mi lege numele de cel al lui Larisch, și asta fără a plă-
ti credite suplimentare, ci folosind privilegiile sale de acces.

Propunerea e tentantă, dar cam transparentă, fiindcă 
vine la pachet cu o invitație la un club de petreceri de pe o 
insulă din apropiere, doar așa, ca să ne cunoaștem mai bine. 
Nu mă deranjează; omul nu e într-atât de libidinos încât să 
mă dezguste, iar misiunea mea cere și o serie de sacrificii 
consimțite, fie ele și de natură trupească.

Așa că mi-am petrecut în camera de hotel după-amiaza, 
parțial într-un somn muncit, parțial holbându-mă la peisajul 
arid, stâncos, pe care o mie de ani de expunere la soare și in-
temperii nu a avut puterea să-i strunjească asperitățile, ne-
cum să-i ofere un sol decent, o iarbă demnă de acest nume, 
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sau un pâlc de copaci cât de stingher. Nu e de mirare, con-
tinentul este tânar, a văzut întâia dată lumina zilei atunci 
când Selenezii au topit dintr-o singură mișcare cele două ca-
lote polare, scufundând cu ocazia asta milioane de kilome-
tri pătrați de litoral de prin alte locuri,- o singurp moșcare, și 
anume prin căldura incredibilă injectată în atmosfera teres-
tră, care a schimbat decisiv clima. Mă rog, Antarctica a mai 
văzut lumina zilei cu niște zeci de milioane de ani în urmă, 
și pe vremea aia era chiar un paradis tropical populat de di-
nozauri, dar asta nu se pune. Se pune doar expediția rege-
lui autoproclamat al Toscanei care a sosit pe aceste melea-
guri în fruntea credincioșilor săi supuși, și a întemeiat Rega-
tul Antarctic, tocmai la timp ca să scape de deșertificarea 
galopantă a zonelor temperate și de milioanele de morți ce 
au însoțit-o, cifră minusculă dacă o compari cu zecile de mi-
lioane de cadavre datorate războiului asimetric cu Selenezii, 
sau cu miliardele înecate în timpul Potopului.

Am plecat din timp către clubul cu pricina. Arhivarul, di-
chisit, spilcuit, m-a condus folosind propriul vehicul, caz ra-
risim din câte pricepusem eu, și așa am ocupat o masă am-
plasată rezonabil. Stabilimentul s-a dovedit până la urmă a 
fi ceea ce acasă s-ar fi chemat un club de striptease, spre 
dezamăgirea mea, dar uite că asta pricepeau pământenii 
prin distracție, chiar și în compania uneu femei – altele de-
cât cele care dansau aproape goale pe scenă. Zdrobitoarea 
majoritate a publicului erau bărbați, iar meniul tindea și el 
să meargă în aceeași direcție masculină, cu fripturi cât ca-
pul, suculente, condimentate. Partenerul meu mi-a explicat 
că vitele sunt crescute în Patagonia, unul din ținuturile afla-
te sub oblăduirea directă a Casei Regale Antarctice. Omul 
știa regiunea la prima mână, deoarece comisese în trecut 
o contravenție, iar pedeapsa fusese de șase luni la ferme-
le sud-americane, ca supraveghetor, într-un loc unde trebu-
ia să poarte în mod constant echipament de protecție an-
titermică și butelii de oxigen, spre deosebire de băștinașii 
semisălbăticiți care executau majoritatea sarcinilor dificile, 
și care suportau nepăsători arșița și lipsa de aer.

Cu toate astea, friptura a fost delicioasă.
Pe urmă a început dansul fetelor, ceea ce a încălzit trep-

tat atmosfera. Toată lumea – cei mai mulți fiind bărbații, 
după cum am zis – se holba la ele, cu balele curgând, uneori 
la propriu, de parcă nu mai văzuseră femei în viața lor. M-am 
temut un pic de un viol colectiv, mai ales atunci când am 
simțit pe umăr mâna umedă a arhivarului meu. M-a condus 
aproape cu forța afară din sală, într-un hol secundar unde 
așteptau trei malaci.

– Stimată domniță, ridică el vocea ca să se facă auzit pes-
te ecoul de hărmălaie din sală, mi-e teamă că este momentul 
să încheiem această minunată seară. Nu glumesc deloc, mi-a 
făcut o deosebită plăcere compania dumitale, dar în după-
amiaza asta  am stat și am cercetat logurile arhivei. O muncă 
de rutină, dar azi s-a amestecat și dorința de a-ți fi de folos. 
Numai că nu mi-a plăcut defel ce-am văzut. Departe de a fi 
o începătoare, ai făcut în așa fel încât să introduci în sistem 
un … ceva, un ceva pe care nu l-am mai văzut pînă acum, și 
care presupun că are un rol fie de spionaj, fie de distrugere a 
datelor din infosfera noastră. Ce-i cu el? Păi asta o să ne răs-
punzi dumneata, în cadrul interogatoriilor. Băieți, arestați-o!

Și așa am petrecut a doua noapte pe Pământ într-un cen-

tru de detenție provizorie.
Atmosfera de acolo nu a fost dintre cele mai vesele. 

Un singur gardian plictisit păzea vreo cinci-șase deținuți, 
separați pe sexe. Am nimerit în celulă cu o femeie fără vâr-
stă, dar din poveștile ei s-a dovedit o veterană a condamnă-
rilor disciplinare. Nu era o infractoare înrăită, dar refuza sis-
tematic întemeierea unei familii, fie de bunăvoie, fie printr-
un aranjament aleatoriu. De data asta era îngrozită în fața 
perspectivei de a fi trimisă ca vătaf undeva în Noua Zeelan-
dă, căci – spunea ea – căldura insuportabilă și costumele de 
protecție strânse pe corp ar fi ucis-o la fel de sigur ca un salt 
în Malestrom. Chiar și Polul Sud era prea cald pentru ea, în 
vreme ce mie temperatura de aproape 25 de grade mi se pă-
rea raiul pe pământ. I-am povestit de Planetele Libere, de 
extremele de temperatură pe care le suportau coloniștii, de 
gravitația în unele locuri prea mare, în altele la jumătate din 
cea terestră, sau la planetele cu oxigen atât cât să nu te su-
foci. I-am mai spus că portul costumelor de protecție de tip 
scafandru sau astronaut, ca și viața sub domuri protectoa-
re, erau norma și nu excepția în afara Terrei. Mi-a râs în nas 
și mi-a spus că știe ea că din cele 22 de lumi colonizate, cel 
puțin jumătate sunt la fel de puternice și de populate ca Pă-
mântul, și că e doar o chestiune de timp până la invazie. Așa 
fusese ea îndoctrinată în copilărie, deși nu era prea clar dacă 
se referă la o invazie a noastră, sau la una preventivă a Re-
gatului asupra Lumilor Libere.

Nu i-am mai zis nimic nici despre cele trei, în curând pa-
tru, lumi ce fuseseră abandonate. Nici de teama noastră 
constantă de un atac terestru sau poate chiar selenez. Nu 
i-am povestit nici de candidatura mea pentru cancelaria Sa-
randei. Am lăsat-o pe ea să îndruge câte în lună și-n stele, și 
am rămas cu gura căscată când, pe un ton firesc, a tras con-
cluzia că e timpul să evadăm.

– Știu eu niște locuri în munții Peninsulei, zicea femeia, 
n-a călcat picior de om pe acolo de ani buni, este o cabană 
cu de toate, au aclimatizat și niște turme de oi sălbatice prin 
zonă, dar trebuie vânate, desigur, plus că-i destul de răcoa-
re, n-o să ne coacem creierii, totul e să găsim o cursă de linie 
pînă-n regiune, de restul mă ocup eu. Uite, a venit și nevăs-
tuica cu cardul de acces în dinți; ți-am spus eu că nu-s destui 
oameni să ne păzească! Nu-s destui nici pentru armată, nici 
pentru poliție, nici pentru nimic. Sat fără câini!

Așa că am evadat împreună, cu cardul de acces pe care 
femeia îl avea la îndemână pentru orice eventualitate, adus 
la comandă de micul animal de pradă domesticit.

Odată afară, m-am gândit intens la ce aveam de făcut în 
noile circumstanțe. Ca țintă a unor acuzații grave de sabotaj 
informațional, și fugară în plus, nu aveam prea mult loc de 
întors. Fuga de pe Pământ – exclusă, pentru că navele de pa-
sageri ar fi fost demult avertizate, extracția dintr-un punct 
dat, ca-n vechile drame cu spioni, exclusă, mai ales pentru 
că nu avea cine să mă extragă, pierderea în peisaj – greu de 
făcut, pentru că zona locuibilă a planetei se reducea la An-
tarctica și câteva locuri apropiate, dar rău-famate.

Poate că nici nu era o idee așa de rea s-o urmez pe femeie 
în munții de care vorbea, unde, în nebunia ei, am fi așteptat 
al doilea Potop, ce avea să vină peste vreo săptămână, la ani-
versarea a fix o mie două sute de ani de la primul, zicea ea.

Noroc că, până să mă hotărăsc eu, au venit ei și ne-au 
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ce nu e numai simbolistică goală. Dar să trecem peste bălări-
ile astea. Oricât ne-ar displace lumile astea și locuitorii lor, zi-
ceam, ei sunt totuși verii noștri, cu care împărțim câteva mii 
de ani de istorie comună și alte zeci sau sute de mii de preis-
torie comună. Suntem cu toții în secolul XXXIV, fie că habot-
nicii voștri o vor sau nu, și asta spune ceva. Dar există un as-
pect spinos aici. De pildă, ce știi dumneata despre Selenezi? 
Ce spune istoria voastră oficială ?

– Ceea ce spune și a  voastră, îmi închipui. Nu văd de ce 
am avea divergențe referitoare la un dușman comun.

– Ei?
– Păi, istoria spune că, prin jurul anului 2120 și ceva, 

Pămîntul trăia o epocă de relativă pace și prosperitate, se-
mănând însă mai mult cu o cvassipermanentă echilibristică 
pe marginea prăpastiei. Atunci au apărut din neant invada-
torii, agresorii Selenezi, ale căror nave de luptă au bombar-
dat sistematic planeta, cu precizie chirurgicală, fără să para-
lizeze capacitatea de luptă terestră. Numele l-au primit de la 
obiceiul avut de a-și grupa formațiile de atac în spatele Lunii. 
După un război de uzură, pe care l-ar fi putut câștiga totuși 
cu ușurință prin K.O., Selenezii au fost învinși de îndărătni-
cia și inventivitatea lui Larisch și a apropiaților săi, și au fost 
alungați din Sistemul Solar fără ca să fi suferit vreo pierdere 
majoră, dar și fără să mai fi fost văzuți de atunci. Pe urmă, 
conducerea militaristă a Terrei a refuzat să …

– De ajuns! Să ne limităm la ceea ce știm despre … despre 
ei. Au apărut de nicăieri, au dat lovituri nimicitoare și s-au în-
tors în nicăieri când și-au terminat treaba. Nu au nimic co-
mun cu civilizația omului, și presupunem că se ascund un-
deva acolo în fundul  Universului. Ne pândesc poate … Nu 
știm ce i-a făcut să se retragă, nu știm dacă ceea ce i-a fă-
cut să se retragă mai este de actualitate sau nu. Și uite că 
brusc sosește o femeie, chipurile de pe Dominioane, și înce-
pe să acționeze total irațional, căutând o prostie de conexi-
une genealogică, parazitând sistemul informațional, dosind 
cine știe ce prin bagajele de la hotel, și evadând apoi împre-
ună cu o nebună ca să scape de urmări. Poate că suntem noi 
prea paranoici, dar ceva-ceva mă face să cred că dumneata 
nu ești o adevărate femeie, ci un simplu lup în piele de oaie,

– Un ce?!? Ascultă, dar Selenezii sunt … de fapt au fost 
o rasă străină. Cum poți crede că au aparență umană sau că 
ar putea lua formă umană? Deja faci prea multe speculații!

– Speculații? Păi, de fapt, bătrânul Larisch, într-una din 
scrierile sale foarte puțin cunoscute – și pe bună dreptate 
– descria întâlnirea față în față cu ocupantul unei navete de 
luptă seleneze pe care tocmai reușise s-o doboare. Una din 
puținele pierderi din partea lor …

– Și?
– Locul exact e undeva în Țara de Foc. Cineva a ridicat 

acolo un obelisc, fără vreun nume, fără vreo descriere, fără 
nici o explicație a evenimentului comemorat. Un simplu 
obelisc dăltuit într-o formă umană perfect recognoscibilă. 
Pentru că pilotul acelei navete era cât se poate de uman, la 
fel ca mine și ca tine.

A doua oară în arest a fost un pic mai rău. Am fost încă-
tușată, pentru orice eventualitate, și cu un supraveghetor 
uman care stătea cu ochii pe mine mereu. M-au dus la alte 
serii de interogatorii, dar n-am vărsat nimic în plus față de 
ceea ce tipii știau deja, iar ei nu au forțat nota cu vreun sis-
tem de tortură mai mult sau mai puțn sofisticat – deși, dacă 
stau să mă gândesc, un sistem cu adevărat sofisticat ar fi 
scos totul de la mine și mi-ar fi lăsat impresia că n-am spus 
nimic, ba chiar că niciodată nu am fost pusă în fața ancheta-
torilor. Cred că bănuiau ceva, pentru că au fost foarte expe-
ditivi; în a treia zi m-au târât în fața avocatului.

Sistemul judiciar terestru este cu totul diferit de ce știam 
eu de-acasă, titlurile celor implicați nu au mereu legătură cu 
ceea ce un om normal ar crede că trebuie să fie. Avocatul 
cu pricina era pur și simplu un judecător cu dreptul de a da 
sentințe definitive și executorii; în caz că nu-i plăcea mutra 
mea, îmi putea da o pedeapsă strașnică și nimeni de pe lume 
nu-l putea contrazice pe temeiuri juridice. Practic, tot ceea 
ce s-a întîmplat a fost un alt interogatoriu cu public, un pu-
blic atent selectat, presupun, toți cu grade în poliția și servi-
ciile secrete antarctice. La un moment dat, un aprod – ceea 
ce eu aș numi aprod, în orice caz – a intrat în sală alb la față 
și i-a întins un raport scris avocatului. Atunci am fost sigură 
că deja se petrecuse ce-i mai rău.

Avocatul a remarcat paloarea mea, sau starea mea nesi-
gură, sau nervozitatea; fie el, fie aparatele medicale de care 
sunt sigură că era înțesată sala; a știut că știu ce conține ra-
portul. A evacuat cam două treimi din sală, acele două tre-
imi insuficient de sus-puse în ierarhie ca să cunoască întreg 
adevărul. Apoi mi s-a adresat sec, monoton:

– Am aici un raport de-acum jumătate de oră care ates-
tă că o deflagrație de mari proporții a avut loc la nivelul al 
cincilea al hotelului la care ai fost cazată. Explozia a distrus 
practic două nivele întregi și a avariat alte trei, și din prime-
le cercetări reiese că își are originea în camera dumitale. Mă 
întreb cum a putut trece de controalele de securitate ale as-
troportului un dispozitiv de acest gen – dar asta-i o întreba-
re care trebuie să mai aștepte. Veți fi ușurați, se adresă el ce-
lorlalți, aflând că au existat doar pagube materiale și cîțiva 
răniți, dar nici un deces.
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împușcat.
Sigur că pământenii nu aveau nici un chef să dea apă la 

moară separatiștilor prin uciderea unui cetățean de-al Pla-
netelor Libere, așa că au folosit neuroinhibitoare. Am rămas 
conștientă tot timpul, din momentul când am dat cu țeasta 
de asfalt și până la interogatoriu, doar că nu mai aveam con-
trol asupra corpului meu. O senzație extrem de tâmpită, dar 
care mi-a îngăduit să-mi înjgheb un plan de apărare.

Nu știu unde m-au transportat; aparent eram în capita-
la regatului, dar orașul avea același apsect prăfuit precum 
astroportul sau Zona Străinilor. N-am regretat nici o secun-
dă îndepărtarea de legația Sarandei sau de hotelul neplă-
tit în care încă aveam bagajele despachetate. Oamenii lip-
seau; poate se recreau în subteran, poate erau la muncă. 
Sau poate se adunaseră cu toții în celula mea, cel puțin zece 
sau cinsprezece fețe avocățești: procurori, juriști, judecă-
tori de pace, avocați, martori de profesie. M-au măcelărit 
cu întrebări peste întrebări, și am tăcut cât am putut, și pe 
urmă le-am răspuns că nu am nici un gând rău pentru Pă-
mânt, Regat sau omenire în general, că vreau doar să-mi 
trasez descendența corectă din Sixten Larisch, și că dacă 
reușesc vom sta de vorbă altfel, ca de la oficial de rang înalt 
la trepăduși. Și pe urmă am ținut-o numai într-o înjurătură la 
orice au zis ei.

Într-un târziu, căpetenia zbirilor i-a trimis pe toți afară din 
celulă. Am rămas într-un tete-a-tete nesigur. Procurorul – căci 
asta s-a dovedit a fi până la urmă – a râs mânzește când i-am 
spus că doresc în mod oficial o audiență la rege, pentru lă-
murirea unor chestiuni internaționale ce nu suportă amânare.

– Uite ce este, a răspuns el, aici la noi numele de Larisch 
are o conotație dublă. și niciodată nu cred că va scăpa de 
ea. Avem pe de o parte eroul luptător, militarul care a răzbit 
vitejește și i-a învins pe Selenezi practic de unul singur – chiar 
dacă aceștia mai mult s-au cerut singuri să fie învinși, pen-
tru că superioritatea lor tehnologică era cu mult prea mare, 
chiar și spre sfârșitul războiului. Avem pe de altă parte con-
ducătorul rebel care s-a ridicat împotriva conducerii militare 
legitime a Pământului postbelic și a solicitat fonduri pentru 
a finanța expedițiile întemeietoare de colonii pe noi plane-
te, departe în Galaxie. Îl admirăm pe primul, îl repudiem pe al 
doilea, chit că e una și aceeași persoană. E normal. Dar oricât 
de mult ne-ar displace Dominioanele și locuitorii lor …

– Planetele Libere!
– Cum am spus, Dominioanele. Firește, fiecare e liber să 

folosească termenii care-i gâdilă mai bine orgoliul, dar fapt 
este că toate lumile locuite, mai puțin Luna și Marte, au stea-
gul tivit pe cele patru margini cu banda azurie a Terrei, ceea 
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Chestia cu “veți fi ușurați” mi s-a părut o exprimare de-a 
dreptul pompoasă, dar mi-am ținut gura.

– De acuma, condamnarea dumitale e sută la sută sigură. 
Ai venit pe Pământ cu scopul declarat de a face căutări arhi-
vistice, ai simulat că virusezi computerele noastre publice, 
dar de fapt aveai în plan un atentat. După cât de insistent ai 
cerut o audiență la Maiestatea Sa, și după ușurința cu care ai 
trecut bomba de filtrele noastre, este neîndoielnic că puteai 
face același lucru și la întrevederea regală, Ca atare, declar 
că ținta dumitale a fost tot timpul regele.

– Ca la șah, am murmurat.
– Deci condamnarea e sigură. Ceea ce nu știm cu exacti-

tate este identitatea dumitale reală. Dacă ești cine pretinzi 
că ești, e în regulă. Complotul dumitale este unul politic, 
având originea pe Saranda, și totul nu-i decât o răfuială între 
Dominioane și puterea centrală, în care caz vom descâlci ițe-
le, vom desluși cine stă cu adevărat în spatele conspirației și 
îl sau îi vom pedepsi exemplar, și vom face totul public, ast-
fel încât să nu existe vreodată vreo îndoială – angajamentul 
nostru este ferm dacă se cer astfel de represalii. Totuși, cum 
sunt sigur că au mai punctat și alții, pentru pământeni a exis-
tat și va exista mereu un bau-bau. Poți s-o numești căutare 
de nod în papură, sau teoria conspirației, sau oricum altcum-
va, dar noi vedem în orice act ostil la adresa Terrei mâna ace-
lor Selenezi care au fugit fără să fie definitiv distruși. Ai ceva 
de spus în acest sens?

Am protestat, am arătat că documentele mele de intra-
re sunt perfect legale. I-am îndemnat să caute în infosfere-
le Planetelor Libere informații despre existența mea. Nu au 
părut foarte impresionați; bănuiau și ei că, la o adică, nu este 
foarte greu să inserezi astfel de informații la locul și momen-
tul potrivit, mai ales pentru cine își poate asigura coopera-
rea autorităților responsabile – sau cine are puteri suprao-
menești și poate trece nestingherit de orice opreliște, pre-
cum acel bau-bau pomenit de avocat.

Sentința a fost și tâmpită și sinistră și în același timp mi-a 
confirmat o serie de bănuieli. Gravitatea faptelor, îmi spu-
neam, m-ar fi trimis direct pe fundul Oceanului Înghețat de 
Sud, via Maelstrom, dacă pământenii ar mai fi avut un dram 
de simț artistic, coroborat desigur  cu pedeapsa capitală în 
codul penal. În schimb, m-au condamnat la sclavie repro-
ductivă pe termen nelimitat, dându-mă în proprietatea unu-
ia din potentații locali.

A patra zi – sau să fi fost a cincea? mai bine a șasea – m-au 
transportat legată la ochi preț de vreo trei ore, un drum pe 
deasupra oceanului a cărui sare o simțeam, ale cărui valuri 
le auzeam bubuind.

Destinația s-a desfășurat dintr-o dată în fața ochilor mei. 
Arăta a palat din povești, însă mult mai mic, precum pentru 
pitici. După o bună bucată de vreme am ajuns la intrare și mi-
am corectat greșeala de apreciere – nu palatul cu turnurile și 
parapetele lui era mic, ci muntele la poalele căruia era con-
struit suferea de gigantism.

Proprietarul palatului – și al meu în același timp – era 
aprodul de la judecată.

M-am mirat întâi, dar mi-am adus aminte că omul rămăse-
se în sală când mulți fuseseră dați afară, deci nu era un fite-
cine. M-a lăsat în pace vreme de vreo două săptămâni, dacă 
am socotit eu bine. Probabil nu eram singura femeie din ha-
remul lui, deși nu am înțeles imediat cum de nimerisem toc-

mai pe mâna lui; mi-am închipuit că-și adjudecase vreun soi 
de licitație pentru cunoscători, al cărei unic premiu eram eu. 
La câți bani înghițise palatul ăla, nu ar fi fost de mirare. Îmi 
spuneam că la cât de mare pare, nu ar fi cine știe ce scofală 
să mă fac pierdută prin încăperile și holurile sale, și să-mi în-
cerc apoi norocul afară. Doar că rămânea aceeași problemă 
ca după evadarea cu nebuna: nu aveam soluții pentru a tre-
ce mai departe.

La sfârșitul primei luni de prizonierat am participat la o 
cină simandicoasă în familie. Avea o familie de-a dreptul col-
căitoare, numeroasă și variată, îmbrăcată bogat și pompos. 
Făceau o conversație asurzitoare, ceea ce i-a permis stăpâ-
nului meu să discute nestingherit cu mine. Avea o gândire 
bolovănoasă, și o vorbire așijderea, dar imaginația nu-i lip-
sea. Pentru prima oară, spunea el, avea prilejul să cunoască o 
femeie din Dominioane. N-am mai stat să-i corectez greșeala 
toponimică: începuse deja să-mi povestească cum o să avem 
împreună cel puțin o duzină de copii, și tot tacâmul.

– Știi, îmi place să experimentez. Știi despre ce vorbesc. 
Sunt curios dacă voi acolo aveți același apetit scăzut pentru 
… pentru chestii din astea. Am auzit că sinteți puțini acolo 
sus? Așa-i? Poți să nu răspunzi dacă nu vrei, dar tot o să aflu 
odată și-odată. Am posibilități, știi?

I-am răspuns că da, suntem puțini. De fapt, situația este 
atât de proastă am ajuns la abandonarea coloniilor, și asta 
din cauză că populația redusă nu mai are cum suporta o eco-
nomie, nici măcar una de subzistență. Și așa, Planetele Libe-
re numără vreo treizeci de mii de oameni cu totul, cam o mie 
cinci sute în medie per planetă. Deci da, situația este clar dis-
perată. Asta nu i-am mai spus-o. Am ținut-o înainte cu “da, 
suntem puțini”.

– Aha. Puțini. Maxim o sută de mii cu totul, așa mi-au spus 
… prietenii mei, Știi, am prieteni … să le zic sus-puși, cu ac-
ces la date secrete. Mi-e bine așa. Câteva zeci de mii .. Nici o 
amenințare militară demnă de luat în seamă. Tehnologia la 
pământ. Cercetarea și dezvoltarea științifică – aproape de 
zero. Și uite pe tavă și ocazia de a verifica dacă mai suntem 
genetic compatibili … E bine …

Cred că la momentul ăla m-am enervat și i-am spus tot ce 
cred despre societatea lor de țicniți. O societate în care un 
vameș de astroport nu are altă șansă de-a-și perpetua gene-
le decât împărțind oficial o femeie cu alți bărbați și fiind bu-
curos că are un fiu câștigat practic la o loterie a spermato-
zoizilor. O societate în care bărbații se distrează exclusiv în 
cluburi de striptease, și în care o femeie, chiar dacă chipurile 
a comis crime oribile, e totuși văzută ca un mare premiu ex-
clusivist. I-am întrebat despre străzile pustii în miez de zi, și 
de lipsa cronică de personal în poliție sau în industria hoteli-
eră. I-am pus să facă o numărătoare pe sexe a persoanelor 
prezente, și să interpreteze rezultatul, dacă se simt în stare.

La sfârșit, când deja ajunsesem la stadiul de răcnet și în 
sală se făcuse liniște completă, cred că i-am și înjurat așa, 
gros, să mă satur. Atunci s-a petrecut declicul, și unul dintre 
invitați – majordomul, pesemne – a înghițit în sec și a rugat-
o pe Maiestatea Sa să mă ierte, că sunt un copil fără minte, 
care nu știe ce vorbește și cui se adresează.

Schimburile dintre Pământ și Planetele Libere sunt spo-
radice și de mici dimensiuni. Și dacă asta e valabil în econo-
mie – pentru că de fapt noi nu prea avem ce oferi – păi cu 
atât mai mult schimburile cultural-informaționale sunt redu-
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se. Nici măcar programele de știri nu sunt comune, ca atare 
nu multă lume de pe la noi știe cum îl cheamă pe regele în 
exercițiu al așa-numitului Imperiu Transantarctic – ăsta-i nu-
mele lor oficial, chit că nimeni în afară de ei nu-l recunoaște 
– darămite să-l și știe  după chip. Eu nu fac excepție. Se vede 
treaba că nici propriii supuși nu prea îi știu aspectul fizic, al-
tfel micile lui jocuri de a se infiltra între oamenii mai mult sau 
mai puțin obișnuiți și a le cunoaște viața și greutățile nu ar 
putea da roade. De chemat îl cheamă Edhard, al patrulea cu 
acest nume, și dinastia sa merge neîntrerupt pâna la Înte-
meietor, Edwin al III-lea. Edhard mi se pare stupid ca nume, 
dar e de bonton și poartă noroc ca silaba inițială să fie Ed, 
iar cine citește milenara listă a monarhilor antarctici o să 
dea numai peste Edmund, Edwin, Edgar, Eduard, Edstrom, 
Edmer, așa că Edhard nu mai pare așa deplasat.

După ce ne-am retras în dormitorul lui, prima întrebare a 
fost, normal, de ce plănuisem să-l asasinez.

I-am spus adevărul. Că atât m-a dus mintea. Că lumile noas-
tre oricum sunt pe moarte. Că dacă ne-am fi complăcut în 
inacțiune, tendința spre dispariție și-ar fi accelerat marșul im-
placabil. Că moartea conducătorului inamic poate uneori adu-
ce beneficii neașteptate. Că am plănuit totul singură. Că, vă-
zând la prima mână ce se petrece pe Pământ, n-aș ezita s-o fac 
din nou. M-a ascultat cu atenție și mi-a răspuns punct cu punct.

– Atât te-a dus mintea, toanto! Bine zis! Crezi că moartea 
mea poate face diferența? E drept că n-am copii încă, dar 
succesiunea la tron este consfințită de mult timp în cele mai 
mici amănunte, iar cei în cauză sunt pregătiți în mod adec-
vat pentru domnie. Așa că eu sunt nu altceva decât o țintă 
falsă. Mai mult, abia după un astfel de atentat marșul vos-
tru implacabil spre disoluție s-ar accelera, căci flota noastră 
este încă stăpâna spațiului și, primind ordinul cuvenit, n-ar 
ezita să distrugă … cătunele voastre jalnice. Vezi, și noi vă 
iubim la fel de mult pe cât ne iubiți voi, și nu de ieri de alal-
tăieri. Sunteți o șleahtă de ticăloși și de trădători care ați în-
tors spatele planetei-mamă tocmai când era mai multă ne-
voie de unitate. De douăsprezece secole încoace ați tot în-
cercat să ne puneți pielea pe băț, de la mașinațiunile beli-
coase ale lui Larisch și pînă la afacerea Arnewiss. N-ați reușit, 
fiindcă Pământul e paranoic în ceea ce privește Selenezii, și 
atunci pe de o parte suntem foarte atenți la tot ce mișcă-n 
Galaxie și tot căutând una și alta ajungem să detectăm inclu-
siv neghiobiile voastre, iar pe de alta unii dintre noi vă con-
sideră adevărații dușmani, care la un moment dat ați des-
coperit o formă mai mult sau mai puțin clară de călătorie în 
timp și v-ați întors în anii 2100 ca să să distrugeți ceea ce nu 
puteți suporta, și cu atît mai mult stau cu ochii pe voi.  Dar 
uite că invenția asta cu călătoria temporală  nu s-a întâmplat 
în trecut, și din câte estimez nici n-are cum să se întâmple 
în viitor. Flota aia Seleneză era … flotă, mii și mii de nave 
cu niște capabilități incredibile, dacă e să ne luăm după ana-
le, capabilități pe care nici flotele noastre combinate nu le-
ar putea atinge. În orice caz, am de gând să fac să dispară 
amenințarea asta, cît de curând.

Acela a fost momentul când i-am râs în față, și totodată 
momentul când m-a pocnit prima dată, cu sete. Pe urmă m-a 
pedepsit în stilul lui caracteristic. V-am spus că omul mustea 
de imaginație – și în noaptea aia a dovedit-o cu prisosință.

Viața la palat ajunsese să fie monotonă. Edhard era mai 

mult plecat fie în expedițiile lui de recunoaștere, fie la vână-
toare de balene, un sport periculos dar distractiv – cel puțin 
dacă nu ești balenă. Nu uita ca din când în când să mai aplice 
câte o sesiune de pedeapsă, fie doar cu mine, fie la grăma-
dă, dar, odată ce a devenit evident că sunt însărcinată, s-a 
oprit. Dovedise  că teoria sa a compatiblității genetice inte-
rumane era corectă, și asta îi era suficient. Undeva prin luna 
a șasea de sarcină m-a anunțat radios că problema Domini-
oanelor era pe cale să fie rezolvată.

– Am inițiat o serie de tatonări cu privire la statutul de 
refugiați speciali pentru cetățenii din afara Sistemului So-
lar. Mă aștept ca oamenii să înțeleagă corect demersul meu; 
atunci, în doi-trei ani planetele voastre vor fi complet de-
populate prin migrația masivă către Pământ. În definitiv, 
lumile alea s-au dovedit niște simple experimente eșuate, 
care au rezistat mult mai mult decât ar fi fost rezonabil. E 
timpul ca farsa să ia sfârșit. Pământul capătă un influx de 
sânge proaspăt, și, chiar dacă la început o să avem niște 
disproporționalități și disfuncționalități, omenirea va fi din 
nou reunită într-un singur loc, pe o singură planetă, sub un 
singur sceptru, și asta este tot ce contează

Cred că iar am rânjit în felul ăla special, gândindu-mă că 
o creștere a populației până la un total de vreo trei sute de 
mii e un nimic, mai ales că disparitatea dintre sexe avea să se 
păstreze. Plus că întotdeauna este al naibii de înțelept să-ți 
bagi dușmanul în propria casă. Ei, de la rânjetul ăla mi s-a tras 
cea mai dură sesiune de pedeapsă cu Edhard din viața mea.

Am avut noroc că am scăpat fără avort spontan, și că ge-
menii – un băiat și o fată – s-au născut fără vreo vătămare vi-
zibilă. Au primit numele de Edna, respectiv de Edwin, chit că 
erau doar pe la mijlocul listei cu succesiunea la tron – în ciu-
da tradiției populare care promova poliandria, regele alese-
se poligamia, și un număr însemnat de concubine reușiseră 
să nască în timp ce eu îi purtam copiii lui în pântece.

Ultima dată când am rânjit la el a fost după o adevărată 
ceartă, chiar în ziua debarcării în Arhipelagul de Sud a pri-
milor coloniști din Dominioane. Niște oameni distruși, tru-
puri fără suflete și voință – i-am spus asta regelui, și i-am mai 
spus că victoria asta a Pământului înseamnă înfrângerea fi-
nală a omenirii în ansamblu, fiindcă se arată că nu am fost, 
nu suntem și nici nu o să fim vreodată capabili să ne extin-
dem în Univers, că ne-am întors în pătuțul cald și moale ca 
să avem unde muri liniștiți, și la sfârșit l-am scuipat în față.

N-a avut nicio reacție. Doar s-a transformat brusc dintr-
un om energic, plin de viață într-un om distrus, trup fără su-
flet și voință. S-a retras în apartamentele lui fără o vorbă.

Ultima oară când l-am văzut a fost la vânătoare. M-a invi-
tat la o vânătoare, zicea el, specială, chiar dacă nu vedeam 
nimic special în a hăitui balene în ocean sau foci pe resturile 
banchizei, și nici lupi sau urși în munții Peninsulei sau pe vul-
cani. Nu, n-a murit, n-a avut niciun accident de vânătoare, nu 
s-a sinucis aruncându-se în Maelstrom, nici nu m-a aruncat 
pe mine în hău, nici nu mi-a făcut vreun rău direct sau indi-
rect. Pur și simplu de atunci s-a retras într-un soi de sihăstrie 
autoimpusă, ocupându-se strict de treburile regatului, fără 
odihnă și fără interacțiune directă cu alți oameni, și nu am 
mai avut de a face cu el.

Dar vânătoarea a fost cu adevărat specială.
– Am stat și am cugetat la ceva ce mi-a spus cândva la furie, 
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și-a început Edhard confesiunea. Victoria finală a Pământului 
egal înfrângerea definitvă a rasei umane. Suntem iar îngrădiți 
în țarcul unei singure planete, și nu știu dacă acum populația 
noastră trece de o sută de mii cu totul. Ce înseamnă o sută 
de mii? Nimic! Pe vremea Pământului lui Larisch asta însemna 
populația unui cartier dintr-un oraș mijlociu. O sută de mii de 
oameni se strângeau lesne la cine știe ce manifestare sportivă 
sau muzicală pe un stadion de mâna a doua. La naiba, o arma-
tă de o sută de mii de oameni era o armată mică! Deci trebuie 
cumva să reparăm ce-am stricat, să reîncepem într-un fel sau 
altul expansiunea în afara Sistemului Solar.

– Dar pentru asta ai un hop de trecut, i-am zis; nu ai cu cine 
s-o faci. Cei din Dominioane s-au întors tocmai pentru că nu 
au fost capabili să se impună în lumile de frontieră. Pămân-
tenii nu au nicio pornire de a mai explora, cum nu au avut cu 
adevărat nici înainte de victorie. Mai rău, suta aia de mii, sau 
câți or mai fi, luptă – la modul pașnic, dar tot luptă este –  într-
un război civil nedeclarat. Pe cine vrei să trimiți în afară?

Nu mi-a răspuns imediat. A pregătit personal harpoane-
le, funiile, cuștile, toate cele de trebuință vânătorii. A trecut 
scurt în revistă echipajul. Abia apoi s-a liniștit cît de cît.

– Așa s-ar părea, că nu-i nimeni care să joace rolul de al 
doilea, dacă nu de al treilea Întemeietor. Și totuși, am cău-
tat posibili candidați. În Regat nu am găsit practic nici unul, 
după cum ai intuit. Pe urmă am avut o revelație: dacă viața 
umană a putut continua, la limită, la Polul Sud, de ce nu ar 
fi putut continua și la Polul Nord? O tâmpenie născută din 
disperare, de fapt, nicidecum o revelație, pentru că la Polul 
Nord de la bun început nu a existat vreun continent unde să 
construiești o civilizație, afară de câteva insule din extremul 
nord al Americii, care însă nu se ridicau suficient deasupra 
nivelului mării și ca atare au fost înghițite de Potop. În plus, 
sateliții noștri de supraveghere mătură permanent globul 
de-a lungul și de-a latul, și niciodată nu s-a pomenit nici mă-
car o umbră de civilizație care să rivalizeze cu cea antarctică. 
Am abandonat pista asta. Dar întrebarea-cheie rămânea ne-
răspunsă: dacă pe Pământ nu, dacă în Dominioane nu, atunci 
de unde să mai scoatem oameni?  Și culmea, chiar există răs-
puns la ghicitoare. Mai ții minte cum arăta steagul Sarandei?

– Sigur că da!
– Și culoarea benzii de margine era … ?
Am tresărit violent. Culoarea … culoarea care arăta 

dependența de jure a planetei … azuriu pentru planetele co-
lonizate direct de Pământ … dar auriu pentru cele care depin-
deau sau depinseseră de Lună, și stacojiu – culoarea de pe stea-
gul meu – pentru cele aflate nominal sub jurisdicție marțiană.

– Deci ai înțeles. Mai există oameni și pe Lună, și pe 
Marte. Totuși, deși elegantă, soluția este inutilă, un sim-
plu exercițiu de logică. Coloniile de pe Lună și de pe Marte 
nu sunt cu nimic mai numeroase sau mai înfloritoare decât 
ale voastre, și au rămas pe loc doar pentru că-s extrem de 
aproape de noi și este foarte ușor să fie evacuate la nevoie. 
Și, ca să spun drept, eu unul mă aștept ca acea „nevoie” să 
fie creată chiar de locuitorii lor, dacă ea nu se produce spon-
tan. Așa că … nicio speranță nici acolo. Și totuși .. problema 
asta are o soluție, ba chiar una netrivială și chiar fezabilă, cu 
condiția să rescrii puțin enunțul, în niște limite rezonabile. Ai 
să vezi îndată.

Naveta s-a înclinat într-o parte. Eram deja departe de ră-
coarea Antarcticii, undeva la nord de fremele Patagoniei, 

și vânătoarea a început brusc și, pentru mine cel puțin, s-a 
sfârșit la fel de brusc, odată ce mi-am dat seama ce vânăm 
cu adevărat. Eu însămi fusesem vânată și doborâtă astfel, 
cândva de mult, când credeam că un simplu atentat ar pu-
tea întoarce din drum Istoria.

Am leșinat.
M-am trezit abia după ce ne-am întors acasă, cu o ditamai 

captură în cuști. Făceau un zgomot de neînchipuit, zgâlțâind 
barele metalice și urlând pe diferite tonuri și-n diferite idio-
muri, aproape morți de foame și de sete.

– Da, a spus Edhard, ăștia sunt. Oameni ca toți oamenii, 
cel puțin la exterior. Uitasem că nu suntem doar noi pe Pă-
mânt, noi, suta asta de mii. Când strămoșul meu Edwin al 
III-lea a descălecat aici, firește că nu a luat cu el toți oame-
nii din lume. Au venit doar supușii lui din vechiul regat me-
diteranean, și nici aceia toți. Alții, multe sute de milioane, 
au rămas acolo unde erau, să se lupte cu schimbările climei, 
cu căldura infernală, cu animalele de pradă, cu deșerturile 
… Mulți au murit, dar destui au răzbit, chiar dacă au recă-
zut în barbarie și sălbăticie. E vorba de noroc pur și simplu, 
dar uite că, unde nici cu gândul nu gândești, găsești nomazi 
care rezistă la toate vicisitudinile climei, ale lipsei de oxigen, 
ale puținătății hranei. Sunt milioane, de toate rasele. Mulți 
dintre ei ne ajută în Patagonia la ferme, și așa de tare ne-am 
obișnuit cu ei încât nici nu-i mai băgăm în seamă. Dar ei sunt 
diferiți. Mai rezistenți, mai adaptabili, mai versatili decât noi. 
Ia o ceată dintre ei și arunc-o pe o planetă terraformată sau 
terraformabilă, și o să piară. Ia un milion, și în câteva secole 
vor stăpâni planeta.

Și-a dres glasul uscat, și după aia a continuat neabătut.
– Pare criminal ceea ce o să spun, dar misiunea mea este 

exact asta: să prindem cât mai mulți dintre sălbaticii ăștia, 
să îi triem conform nevoilor, să-i dotăm cu un minim necesar 
de unelte și cunoștințe și să-i transportăm – întîi pe vechile 
Dominioane, apoi pe alte și alte planete, dacă și când vom 
mai apuca să le găsim pînă nu dispărem de tot. O să crape 
cu miile, dar scopul va fi atins, Dacă noi, cu toată tehnolo-
gia noastră, n-am fost vrednici, poate ei în primitivismul lor 
să aibă mai mult succes. O să ajungă Selenezi? Îndoi-m-aș, și 
chiar dacă ar deveni, noi n-o să mai fim acolo să suportăm 
consecințele. O să fie ei atacați de Selenezi? Și ce dacă? N-or 
să poată fi distruși, așa cum o colonie de furnici nu poate fi 
niciodată complet distrusă. O să prospere? Habar n-am, și 
nici că-mi pasă. Important e că am găsit o ieșire din dilemă. 
Viitorul o să judece, și viitorul nu se înșală niciodată. Asta e 
moștenirea mea.

– Sinistră moștenire!
– Nu, nu există moșteniri sinistre. Când ai o moștenire, 

contează doar să știi ce să faci cu ea. De fapt, mie mi-e frică 
de un singur lucru.

– Care?
A aruncat o privire piezișă spre Maelstromul care se fă-

cea simțit mugind sub nava noastră.
– Vezi tu, prima colonizare a spațiului a pornit din silă, ură 

și resentimente. Cine a văzut filmele originale cu decolarea 
navelor lui Larisch, cu pumnii ridicați, cu scârba din priviri … 
știe. Și uite cum s-a terminat totul: cu silă, ură și resentimen-
te. Acum avem a doua colonizare… și începe cu frică, moar-
te și constrângere. Mă întreb dacă nu cumva o să se închidă 
cercul tot cu frică, moarte și constrângere …
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Părinții Devonei sosiră acasă târziu. O găsiseră pe fiica 
lor dormind pe canapea, învelită într-o pătură. Televizo-
rul era deschis, aruncând pe podeaua din camera întune-
cată umbre albastre.

Doamna Drake își scoase cu grijă paltonul și mănușile, 
le scutură de zăpadă și le așeză grijulie în șifonier. Dege-
tele sale albe îi amorțiseră de la frig, aproape că nici nu 
le mai simțea. Ghetele sale erau lungi, căptușite cu blană 
groasă, însă nici așa nu îi putură să-i ferească picioarele 
de temperaturile negative de afară.

Soțul ei rămase afară pentru a încuia porțile gospodă-
riei și pentru a parca mașina. Era un ritual ce-l urma în 
fiecare seară pentru a se proteja de eventualele perico-
le. Pădurea Deruyter nu era un loc sigur, se baricadau în 
curte, protejându-se de posibilele rele din exterior.

Femeia intră silențioasă în bucătărie. Aprinse lumina 
și privi în jurul ei. Se părea că Devona deschise mai mul-
te cutii de biscuiți și niște sucuri, neatingându-se de pre-
paratele din frigider. Această descoperire o dezamăgise 
profund, mai ales că îi spuse fiicei sale să mănânce.

Privi pe geamul deschis. Afară, totul era negru precum 
cărbunele, iar ceața dansa amețitoare pe lângă luna ar-
gintie. Fulgii albi de zăpadă se desprindeau de cerurile 
întunecată, căzând lin pe lângă micuța casă din pădure. 
Lumina dinăuntru arunca pătrate gălbui și strălucitoare 
pe contururile copacilor strâmbi și fantomatici. În depăr-
tare, umbre negre, vag desenate de întuneric, se schimo-
noseau în bătaia vântului de iarnă.

Gânditoare, părăsi bucătăria, stingând lumina în 
urma ei. Ieși încet. Voia să vadă ce face fiica ei. Se apro-
pie de ușa sufrageriei. Își împletici degetele subțiri pe 
clanță, apasă și împinse înainte. Devie dormea, cu spa-
tele la televizor. Fata respira sacadat, gura îi mirosea a 
ceva metalic. Era învelită într-o pătură groasă. Mâinile-i 
erau strânse colac la piept, părul negru i se lipise umezit 
de transpirație de tâmple. Mama îi aduse o carte deoare-
ce știa că iubea să citească. 

Femeia se aplecă asupra Devonei, mângâindu-i obrajii 
moi. Respirația sa răcorea mâna mamei sale. Printre de-
getele ei, doamna Drake observă o zgârietură mică, sta-
cojie. Se încruntă, nedumerită. Îi atinse cu buricul dege-
telor rana de pe chip. De unde provenea? Înfricoșată, în-
cepu să tremure. Apucă marginea păturii și o dezveli pe 
Devie. Tot corpul îi era plin de răni adânci, unele încă 
sângerânde. Din colțul gurii atârna un firișor de sânge. 

Încercă să își reprime un țipăt. Inima începu să îi bată cu 
putere, scăpând cartea din mână. 

Pe gât observă o tăietură fină, curată, fără sânge, ca o 
cicatrice care urma curbura delicată a claviculei drepte. 
Ce se petrecuse? 

*

Devie era singură în casă.
Viața în miezul pădurii nu era tocmai ușoară. Trecând 

peste faptul că nu avea semnal sau internet, uneori lu-
mina pâlpâia constant și era deranjant când voiai să faci 
ceva noaptea. În fond, nu avea apă caldă, trebuia să o în-
călzească singură la ibric. De asemenea, căldura era ema-
nată în casă de o vatră veche, iar focul trebuia să fie ve-
gheat și alimentat în permanență. Trebuia să mănânce 
preparate din ingrediente crescute în grădina lor, păstra-
te ori în congelator pentru iarnă, ori în borcane. Ura, de 
asemenea, biscuiții și sucurile cumpărate de ai săi. Nici-
odată nu se atingea de ele, mai bine rămânea fără desert 
decât să guste așa ceva.

Își omora timpul citind. Când tatăl ei mai ieșea din pă-
dure, îi cumpăra fel și fel de cărți. I-ar fi plăcut să locu-
iască în New Woodstock, unde biblioteca avea întruniri 
ale cititorilor. I-ar fi plăcut să socializeze cu oamenii cu 
care împărțea această pasiune. Dar părinții ei credeau că 
o puteau proteja dacă o țineau într-o pădure, într-o casă 
mică și înghesuită.

Se gândea la un mod de a-și petrece timpul. Putea să 
scrie ceva, de obicei mai făcea aceasta ca să se relaxeze. Îi 
plăceau la nebunie cărțile de umor cu animale și basme-
le, și-ar fi dorit o pisică cu care să se joace, adesea găsea 
inspirație în oameni și animale, în corpurile vii. O felină 
ar fi fost perfectă. Păcat, însă, că părinții ei considerau că 
nu era destul de responsabilă și nu ar fi putut să aibă grijă 
de ea. În fond, nu aveau unde să o țină; lăsa mult păr, iar 
mâncarea putea fi o problemă. Devie știa prea bine că ar 
putea găsi o rezolvare. Mama sa era, din nefericire, foarte 
încăpățânată și refuzase direct.

Se ridică de pe canapea și se apropie de raftul cu cărți. 
Nu erau prea multe, nu avea cine știe ce bibliotecă imen-
să. Îi era de ajuns o policioară de lemn pentru a-și păs-
tra comorile în siguranță. Ultima dată citise Pollyanna 
de Eleanor Porter. Cartea aceasta fusese cheia unei alte 
perspective asupra lumii. Învățase și ea jocul mulțumirii 
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de la Pollyanna, un joc care o făcea fericită. Dar uneori 
nu era prea încântată să-l joace, pur și simplu o plictisea. 
Optimismul nu era pentru ea.

Lângă raft, era o fereastră mică; putea să vadă că nin-
sese de ceva timp, copacii erau încununați cu fire subțiri 
de nea, zăpada de pe jos sclipea ca argintul în lumina pa-
lidă a soarelui ce apunea. Cerul se întunecase puțin, colo-
rându-se în nuanțe de alb murdar. Devie iubea iarna. Se 
gândise să iasă afară puțin, să ia o gură de aer.

Ieși din micuța casă, luându-și un hanorac subțire pe 
ea. Era foarte frig, iar un vânt slab ce scormonea zăpada 
de pe gard aducea un miros vag de fum și uscăciuni. De-
vie trânti ușa de la intrare, speriind niște ciori. Dintre ra-
murile firave și cenușii ale arborilor, ele se înălțau cron-
cănind și fâlfâind zgomotos din aripi.

Devona își cuprinse reflexiv corpul cu brațele. Era 
prea rece. Hanoracul nu putea să o protejeze de micile 
intemperii ale iernii. Privi în jur. Cu siguranță o plimbare 
nu strica deloc. Își vârî mâinile în buzunare, pornind pe 
cărare. Tatăl ei apucase să îndepărteze zăpada de pe jos 
cu lopata, astfel încât Devie putea merge fără să-și împot-
molească ghetele. Nu mai ieșise afară de ceva timp. Fuse-
se viscol, ușa se blocase din cauza nămeților, iar părinții 
săi fuseseră nevoiți să urce în pod și să iasă pe acolo ca să 
elibereze aleea.

Acum era mai bine. Adia un vânt rece. Se gândise să 
meargă până la grajd să vadă ce mai fac dragele sale ne-
cuvântătoare. Nu era mult de mers; trebuia să urce un 
deal pe o cărare veche. 

Devona descoperea alte metode de a-și petrece tim-
pul. Spre exemplu, când vremea era bună, călărea pe 

Clamor, unicul ei cal. Știa să-l perieze cu grijă, îi punea 
șaua, căpăstrul și ieșea cu el la plimbare. Le zicea alor 
săi că nu se depărta prea mult de casă, dar de fapt, nu de 
puține ori, aproape ajungea în New Woodstock. Cu toa-
te acestea, nu intra în oraș. Prea ar fi atras atenția pieto-
nilor, plus că era interzis. Prefera să lege undeva calul și 
ea să se apropie tiptil de intrare, unde să admire micuța 
junglă de beton. 

Clamor se afla în boxa sa, probabil odihnindu-se după 
masa de după-amiază. În micul lor grajd se mai aflau și 
o vacă și câteva păsări de curte pentru hrană, iar uneori, 
Devie venea la ele și le hrănea. Îi plăcea să aibă grijă de 
ele ca și cum ar fi fost niște animale de companie, deși 
mereu își imagina că familia sa de necuvântătoare ar fi 
fost completă cu o pisică.

Porni pe cărarea acoperită de zăpadă. Pășea încet, cu 
mișcări calculate, având grijă la gheața care se putea as-
cunde pe sub stratul fin de nea. În părul său negru, lăsat 
liber pe spate, se agățau fulgi albi și plăpânzi care piereau 
în contact cu fibrele. Printre crengile uscate ale arborilor, 
Devona vedea cerul sur, cu nuanțe calde acolo unde soa-
rele apunea. În curând se întuneca, iar gândul că noaptea 
avea s-o prindă departe de casă o făcu să grăbească pasul. 
Dar ea nu se temea, era curajoasă. Se descurca, știa prea 
bine. Cunoștea drumul ca-n palmă.

Ici, colo, zăpada se disipa ca ceața și printre peticele 
neuniforme, se vedeau frunzele cafenii, putrezite, căzu-
te de astă-toamnă. Devie își amintea cât de frumoasă era 
pădurea în acest anotimp; totul se colora într-o armonie 
plăcută în roșu și galben, plante moarte acopereau pă-
mântul negru și umed. Mergea cu Clamor la plimbare, 
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urca dealuri și se întorcea obosită, dar încântată.
Mergea cu capul în pământ, visătoare. I se făcea dor de 

anotimpurile calde, iarna era prea oribilă aici. I se urâse 
să stea închisă forțat în casă de familia sa doar pentru că 
nu voiau să o vadă răcită. Era greu să se trateze depar-
te de civilizație. Se simțea ca o sălbatică acolo, un ani-
mal ce trebuia ținut sub control. Era desconsiderată de 
părinții ei, nu credeau că destul de matură în ciuda celor 
șaisprezece primăveri împlinite. Spuneau că se rătăcește, 
că se rănește, dar Devie știa înăuntrul său că nu era așa. 
Ar fi vrut să-și contrazică părinții, dar s-ar fi dat de gol că 
făcea plimbări foarte lungi cu calul.

Un muget agonizant de animal o trezi din visare. Se 
sperie, ridicându-și fruntea. Un fior rece trecu electrizant 
pe șira spinării. Scăpase vaca. Grăbi pasul, iar atunci când 
auzi un urlet și mai puternic decât primul, începu să fugă.

Totul se petrecuse foarte repede. Devona amețise la 
văzul grajdului în flăcări; inima începu să i se zbată de 
frică între coaste. Fugea și respira șuierând, gâfâia aproa-
pe că plângea. Văzu vaca la pământ.

Flăcările se înălțau amenințătoare, luminând zăpa-
da din jur în tente aurii. Acoperișul era aproape făcut 
cenușă, iar intrarea ardea. Devie nu putea să se gândeas-
că cât de terifiant era pentru bietele animale, casa lor se 
transforma într-un iad imens. Găinile se carbonizaseră, 
vaca nu mai dădea niciun semn de viață, iar focul conti-
nua să se extindă feroce, agățându-se de fânul din pod.

Clamor.
Nu vedea nicăieri calul, dar nici nu putea să creadă că 

nu mai e. Devie începu să alerge, lacrimi amare înflorin-
du-i la colțul ochilor. Suspina zgomotos, se străduia să-și 
sufoce plânsul. Nu era vina ei, dar cumva regreta ceea ce 
vedea. Se mai întâmplase în trecut să mai dispară câte-o 
găină, dar acum, absolut toate animalele muriseră. Dacă 
ar fi ajuns aici mai devreme, ar fi putut să le salveze. 

Se apropie de o fereastră spartă, chinuindu-se să sară 
printre cioburile înțepenite în chit. Se răni la picioare, 
dar acum nicio durere nu era mai mare decât pierde-
rea aceasta. Își puse antebrațul la față ca să se ferească 
de căldura flăcărilor. Se străduia să se strecoare printre 
scândurile prăbușite ce ardeau ca niște torțe.

— Clamor! strigă ea gâtuită de frică.
Un nechezat puternic venind din locul unde se afla 

boxa îi confirmă că viteazul ei cal era acolo. Grăbi pasul 
în direcția aceea, strigând în continuare. Se apropia tot 
mai mult de animal, când, neașteptat, o grindă arzând se 
desprinse și căzu în fața ei. Datorită șocului, Devie căzu 
pe spate, tușind. Focul se extindea pe fânul de pe jos, 
atingând-o pe fată la tivul pantalonilor. Acesta se aprin-
se, rănindu-i glezna; țipă de durere, stingând materialul 
cu palma. Se ridică, șchiopătând până la ieșire. Nu putea 
să fac față focului. 

Părul îi arsese la vârfuri, mâneca hanoracul era rup-
tă din cauza luptei teribile cu focul. Pielea i se înnegri-
se, răni dureroase apărură acolo unde flăcările o atinseră. 
Suspina de durere, dar își reprima plânsul. La ce o ajuta 
să plângă? De ce să plângă?

Sări înapoi pe geam, ascultând încă un nechezat agitat 
provenit de la Clamor. Încerca să se grăbească, dar glez-

na îi sângera, iar coapsele-i erau tăiate de cioburi. Abia 
își căra masa corporală pe piciorul sănătos, încercând să 
nu se împiedice. La fiecare pas și zdruncinătură, scotea 
un geamăt surd. 

Grajdul mai avea o intrare, unde în spate. Devie se 
bază pe ideea că putea intra pe acolo să ajungă la Clamor, 
poarta aceea era aproape de boxa calului.

Flăcările monstruoase acaparaseră acoperișul deja, 
atingând crengile firave ale unor copaci din apropi-
ere. Privind cum iadul se extindea rapid și în afară 
construcției de lemn, înghiți în sec. Nu avea cum să lupte 
cu focul de una singură, trebuia să salveze calul și să fugă 
undeva, să ceară ajutor. Încerca să se grăbească, să nu fie 
prea târziu. Dacă acționa mai repede, incendiul putea fi 
ținut sub control.

Devona încerca să nu irosească timpul. În ciuda dure-
rii care fermenta în răni, se îmbărbăta cu gândul că după 
toate acestea, va primi îngrijirile necesare la spital și to-
tul va fi uitat. 

Ajunse, într-un final, la întrarea din spate. Apucă 
clanța și trase. Zgâlțâi de câteva ori ușa până să-și dea 
seama că e încuiată. Scăpă câteva cuvinte nedemne de o 
domnișoară și se lipi cu spatele de ușă, alunecând ușor 
în genunchi. Se chinuise să nu verse nicio lacrimă, dar 
acum ajunse într-un punct extrem. Unul dintre ele. Își 
permitea să plângă în hohote, făcându-se că nu aude ne-
chezatul disperat al calului. Simțea cum lacrimile amare 
i se prelingeau pe obrajii murdari de cenușă, iar mâinile 
îi tremurau. Chiar dacă era puternică și putea să treacă 
peste aceasta, nu însemna că era insensibilă. Clamor era 
unicul ei prieten, dar grajdul era împânzit de foc și nu era 
decât o fereastră deschisă. Durerea ardea în inima ei ca 
un foc răzleț, ce-i scormonea printre sentimente, arzân-
du-le pe rând ca niște frunze uscate...

Privea cerul întunecat cu ochii săi albaștri strălucindu-
i. Își înghițea cu silă lacrimile ce prevesteau un plânset 
chinuitor. Nu acum. Trebuia să se abțină, era puternică. 
Putea. Avea să-și salveze calul, avea să evadeze din acest 
infern și avea să cheme ajutoare.

Devie se ridică clătinându-se. Suspine scurte plecau 
cărând amarul inimii sale. Putea să facă asta. Îl auzi pe 
Clamor nechezând înspăimântat din nou. Fata apucă 
mânerul ușii din nou, zguduind-o din țâțâni. Se lovi de ea 
cu umărul în speranța că poate o va scoate din balamale. 
Însă nu avea forță destulă. Mai încercă odată. Pentru a 
doua oară, rezultatul fusese dezamăgitor. Ar fi vrut să lo-
vească cu piciorul, dar o durea prea tare să facă asta. Sin-
gura variantă era să se arunce asupra ușii.

Își luă avânt, apoi alergă, trântindu-se în ea. Repetă 
de două ori mișcarea și, a treia oară, izbuti să o doboa-
re. Căzu jos peste scândurile rupte, iar fumul înecăcios îi 
țâșni în față ca un jet. Așchiile îi zgâriară chipul, lăsând 
tăieturi adânci pe față și pe mâini.

Dar nu stătu să le analizeze. Se ridică imediat, aler-
gând până la boxa calului. Tușea puternic, iar aerul deve-
nea din ce în ce mai irespirabil. Se apropie de locul unde 
animalul se afla.

Clamor necheza încântat la vederea Devonei. Se înălța 
pe picioarele din spate agitat. Fata deschise repede poar-
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ta, scoțând animalul. O usturau ochii și gâtul, se grăbea 
să iasă afară. Chiar atunci, o grindă aproape arsă se des-
prinse și căzu peste boxă. Devie ieși cu Clamor aproape 
inconștientă din pricina fumului inhalat. Cu greu, încă-
lecă pe cal și, cu ultimele puteri, îl ghidă cât mai departe 
de infern.

*

Doamna Drake tremura. Își cuprinse chipul în pal-
me agitată. Nu, nu se putea petrece una ca aceasta. Nu 
apucase să prevină răul cel mare pentru că spera ca el să 
nu se reîntoarcă niciodată, dar nici nu putea crede că el 
avea de gând să lovească. Presupunea că Devona era în 
siguranță, dar acum părinții ei nu mai erau. 

Femeia se ridică de lângă fiica sa. Alergă suspinând de 
frică și groază afară. Soțul ei trebuia anunțat până nu era 
prea târziu. Nu se mai simțeau în siguranță, trebuiau să 
plece cât mai repede din pădurea Deruyter. Trase în plă-
mâni aerul rece de iarnă. Expirațiile sale formau aburi, ce 
se disipau ca niște nori răscoliți de vânt. 

— Richard! strigă. Richard!
Fugea pe aleea din față. Nu era nicăieri. De obicei, nu-i 

lua mult timp să parcheze o mașină și să încuie niște porți. 
Se apropie de poartă. Era deschisă larg, iar balamaua 

de sus era smulsă din stâlpul de lemn în care fusese când-
va fixată. Doamna Drake înghiți în sec. Nici nu voia să-și 
imagineze ce s-a petrecut aici.

I-ar fi venit să plângă. Gândul că soțul ei nu era nică-
ieri părea a fi un motiv. Chiar dacă nu se înțelegea prea 
bine cu familia lui din cauza acestei căsătorii nedorite de 
ei, nu era un motiv să-l urască și pe el. De când el și ea se 
logodiseră, în ciuda diferențelor majore dintre ei, și până 
acum, nimeni nu se mai întâlnise cu rudele sale. Părinții 
soțului ei îi interziseră să se însoare cu o femeie oareca-
re, dar lui nu i-a păsat. Ei au fugit și s-au ascuns în aceas-
tă pădure, protejând-o cu orice preț de mânia neamului 
său. Niciodată nu știau cum puteau ataca.

Avu surpriza să vadă geamurile sparte ale mașinii. Ini-
ma i se agita în cutia toracică precum o vrabie închisă într-
o colivie. Respira greoi, o durea gâtul încercând să nu plân-
gă. Atâția ani s-a ferit de ei, dar nu a putut să-i oprească. 
Ei erau liberi să facă ce vor, își permiteau să-i urmărească.

Văzu că portiera de la scaunul șoferului era smulsă, iar 
zăpada de lângă era bătătorită. Undeva mai încolo, putu 
să vadă câțiva picuri de sânge stacojiu; se ruga în sinea ei 
ca soțul său să fie în siguranță…

Începu să alerge. Stratul alb de sub picioarele ei desculțe 
scârțâia. Tăcerea era atât de perfect desenată, încât i se pă-
rea că-și aude mușchii contractându-se la fiecare pas și să-
ritură. Urma grăbită cărarea formată în zăpadă.

O fi fost oare momentul oportun să fugă cu Devie din 
pădurea Deruyter?

Răceala nopții îi pătrundea până la piele. Tremu-
ra de frig, nu-și mai simțea extremitățile, însă continua 
să meargă. Picăturile de sânge de pe cărare erau tot mai 
mari, iar tensiunea creștea în aceeași măsură. Gândul că 
se apropia de creatură îi impuse să pășească cu precauție, 
să nu se mai grăbească. Luna argintie trimitea către pă-

mânt lumini palide, pe cerul negru și gol se juca haotic 
ceața. Crengile strâmbe păreau să semene cu niște mâini 
osoase și cenușii ce slăveau împărăția lunii.

Nu știa cât alergase. Cincisprezece minute. O oră. O 
eternitate. Femeii i se păru că vede înaintea sa o lumină. 
Una slabă, la vreo trei metri deasupra pământului. Acolo 
se afla unul dintre turnurile care furniza energie și unde 
se afla un paznic. Prin această zonă trecea o șosea și tot 
pe aici se afla una dintre intrările în pădure. Văzu că sân-
gele indica această direcție. Poate îl găsea pe paznic și îi 
cerea ajutorul, ori vreo armă. În orice caz, nu putea să 
acționeze singură sau, cel puțin, cu mâinile goale.

Se apropie imediat de micul compartiment. Era o clă-
dire cu geamuri pe trei părți, modernă, cu o barieră au-
tomată ce oprea mașinile noaptea. Nu de alta, dar era 
o modalitate mai bună să monitorizeze străinii. Dom-
nul Perkins, cum îl știa ea dintotdeauna, era unul dintre 
puținii angajați și era de gardă în acea seară. Era bătrân, 
trecuse de șaizeci ani. Vesel și optimist, era adorat de toa-
tă lumea, inclusiv de familia Drake. Fusese pur noroc ca 
el să lucreze chiar atunci ca paznic.

Doamna Drake se apropie îndrăzneață. Perkins stă-
tea cu spatele la geamul din direcția ei; lampa de pe mi-
cul birou era stinsă. Era întuneric înăuntru, iar el stă-
tea nemișcat. Probabil dormea. Pășea repede. Ciocăni 
în geam, dar acesta nu răspunse. Femeia se miră cât de 
profund dormea, iar apoi bătu din nou. Cum nu-l văzu 
pe Perkins mișcându-se, își luă inima-n dinți și apăsă pe 
clanță. Deschise ușa încet, aprinse lampa și țipă.

Gâtul domnului Perkins era pur și simplu smuls de la 
maxilar până la claviculă, iar hainele sale erau îmbiba-
te cu sânge. Același lichid stacojiu formase o băltoacă pe 
podeaua de piatră. 

*

Clamor abia se mișca pășind prin nămeți. Devie încer-
ca să se mențină trează, deși oboseala și fumul inhalat o 
amețeau. Se legăna sacadat, în același ritm cu mișcările 
calului. Nu știa încotro se ducea, dar în orice caz, era de-
parte de infern și de casa sa. Era o zonă pe care nu prea o 
vedea des. Erau mai puțini copaci, iar în unele locuri, pe 
pământ erau presărate dâmburi și adâncituri. La un mo-
ment dat, calul călcase accidental pe marginea uneia și 
aproape că alunecase. Tresărirea animalului la contactul 
cu golul de sub copită o sperie pe fată. 

Tușea. Simțea cum capul îi zvâcnește de durere. Cum 
plămânii obosiseră să îi mai țină ființa în viață. Dar nu pă-
rea să-i fie acesta sfârșitul. Putea să lupte în continuare.

Calul mergea încet, atent, deși era stors de puteri. In-
traseră în inima pădurii, acolo unde nu prea mulți îndrăz-
neau să calce. Era ușor să te rătăcești, toți copacii erau la 
fel de hidoși și de suspecți. Ai fi zis că priveau pământul 
acoperit de petice de zăpadă și îi șopteau cu tristețe cât de 
multă suferință și amărăciune le aduce iarna.

Devona nu se simțea bine. I se părea că sângele ce-i 
circula prin vene îi era pur și simplu otrăvitor. Ceva o 
distrugea pe dinăuntru, un uragan ce se revărsa asu-
pra ființei sale și se retrăgea în ocean cărând între va-
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luri bucăți din sufletul ei. Era incompletă. Cumva, lipsea 
ceva. O fărâmă sau chiar o jumătate din ea. Uneori nu 
simțea acel gol aproape deloc, alteori o durea acolo unde 
uraganul îi fura fragmente din suflet.

Dintr-odată, Clamor se agită. Se ridică pe picioare-
le din spate, nechezând puternic. Voia să facă neapărat 
cale întoarsă, deși Devie încerca să-i țină frâiele. În ciu-
da forței calului, ea reușea să se țină în continuare de el. 
Îl calma, îi spunea vorbe liniștitoare, dar era imposibil să 
îl împace. Clamor se scutură brusc, iar fata căzu. Spatele 
i se lovise de pământul tare și rece, iar capul de rădăcina 
unui copac. Din cauza impactului, simțea în locul durerii 
cum îi vibra craniul și auzea vag nechezatul calului pe fun-
dal. Clamor se tot îndepărta, lăsând-o în urmă pe Devie. 

Încercă să se ridice pe coate, să fugă după Clamor, dar 
era țintuită la pământ de o forță invizibilă. Amețeala o 
cuprindea încet, iar liniștea din jurul ei o sperie. Singu-
ră. Într-un asemenea loc. Își auzea inima bătându-i în 
gât, presiunea fricii asupra sa era tot mai mare. Respi-
ra șuierând, iar zona unde făcuse contact cu lemnul dur 
pulsa de durere. Încerca să se ridice, dar cel mai dezamă-
gitor lucru pe care cineva l-ar face într-un asemenea mo-
ment e să acționeze înainte să gândească. 

Devie se ridică în șezut. Își prinse capul în palme, în-
cercând să facă față durerii. Se înălță în picioare, pri-
vind în jur; nici urmă de Clamor.  Se apropie de copacul 
de lângă ea și își rezemă fruntea de el. Acum se rătăcise 
de-a binelea. Se înserase de tot, probabil că ai săi ajunse-
ră deja acasă și se întrebau unde e ea. Și probabil că ei nu 
știau, dar grajdul era făcut scrum, iar toatele animalele 
carbonizate. De asemenea, fiica lor era rănită.

Încerca să se încurajeze. Să nu plângă. Să fie puternică 
în pofida celor întâmplate. „Devie, nu te întrista”. „Devie, 
nu plânge”. Nu credea că avea să se simtă mai bine cu ast-
fel de încurajări. Sunt momente în care pur și simplu nu 
este de ajuns să te fii optimist. Nu vorbele te țin pe picioa-
re. Pur și simplu trebuie să continui să lupți. 

„Devie, ridică-ți fruntea”. Ceva înăuntrul ei vorbea. Nu 
era sigură cine, probabil subconștientul îi dicta.

„Devie, de ce te aștepți ca lumea ta să fie norma-
lă dacă tu nu ești?”. Normală. Cuvântul acesta îi plutea 
prin minte ca un balon cu heliu. Nu avea să fie nicioda-
tă normală. Dacă de aproape șaptesprezece ani a trăit în 
miezul pustietății, departe de orice comunitate de oa-
meni, cum avea să se integreze la maturitate în societate? 
Dar părinții ei știau prea bine ce au de gând, posibil nici 
atunci nu aveau s-o lase liberă. Devona știa că tot acest 
coșmar nu avea să se termine niciodată.

— Devie, tu ești Moștenitoarea.
Era sigură că nu ea vorbise.

*

Carnea vie și roșie de strălucea în lumina lămpii, ochii 
bulbucați și triști fixau tavanul. 

Doamnei Drake își puse mâna la gură privind cadavrul 
din fața sa. Ochii îi erau larg deschiși, capul îi stătea pe spa-
te, iar mâinile îi atârnau ca niște pendule pe lângă scaun. 
Sângele picura sacadat pe podea, iar cămașa lui Perkins 

era numai sânge. „E mort”, gândi femeia. Criminalul se 
asigurase că oricine îi apărea în cale avea să moară.

Se puse în genunchi în fața leșului și, încet, îi scoase 
bocancii. Avea nevoie de încălțăminte, plecase de acasă 
desculță și îi amorțiseră picioarele. Se încălță repede cu ele, 
stinse lampa de pe birou și fugi afară. Observă că de aici 
picăturile de sânge continuau pe un drum cu zăpada bătă-
torită. Creatura care îl răpise pe soțul ei se oprise să-l uci-
dă pe paznic, continuându-și traseul. Încerca să-și aducă 
aminte. Știa că cineva, dar nu oricine, era capabil să rupă 
pur și simplu beregata unui om. Exista o entitate străină 
lumii, un monstru, mai bine zis o construcție din oase și fi-
bre musculare fără prea multe caracteristici umane. 

Immitis.
Inima i se opri preț de o secundă.
Nu scăpase de ei. Rudele soțului erau pe urmele lor, cu 

acești monștri dresați să ucidă. Se stabiliseră aici, în pă-
durea Deruyter și aveau de gând să-i atace pentru a le-o 
lua pe Devie. Dintotdeauna au vrut-o. Richard Drake fu-
sese fiul conducătorului acestora, iar fuga lui împreună cu 
o mundană, Olivia, declanșase furia tatălui. Fugeau, dar 
aceste specimene aveau puteri magice care îi ascundeau 
de ochii muritorilor de rând, fiindu-le mai ușor să-i caute.

Străinii. Acest popor al Străinilor viețuiau peste tot, 
dar aveau un singur rege. Iar acum, decesul ultimului 
dintre ei și testamentul său i-a pus pe treabă pe cei ce-i 
slujeau: o voia pe Devie.

Devie era Moștenitoarea.
Olivia Drake însă nu putea să suporte ideea că fiica sa 

avea să o părăsească doar pentru a intra în lumea lor. Era 
copilul său și avea să-l protejeze cu orice preț. Avea de 
gând să lupte la nesfârșit cu aceștia.

Cercul de lumină al lanternei furate de la paznicul 
mort indica pe zăpadă picăturile de sânge. Olivia mergea 
atentă la orice mișcare din depărtare. Pustietatea acestei 
păduri i se păruse mereu a fi inofensivă, dar uneori tăce-
rea anticipează dezastrul. 

Văzând natura moartă și tăcută din jurul ei, o treceau 
fiorii. Trăia într-un mediu inert, neprimitor, crezuse că 
aici va fi în siguranță. Cu toate acestea, liniștea acestei 
păduri nu era căminul perfect doar pentru ea, ci și pen-
tru aceste creaturi. Immitișii erau niște Străini care s-au 
născut mutanți și a căror unic scop în viață e să le slu-
jească celorlalți. Niște luptători fără scrupule, invincibili, 
cu sânge rece. Nu au minte, numai conducătorul acestei 
specii umane are dreptul să le ordone. Își aduse amin-
te ce i-a spus soțul său despre ei; Străinii sunt împărțiți 
pe clase sociale în funcție de experiența pe care o au 
în artele magiei. Cu cât sunt mai pricepuți, cu atât mai 
respectați sunt. Cei ce se află în păturile inferioare ale 
acestei societăți nasc progenituri nedezvoltate, mai exact 
Immitișii. Performanța părintelui în magie era esențială 
întrucât aceasta îi contura fertilitatea. Dar pentru Străini 
viața e la fel de lungă și periculoasă ca a oamenilor, iar 
experiența se câștigă cu timpul. Așadar, nu pot pierde vre-
mea așteptând momentul potrivit, întreaga lor existență 
depindea de magie. Bolile, durerile erau ameliorate cu 
vrăji a căror intensitate creștea în funcție de clasa socială. 

Femeia înghiți în sec. Unul dintre motivele pentru 
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care nu și-a lăsat fiica pe mâinile lor era acesta. Cui i-ar 
fi plăcut să fie o asemenea regină? Una care să-și mani-
puleze poporul nenorocit deja de mii de ani. Aceasta era 
crucea pe care acești Străini o purtau în spate. 

Trecuseră zece minute de mers. Degetele îi înghețaseră 
pe lanternă, aburii calzi și denși pe care îi expira sugerau 
ferocitatea iernii. 

*

Simți o mână pe umărul ei.
Devie era prea îngrozită ca să întoarcă privirea. Ochii, 

mari cât cepele, priveau fix în față. Tăcerea domina în fie-
care unghi, își putea simți și auzi inima bătându-i în sto-
mac. Ar fi vrut să vorbească, să articuleze măcar un su-
net. „Tu ești moștenitoarea”. Sunase atât de profund și de 
sincer! După voce era sigură că în spatele ei era un băr-
bat, ori un băiat. Nu-și dădea seama. Ar fi crezut că e tatăl 
ei, însă glasul era mai suav decât a unui om trecut de pa-
truzeci de ani. Frica se plimba din picioare până-n burtă 
și din burtă în cap. Pe de o parte, ar fi vrut să spună ceva, 
pe de altă parte, prefera să nu riște să interacționeze cu 
cel ce se afla în spatele ei.

Din reflex, fără să știe ce făcea, se întoarse brusc la 
o sută optzeci de grade, privindu-l în ochi pe individ. 
Simți un val de răceală venind dinspre piept și un regret 
enorm. Era băiat, probabil tot un adolescent ca ea. Pielea 
îi era deschisă la culoare, aproape albă, iar părul negru ca 
noaptea. Ochii săi verzi sclipeau precum reflexia luminii 
în apa mării, o culoare neobișnuit de aprinsă și de inten-
să. Maxilarul îi ieșea în evidență prin oasele sale fine, dar 
gulerul jachetei negre acoperea gâtul. Hainele sale pă-
reau obișnuite pentru cineva care preferă să nu răcească 
pe o asemenea vreme.

Voia să spună ceva, deschise gura, dar un imbold o 
împiedica. Omul din fața ei părea a fi normal; totuși, ce 
căuta în inima unei păduri pustii spunându-i Devonei 

„moștenitoare”?
— Iartă-mă că te-am speriat, se auzi din nou vocea. 

Devie rămase șocată când văzu că cel din fața ei nu-și 
mișca buzele, deși vorbea. 

Ea se dădu un pas în spate, simțind trunchiul copacu-
lui sub degetele sale. „Fugi”

— Chiar nu intenționam asta. Am venit să te ajut.
Întinse mâna.
— Sunt Alec.
Îl privea ținându-și respirația. Mâna subțire și osoasă 

din fața lui aproape tremura din cauza frigului și proba-
bil era rece.

Nu știa ce să facă. Să meargă cu el sau să fugă mân-
când pământul? Poate că el ar fi ajutat-o. Însă era bizar 
felul în care îi zise că este moștenitoarea și nici nu des-
chidea gura. 

— Știu că poate te întrebi de ce naiba nu deschid gura 
când vorbesc sau ce se întâmplă, dar doar dă-mi mâna și 
vei vedea. Îți voi expli...

Devona fugi. Începu să sară peste crengile și arbuștii 
uscați, zdrobind zăpada de sub tălpile ei. Nu îi păsa ce 
intenții avea Alec, era conștientă că nu putea să aibă în-
credere în el. O durea gâtul din cauza aerului rece inspi-
rat. Inima îi bubuia în piept, iar sângele pulsa sub piele 
febril. Nu știa încotro se îndrepta, știa doar că trebuie să 
dispară cumva din câmpul lui vizual. Nu privea înapoi. 
Dacă ar fi văzut cât de aproape e, s-ar fi descurajat și, in-
voluntar, ar fi renunțat la a fugi.

Era prea întuneric aici. Ramurile se împleteau bram-
bura sub cer, iar lumina lunii nu putea pătrunde printre 
ele. Nu vedea nimic, se simțea oarbă.

Se împiedică de o rădăcină de copac. Alunecă și căzu 
lângă o râpă, rostogolindu-se la vale. Devie nu putea să 
facă nimic, totul se petrecuse prea repede. Hainele i se 
umpluseră de noroi, iar corpul o durea din cauza pietre-
lor de care se lovea. Încercă să strige după ajutor, dar gla-
sul ei suna ca un suspin prelung; nici ea nu înțelegea ce 

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



|   2017  |  #1-2  H E L I O N

37

voia să spună.
Într-un final, se prinse de o creangă. O dureau oasele 

și avea o sumedenie de vânătăi și tăieturi. Încercă să se 
ridice în picioare, dar simți un junghi dureros la mână. 
Fracturată.

Alec văzu cum Devona fugea tot mai departe de el; 
totuși, nu putea s-o lase să-i scape. Se gândea că o speria-
se cu puterile sale de telepatic și de ventriloc, era obișnuit 
cu ele și cu greu reușea să nu le mai folosească în prezența 
oamenilor. Dar Moștenitoarea nu avea dreptul să îl evite.

Alergă câteva minute bune după ea. Ajunse la un mo-
ment dat să creadă că dispăruse fără urmă. Vedea pași 
imprimați pe zăpadă, dar erau răspândiți haotic.

I se păru că aude un strigăt gâtuit. Îl localiză imediat 
și porni într-acolo. Văzu pași ce se îndreptau înspre locul 
de unde provenea sunetul și i se confirmă că Devie era în 
direcția aceea. Nu stătu nicio clipă pe gânduri, misiunea 
lui era să o aducă teafără înapoi. Scutură mâna dreaptă, 
iar într-o fracțiune de secundă ținea în palmă un obiect 
îngust și lung de treizeci de centimetri. Apăsă un buton 
din lateral, iar acesta se deschise sub forma unui arc de 
peste un metru. Avea deja în spate o tolbă cu săgeți și era 
pregătit să înfrunte orice pentru a o salva pe fată. Puse o 
săgeată pe coardă și o întinse, poziționă arcul orizontal și 
plecă. Voia să fie pe fază când avea să găsească inamicul 
și să îi reprime dreptul de a riposta înainte de a-l ucide.

Din fericire, se înșelase. Nu fusese atacată, doar alune-
case într-o râpă. Puse arcul pe umăr și se strădui să co-
boare după ea.

Auzindu-i suspinele de durere, inima îi pompa sângele 
grăbită. Alec simțea că nu putea să se concentreze și să-
și țină traiectoria corectă din cauza faptului că tremura; 
ceva din sinea lui îl încuraja să grăbească pasul. Se ținea 
de niște crengi ale unor copăcei crescuți pe pantă. Cobora 
încet, cu atenție, ciulind urechile la orice foșnet. O ascul-
ta pe Devie cum plângea.

O găsi. Vedea cum strângea între degetele sale albe și 
mânjite de sânge o ramură firavă. Îi vedea ochii albaștri 
sclipind. Îi simțea oroarea. Trebuia să o salveze. 

Alec se aruncă pe burtă, întinzându-i mâna. 
— Prinde-mă! șopti el. 
— Nu pot... murmură Devie. Mână stângă... cred că 

mi-am rupt-o...
El nu mai avu timp să reacționeze. Se auzi un mor-

măit grav, lung, aproape ca un muget. Îi veni să înjure 
în gând, dar își aduse aminte că puterea sa de ventriloc 
îl făcea gândurile să fie auzite de ceilalți. Telepatia impu-
nea reguli.

Știa că erau Immitișii. Deși ar fi trebuit să se sim-
tă ușurat, își aduse aminte că ei tocmai începuseră o 
revoluție acum câțiva ani. Nu puteau să îi controleze, iar 
ei erau dornici să-și vadă stăpânii care i-au manipulat de 
milenii uciși. În ultima vreme erau tot mai violenți, ajun-
gând să se lege de mundani fără niciun motiv.

Immitișii nu vedeau pe cineva decât dacă acesta se 
mișca. Alec o prinse de mână încet pe Devona, încercând 
să o tragă spre el.

Nu îi fusese prea ușor să o aducă pe brațe pe Devie. 

Îi puse o vrajă de adormire pentru a nu simți durerea. 
Reacția magică în pătrunse în corp ca un curent electri-
zant, făcând-o să tresare. Totuși, era imposibil ca pe cla-
viculă să nu apară o cicatrice albă și fină; de obicei, cine 
era supus la vindecări prin vrăji, primea acel semn. Intră 
în casa fetei și o așeză cu grijă pe canapea. O înveli cu pă-
tura, îi deschise televizorul în caz că avea să se trezească. 
Se duse în bucătărie și desfăcu niște cutii de biscuiți și su-
curi; nu prea știa ce mănâncă mundanii, iar aceasta era 
mâncare ce o găsise în dulap. 

Se pregăti să îi servească cina. Se gândi despre cum 
avea să o ajute pe Devona. Câțiva Immitiși arseră grajdul 
și uciseră animalele, iar aceasta era o pagubă mare. Își 
consumase energia deja pentru a-i vindeca brațul fetei, 
nu avea cum să rezolve restul lucrurilor pentru familia 
Drake. De fapt, nici nu avea să o facă. Își aminti cu scârbă 
despre cum fusese jignit de Olivia Drake atunci când s-au 
întâlnit ultima oară. „Oamenii sunt tot mai inteligenți, vă 
vor afla secretul, iar voi nu le veți mai putea ține piept”.

Un zgomot surd. Ușa de la intrare se deschise. Nu apu-
case să ducă farfuria cu biscuiți Devonei; fusese nevoit să 
sară pe fereastră. Spera ca soții Drake să nu descopere 
grajdul făcut cenușă și rănile fiicei lor.

*

Olivia se opri brusc când simți un fior rece pe șira spi-
nării. Întoarse capul. Pentru un moment nu putea desluși 
nimic din întunericul ce înconjura trunchiurile copacilor. 
Ceața se răsucea pe lângă crengile subțiri, despicându-se 
în brațe subțiri și lungi. Inima îi pompa sângele injectat 
cu tensiune prin tot corpul, iar picioarele o dureau. Obo-
sise. Simțea bătăile inimii din gât și până în stomac și nu 
era bine. Știa că nu era bine.

Privi în jur. Nu era în siguranță. Își puse mâna pe 
piept, încercând să se calmeze. Ori era un sentiment de 
panică efemer, ori un Immitis era pe aproape.

Un mormăit lung. O respirație caldă coborî pe gâtul 
ei. Nu apucă să facă o mișcare; creatura o prinse de gât, 
vârându-și ghearele ascuțite în pielea ei. Olivia își rotun-
ji buzele încercând să strige după ajutor, dar simțea deja 
cum viața se scurgea printre șiroaiele de sânge ce-i ieșeau 
din găuri. Atât de puternică era durerea, încât aproape că 
nu o mai simțea. Era inconștientă de ce făcea. 

Steph trase cu arcul în capul fiarei, dar era prea târziu. 
După ce Immitisul se prăbuși la pământ datorită săgeții în-
fipte în frunte, se grăbi să o ajute pe femeie. Roșcata nu su-
porta gândul că tocmai lăsase un om să moară. Din neferi-
cire, acum nu scutura decât umerii unui cadavru. Murise.

Se ridică simțindu-și sufletul împotmolit în tristețe și 
regret. Îi aruncă o ultimă privire doamnei Drake; dădu să 
plece. În schimb, îl văzu pe Alec alergând spre ea. Băiatul 
se opri gâfâind, iar atunci când o văzuse pe mama Devo-
nei zăcând pe zăpada îmbibată în sânge, zâmbi.

— S-a terminat, spuse ușurat. Asta a fost tot... au murit...
— Nu-mi place jocul ăsta, mormăi Steph indignată. 

Hai să o luăm pe Devie de acasă și să ne întoarcem.
Îl auziseră pe Clamor nechezând la câțiva metri de ei.
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În șaizeci de ani, stratul protector al piciorului blocului 
turn se fisurase și, deși la suprafață nu mai văzuse nimeni 
marea de ani de zile, în adânc pânza de apă freatică de la 
care se aprovizionau reușea să-și croiască drum prin fisuri și 
să inunde măcar un nivel în fiecare primăvară.

Anul acesta, Clas începuse inspecția ceva mai devreme. 
Își petrecuse toată dimineața verificând pereții exteriori și, 
ca de obicei, în partea de vest găsi urme de infiltrații. Într-o 
lună sau două, în funcție de cât de lungă avea să fie iarna, pe 
acolo avea să picure apa, și nu o apă bună de băut, pentru că 
se afla prea aproape de suprafață.

Își notă pe plan zonele a căror structură fusese afectată 
împreună cu cât aveau să-i coste lucrările de consolidare ra-
portate la ore de muncă și materiale. Oamenii aveau să mâ-
râie că nu merita să se investească atât de mult în etajele 
superioare, care oricum nu erau locuite, dar până la urmă 
aveau să asculte ordinele. Nu puteau risca să se prăbușească 
turnul exterior, așa cum pățiseră cei din nord.

Verifică starea bateriilor de la lampa de umăr și se pregă-
ti să coboare câteva niveluri în căutarea unei mese accepta-
bile. Fiind în delegație, se putea opri la orice cantină de pe 
drum. Accesul la lifturi se făcea doar cu dispensă specială și 
și atunci era nevoit să aștepte până se adunau suficienți că-
lători, ca să justifice consumul de energie, iar Clas nu ținea 
să-și consume toate avantajele cât timp era încă tânăr și în 
putere. Singura soluție rămâneau scările.

La nivelul douăzeci și cinci aveau mereu mese bogate da-
torită culturilor de legume adăpostite acolo. Spunându-și că 
ceva mișcare în plus n-avea cum să-i strice, Clas o luă în jos pe 
scară. Două minute mai târziu își blestemă lăcomia, când dădu 
cu ochii de Emz chiar pe platforma din fața intrării. Femeia îi 
răspunse la salut cu o privire înghețată și dispăru pe coridor.

Dacă n-ar fi fost luat pe nepregătite, ar fi oftat. Totul fuse-
se în regulă până făcuse greșeala să se culce cu ea. Nu fuse-
se atât de ostilă în noaptea pe care o petrecuseră împreună 
cu câteva luni în urmă. Fusese chiar bine din câte își amintea, 
dar adevărul era că băuseră destul de mult. După aceea îl ru-
gase să o ia cu el într-o expediție, ca să vadă cum era afară, 
iar după ce el refuzase categoric, nevrând s-o expună peri-
colului, îl tratase de parcă profitase de ea.

Clătinând din cap, mai coborî un nivel, amărât că ratase un 
prânz cu legume proaspete. I-ar fi stat mâncarea în gât numai 
să o știe pe Emz pe același nivel cu el, gata oricând să intre în 
sala de mese și să-i arunce una dintre privirile alea nimicitoa-
re, care făceau să i se încordeze stomacul și nu de foame.

— Clas, bine că te-am găsit!

Vocea lui Rudy îl trezi din visare. Fața de obicei zâmbi-
toare a agentului de pază era încruntată, neprevestind ni-
mic bun. Văzându-l că urca în grabă spre el, îl așteptă pe o 
platformă intermediară.

— Am interceptat un mesaj, spuse Rudy pe un ton con-
spirativ.

Sprâncenele lui Clas se arcuiră mirate.
— De fapt, nu știm exact dacă este un mesaj, își frecă 

Rudy cu o mână ceafa, dar este o tentativă de comunicare.
— De unde?
Rudy ridică din umeri.
— La patru au avut niște probleme cu sistemul electric 

și au dezvelit pereții până la metal ca să vadă ce nu merge. 
Unul dintre electricieni a descoperit ceva ciudat. Una dintre 
conductele care se prelungesc în sus vibrează.

— Vibrează?
— Da, a pus din întâmplare mâna pe ea și a simțit un foar-

te slab tam-tam-tam.
— Cine știe ce s-o fi întâmplat afară peste iarnă, spu-

se Clas. Camerele video au fost îngropate în zăpadă, iar 
inspecția la sol este programată abia peste două săptămâni.

— Nu e ceva de natură mecanică. Omul a lovit și el în con-
ductă și a primit răspuns. S-a schimbat ritmul vibrațiilor. Acum 
imită numărul de lovituri și durata pauzelor cu o precizie de 
speriat. Dacă tăcem, se reia tam-tam-tam-ul obișnuit. De aia 
am zis că nu e chiar un mesaj, sau dacă e, ai noștri n-au reușit 
să-l descifreze, dar e clar o încercare de a ne atrage atenția.

— Turnul de Est ce zice? Ei au camerele video ceva mai 
sus ca noi.

— N-au observat nimic neobișnuit. Nordul e tot la pă-
mânt, n-a mai crescut deloc de la prăbușire, iar Vestul se 
rotește ca de obicei.

Clas făcu un pas înapoi, ca să se dea la o parte din calea 
trecătorilor, și se rezemă de perete cu brațele încrucișate și 
bărbia coborâtă în piept.

— Consiliul ce părere are? întrebă, căzut pe gânduri.
— Au votat și au ajuns la concluzia că nu deschid ușa pen-

tru atâta lucru… dar dacă s-ar oferi un voluntar… Vocea lui 
Rudy scăzu și mai mult în intensitate. Și dacă nu ar face va-
luri… Consiliul ar trece cu vederea o deschidere scurtă a ușii.

— Și te-ai gândit la mine, spuse Clas.
— Tu ai mai fost afară. Nu te deranjează spațiile deschise 

și oricum ai o inspecție programată în curând.
Da, numai că în două săptămâni s-ar mai fi încălzit. Costu-

mele de protecție nu fuseseră proiectate să asigure și con-
fortul termic. Clas își stăpâni o grimasă. Dar însemna o ieșire 
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care nu necesita un teanc de aprobări și trebuia să admită că 
i se cam făcuse dor de spațiile largi. Nu mai ieșise din toamnă.

— Mergem doar noi doi? îl întrebă.
— Nu vrem să alertăm lumea. Îți deschid eu ușa.
Adică Rudy stătea la căldură și îl lăsa pe el să ducă tot gre-

ul. Lăsă să-i scape un oftat.
— Să mergem atunci.
Mai bine să plece cât mai repede, dacă tot se duceau. 

Cine știe ce-avea să găsească afară și cât dura explorarea. 
Nu voia să-l apuce noaptea acolo.

Reveniră la scări, urcând treptele cu pași egali, fără grabă, 
cu mersul celor obișnuiți să-și dozeze rezervele de energie.

Emz ieșise din nou pe platformă și, deși nu scoase un cu-
vânt, Clas îi simți privirea întunecată arzându-l în spate mult 
timp după ce o depășiseră. După direcția urmată și având în 
vedere că nu era singur, ci însoțit de Rudy, nu era greu de 
ghicit unde se duceau. Bănuia că femeia îi invidia, dar el se 
bucura că nu văzuse pustietatea de afară și mai putea încă 
să spere la peisajele idilice din cărțile cu povești.

Ajunși la ultimul nivel, Clas îmbrăcă un costum de 
protecție peste hainele de lucru. Materialul ușor, subțire, 
foșni în jurul lui, când luă casca și și-o puse pe cap. Nu erau 
costumele greoaie de ieșit cu adevărat în exterior. Deocam-
dată se aventura doar în interiorul coloanei care ieșea din 
pământ și se înălța cale de mai multe sute de metri, prote-
jând structura de rezistență a fostului bloc turn.

— Ținem legătura, îi vorbi Rudy în cască, iar Clas ridică de-
getul mare și se strecură în încăperea ce ținea loc de ecluză.

O ușă se închise în urma lui și, abia după mai bine de un 
minut, o alta i se deschise înainte. Aerul rece îi scăzu rapid 
temperatura costumului, făcându-l să se simtă neplăcut de 
expus. Știind însă că era o senzație falsă, ieși pe platforma 
ce se întindea în față. Era o zi însorită de sfârșit de februa-
rie, dar pe lângă lumina orbitoare, soarele nu reușea să dea 
niciun pic de căldură, în ciuda pereților masivi, transparenți, 
care ar fi trebuit să producă un efect de seră mulțumitor.

Clas dădu o tură pe marginea platformei, atent la împre-
jurimi și la ce se întâmpla jos. Se afla la câțiva metri de nivelul 
solului. Momentan, nu vedea resturile turnului prăbușit, din 
cauza stratului gros de zăpadă ce acoperea solul. Cândva, 
acolo fusese capătul unui promontoriu înconjurat din două 

părți de plajă și una de apă. Acum, marea dispăruse, fiind 
înlocuită de pământ arid vara, care nu rodea niciodată. Dar 
multe se schimbaseră comparativ cu cărțile de istorie. Une-
ori era tentat să creadă că chiar totul.

Pereții din sticlă ranforsată cu nenumărate straturi pro-
tectoare îi permiteau să vadă până departe. Singurele 
construcții care se ridicau în pustiu erau cele trei turnuri dis-
puse în colțurile unui pătrat, parte a stâlpilor de susținere a 
unei clădiri mult mai mari. Cu multe decenii în urmă, aceas-
ta se înălța periodic cu câte un etaj, pornind de la bază și ur-
mând să ajungă cea mai înaltă clădire din lume. Nu mai apu-
case, pentru că între timp lumea se sfârșise.

Clas nu-și bătea capul cu detalii. Se născuse în piciorul de 
susținere dinspre sud al turnului, la o adâncime de o mie de 
metri sub pământ, printre supraviețuitorii ce se refugiase-
ră acolo imediat după cataclism, și nu văzuse lumina zilei în 
primii douăzeci și cinci de ani de viață. Motorul de la bază 
continua să înalțe periodic pilonul central, conform setărilor 
inițiale. Le luase doar douăzeci de ani să pună la punct teh-
nologia de creare și prelucrare a zidului transparent încon-
jurător. Chiar și așa, el era unul dintre puținii supraviețuitori 
care nu sufereau de agrofobie. Avea noroc, altfel nu i s-ar fi 
permis să iasă, iar lui îi plăcea, în ciuda riscurilor la care se ex-
punea de fiecare dată.

La est, celălalt pilon se ridica asemeni unei monstruozități 
din metal. Cei de acolo nu reușiseră să creeze zidul de protecție 
din plastbeton și, deși pilonul încă se mai înălța, ocupanții ba-
zei rareori ieșeau la lumină. Era totuși mai bine decât situația 
celor de la nord, blocați sub tonele de metal prăbușit.

Își întoarse privirea spre vest. Despre ăsta chiar nu știa ce 
să creadă. Pierduseră legătura cu ocupanții de vreo zece ani 
și părerea generală era că nu mai trăia nimeni înăuntru. Avu-
seseră însă timp să adopte tehnologia de protecție, iar pilo-
nul în loc să se înalțe, se rotea și luase forma unui arbore ra-
mificat, plin de conducte transparente din plastbeton, ple-
cate în toate direcțiile și care se îngustau spre capete până 
nu mai permiteau unui om să se strecoare prin ele.

Clas clătină din cap și murmură în cască:
— E pustiu la sol. Mă duc să arunc o privire de sus.
— Bine. Ai grijă, îi spuse Rudy. Nu risca inutil.
Fiind inginer structurist ca formare, Clas studie infrastruc-
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tura pe măsură ce urca pe scara dintre platforme. Nu exista 
o delimitare clară între nivele, dar la fiecare zece metri un 
strat orizontal din plastbeton, gros de jumătate de metru, 
separa tubul ridicat în jurul pilonului. La ultima inspecție din 
toamnă, parcursese șapte incinte și le găsise pe toate izola-
te. Avea ceva de urcat și nu se aștepta să găsească cine știe 
ce, dar, pentru orice eventualitate, trebuia să verifice.

De fiecare dată când scările duceau spre vest, se uita cu in-
teres spre încrengătura de conducte ce se desprindeau din 
turnul vecin. Deoarece era singurul turn rotitor, brațele se în-
tindeau spre ei și păreau să ajungă în fiecare an tot mai aproa-
pe. Ar fi putut jura că acestea creșteau de la îmbinări, deși nu 
își imagina ce tehnologie ar fi făcut posibil acest lucru, mai ales 
dacă nu rămăsese nimeni să o întrețină și să o alimenteze.

Abia după ce trecu de a treia placă orizontală auzi zgomo-
tul. Mai întâi un tam-tam-tam înfundat, apoi tot mai puternic 
pe măsură ce ajungea mai sus și se apropia de Turnul de Vest. 
Nu mică îi fu mirarea când descoperi că una dintre coloane 
crescuse suficient de mult ca la ultima rotație să intre în co-
liziune nu peretele turnului chiar sub placa orizontală. Presi-
unea fusese neobișnuit de mare, drept dovadă stând fisurile 
din perete și capătul de coloană ajuns înăuntru.

Clas îngheță, gândindu-se la tot ce putea intra pe acolo. N-
avea de unde să știe cât de bine era izolat turnul de vest, deși 
la prima vedere toate conductele păreau să fie independen-
te. Și totuși, ceva se mișca în gaura aia. Blestemă vizorul căștii 
care îl împiedeca să vadă mai bine. Tot ce putea spune era că 
părea mic, agitat și acoperit cu o blană roșcată. Un animal.

— Am găsit ceva, dar nu e ce crezi, murmură și se apro-
pie încet de perete.

Creatura ținea în lăbuțe o piatră și lovea ritmic într-o tijă 
de metal agățată de tavan. Din când în când se oprea să 
asculte, apoi dădea nemulțumită din cap și lovea din nou. 
Când îl văzu, încremeni și scăpă piatra din lăbuțe. Aceasta se 
lovi de pasarelă cu un pocnet sec.

Clas nu îndrăzni să se miște. Se uitară unul la altul pli-
ni de curiozitate de parcă nu mai văzuseră o creatură ase-
mănătoare vreodată, ceea ce era adevărat. Animale nu 
supraviețuiseră în lungii ani de solitudine sub pământ. Afară 
nici atât. De unde venise animalul din conductă oare? Să fi 
ieșit din turnul de vest? Dacă era obișnuit cu oamenii, poate 
mai erau și alți supraviețuitori. Ridică încet o mână să vadă 
dacă se sperie, dorindu-și să nu fi purtat costumul acela care 
îi ascundea trăsăturile, lăsând la vedere doar silueta umană.

Animalul își lungi gâtul și privi cu atenție la vizorul căștii 
fără să se impacienteze. Apoi dădu o dată din cap și fugi îna-
poi în sus în conductă. Clas rămase singur și la fel de nelămu-
rit. Așteptă câteva minute, dar gheomotocul de blană dispă-
ruse în coloana centrală, care nu era transparentă, și nu dă-
dea semne că s-ar întoarce.

— Cred că l-am pierdut, anunță într-un târziu. Dar știu de 
la ce provenea zgomotul.

— Atunci vino înapoi, zise Rudy. Ai stat destul acolo.
Clas dădu din cap, deși nu era nimeni de față să îl vadă. 

Tocmai se răsucea pe picioare, când un altfel de zgomot, 
asemănător unor zgârieturi de gheare pe plastic, se făcu au-
zit. Până să se întoarcă, nu unul ci două boturi ascuțite apă-
rură în cadrul spărturii. Capetele se agitară o secundă, apoi 
unul dintre animale îl împinse pe celălalt la o parte, atât cât 

le permitea spațiul îngust, și scoase ambele lăbuțe prin des-
chidere, întinzându-i ceva. Gheomotocul roșcat care îi atâr-
na moale în labe părea un pui.

Întinse mâna, dar cu toată statura lui înaltă, nu ajungea. 
Era prea departe. De sus nu putea veni din cauza plăcii ori-
zontale care se termina imediat deasupra spărturii, blocând 
o parte din conductă. Deschiderea rămasă era prea mică, al-
tfel animalul ar fi putut sări prin ea. Nu era chiar atât de de-
parte. Dar tot nu ajungea, iar animalul continua să fluture 
puiul tot mai insistent.

Parcă auzindu-l pe Rudy spunându-i că era o idee proas-
tă, Clas se urcă pe balustradă. Se agăță cu mâinile de o bară 
și așteptă să vadă dacă rezista la greutatea lui. O cădere de 
acolo l-ar fi făcut praf zece metri mai jos. Când fu convins că 
rezistă, se deplasă cu grijă spre capătul balustradei care se 
lipea de peretele transparent. Își sprijini mâna stângă de pe-
rete, iar pe dreapta o ridică spre gaură cu palma deschisă în 
sus. Animalul mirosi aerul în direcția mănușii, se uită la fața 
lui care se vedea neclar prin vizor și îi așeză puiul în palmă.

Puiul se strânse ghem, tremurând, dar nu încercă să 
fugă. Scoase un chițăit trist și continuă să tremure. Era 
neașteptat de ușor. Probabil bolnav. Clas își retrase mâna 
și îl privi mai de aproape. Trup lung, subțire, învelit în blană 
roșcată, o coadă lungă acoperită de o blană mai închisă la 
culoare. Capul rotund îl ținea ascuns între lăbuțele cu ghea-
re lungi, dar apucase să vadă un botic ascuțit și o pereche 
de urechi rotunjite asemănătoare părinților. Oare ce era? Pi-
sică? Veveriță? Sau ce?

Reuși să revină pe pasarelă fără să-și rupă nimic și, arun-
când o privire la animalele care îl urmăreau prin spărtură, o 
luă încet pe scară în jos tot așteptându-se ca acestea să pro-
testeze. Când nu o făcură, spuse:

— Vin. Am o surpriză.
Pe măsură ce cobora, puiul tremura tot mai tare așa că 

îl acoperi cu mâna cealaltă, ținându-l în căușul palmelor. 
Mănușile erau mai groase decât restul costumului, fiind fo-
losite la manipularea obiectelor. Puțină căldură trecea prin 
ele. Apropie puiul de piept și îl ținu acolo tot restul drumului, 
simțindu-l liniștindu-se.

Acum avea însă altă dilemă. La întoarcere, procesul de 
sterilizare înainte de a intra în adânc era destul de astringent 
până și pentru un adult în putere. Se temea că puiul a cărui 
sănătate era deja precară n-avea să supraviețuiască. La in-
trarea în ecluză, deschise un buzunar de la costum și intro-
duse puiul înăuntru. Așteptă până în ultima clipă ca să închi-
dă buzunarul. Sterilizarea dura doar două minute, exista su-
ficient aer acolo pentru ca puiul să nu se sufoce.

Acesta nu era de acord. De îndată ce Clas îl închise, pu-
iul începu să se agite, zgâriind cu ghearele ca să iasă. Par-
tea din interior a costumului cedă prima, iar Clas strânse din 
dinți, simțind animalul strecurându-se înăuntru și agățându-
i-se de haine.

Clas trăgea de costum să-l deschidă, când Rudy băgă ca-
pul pe ușă:

— Ei, ce era?
Capul înconjurat de bucle castanii al lui Emz se îți de 

după umărul lui și, deși nu spuse nimic, aceeași întrebare 
se citea în ochii ei.

În loc de răspuns, Clas se debarasă de mănușă și băgă 
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mâna în costum. Un botic umed se ivi de după guler și pri-
vi curios afară.

— Ce e ăla? se holbă Rudy.
— Nu știu, poate ne spune Emz, zise Clas și ieși din ecluză.
Scoase încet mâna din costum să nu sperie puiul. Gheare-

le acestuia i se agățaseră de degete și blana moale îi gâdilă 
palma. Femeia îl ocoli pe Rudy și se apropie de Clas. Atenția 
îi era concentrată asupra gheomotocului de blană. Ochișorii 
negrii clipiră către ea.

— Unde l-ai găsit? întrebă Rudy.
— Pe o conductă din turnul de vest care a perforat pere-

tele, spuse Clas. Părinții lui mai sunt încă acolo. N-au încăput 
prin spărtură ca să iasă.

Ochi lui Emz se ridicară rapid:
— Sunt mai mulți?
— Cel puțin încă doi, dar ar putea să fie și mai mulți. La 

început era doar unul, dar când m-a văzut, a plecat și s-a în-
tors cu ceilalți doi.

— Nu le e frică de oameni, observă ea.
— Nu. Au insistat să iau puiul. Cred că e bolnav.
Emz îndrăzni să-l atingă cu un deget și puiul se răsuci ca 

să îl gâdile pe burtică. Femeia zâmbi.
— E subnutrit, dar seamănă cu o mangustă. Cred că e o 

specie de suricate, deși nu-mi explic cum a ajuns aici. N-ar 
trebui să se găsească la latitudinea asta.

— Poate vreunul dintre locatarii din turn avea o pereche 
și cumva au supraviețuit, spuse Clas.

— Hmm, nu erau prea căutați pe post de animale de com-
panie, dar presupun că n-ar fi imposibil…

— Poți să ai grijă de el? Mă duc înapoi. Poate reușesc să-i 
aduc și părinții.

Emz i-l luă din mână, iar puiul i se culcuși în palme. Femeia 
avea întotdeauna mâinile calde.

— Cum vrei să-i aduci? întrebă Rudy.
— Tai o gaură în perete.
— Vrei să lărgești fisura? Ai înnebunit?! Ar trebui să o în-

chidem.
— Nu. O lărgesc doar în interiorul conductei. Are legătu-

ră directă cu trunchiul turnului și n-am văzut alte perforații. 
Orice intră pe acolo a ajuns deja la noi, iar ei nu par să aibă 
probleme cu aerul de acolo, arătă el spre pui.

— Consiliului n-o să-i placă.
— Dă-mi patruzeci de minute, spuse Clas. După-aia n-ai 

decât să-i informezi.
— Patruzeci? E prea mult, clătină din cap Rudy.
— Am de tăiat și o parte din podea ca să ajung la con-

ductă și mai e amplasată și aiurea. E greu de ajuns la ea… 
deși, își îngustă ochii, uitându-se la Emz, cineva mai subțire 
ar ajunge mai ușor.

Sprâncenele lui Clas se arcuiră a provocare. Emz se uită la 
puiul din palmele ei, care se oprise din tremurat, apoi își ridi-
că privirea la Clas.

— Pentru bietele animale… desigur…, spuse ca și cum 
nu-i făcea nicio favoare. Ține-l, îi întinse puiul lui Rudy. Ai gri-
jă să-i fie cald și cheamă pe una dintre fetele de pe plantație 
să-i aducă ceva de ronțăit.

Rudy îi aruncă o privire rugătoare lui Clas, dar cum aces-
ta nu îi veni în ajutor, acceptă cu oarece scârbă îndatorirea.

— Sigur vă descurcați singuri acolo? întrebă cu o ultimă 

urmă de speranță în glas.
— Sigur. Te anunțăm la întoarcere să ne deschizi.
Oftatul lui Rudy se stinse, când se uită la puiul care era 

din nou alert și îl ținea strâns de degetul arătător. O porni 
spre coridor, scoțând un alt oftat mult mai resemnat.

Clas își privi propriile degete. Deși nu îi crestase pielea, 
urmele lăsate de ghearele puiului erau încă vizibile și, după 
cum îl ustura partea stângă a abdomenului, în zona buzuna-
rului, bănuia că avea și acolo niște zgârieturi.

— Vino, îi făcu semn din cap lui Emz să-l urmeze.
Găsiră tăietoarele de plastbeton depozitate într-o încă-

pere alăturată, luară două pentru orice eventualitate și se 
întoarseră la ecluză, unde Emz îmbrăcă un costum asemă-
nător cu al lui. N-avu nevoie de niciun fel de indicații, ceea 
ce îi dădu de înțeles că se pregătea de mult pentru o aseme-
nea ocazie.

— Pregătită? întrebă și rânji în spatele vizorului, când fe-
meia dădu cu hotărâre din cap. Avea să-i treacă entuziasmul 
de îndată ce ieșeau afară. Ține ochii închiși la început, o sfătui.

Desigur că nu îl ascultă. Își dădu seama după felul în care i 
se înmuiară genunchii de îndată ce păși pe platformă. Fu ten-
tat să îi ofere brațul ca să se sprijine de el, dar Emz nu ar fi apre-
ciat niciun fel de ajutor, așa că o așteptă să se obișnuiască cu 
imensitatea spațiului. Își amintea senzația de lovitură în moa-
lele capului pe care o simțise la prima lui ieșire. Pe atunci fuse-
se mai tânăr ca ea și se acomodase mai ușor.

— Gata? Avem de urcat, arătă spre platforma de deasu-
pra lor.

Emz îi făcu semn să o ia înainte. Clas se conformă, având 
grijă să se uite după ea la intervale regulate. Din când în când, 
o auzea pufnind sau gemând în cască, dar reușea să țină pasul 
cu el fără să se plângă. Bine că vizorul căștii nu-i lăsa la vedere 
zâmbetul. Întotdeauna știuse că se putea conta pe ea.

La ultimul nivel cercetat, merse până la capătul pasarelei 
și, luând de jos piatra scăpată de mangustă, lovi cu ea de câ-
teva ori în peretele exterior.

— Aici e? întrebă încet Emz ca și cum s-ar fi temut că ar fi 
putut să o audă și altcineva în afara persoanelor conectate 
la sistemul de comunicații al costumelor.

Clas îi arătă capătul de conductă care perforase peretele.
— Cum ai ajuns până acolo?
— M-am urcat pe balustradă. Confruntat cu privirea pli-

nă de reproșuri a cărei țintă mai fusese în trecut, ridică din 
umeri. Era singura soluție.

Emz clătină din cap și mormăi ceva despre bărbați care își 
asumă riscuri idioate. Era asta o confirmare a faptului că ținea 
la el? Zgomotul produs de mai multe perechi de lăbuțe aler-
gând prin conductă îi deturnă temporar gândurile de la femeie.

— Hei, zise și le făcu semn cu mâna.
Animalul aflat cel mai la margine își trase capul înapoi din 

deschizătură și flutură o lăbuță.
— De necrezut, murmură Emz.
— Să mergem deasupra, spuse Clas. Să înțeleg că ăsta nu 

este un comportament normal pentru manguste? întrebă în 
timp ce urcau scările.

— Nu e un comportament normal pentru niciun fel de 
animale, pufni ea. Doar dacă nu le-a dresat cineva. Dar cine 
să le dreseze?

Asta era întrebarea. Cum ajunseseră atât de inteligente și 
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unde erau oamenii?
În loc să piardă timpul cu întrebări fără răspuns, Clas por-

ni tăietorul de plastbeton și decupă în podea o porțiune cât 
să încapă umerii lui Emz prin ea. După noaptea petrecută 
în brațele lui, își amintea perfect dimensiunile ei. Bucata de 
pardoseală se prăbuși cu un zgomot înfundat și un jet de aer 
cald țâșni în sus spre ei. Ar fi vrut să nu piardă plastbetonul, 
dar nu avusese de unde să-l apuce. Eh, asta era, aveau să se 
descurce cumva.

— OK, coboară prin gaură cu tăietorul și lărgește orificiul 
din perete în fața conductei, o instrui Clas. Nu te teme, te țin 
eu să nu cazi.

Emz se întinse paralel cu peretele, privind în afară, și își 
strecură trunchiul prin deschizătură. Cu o mână sprijinită pe 
picioarele ei, pentru că aluneca deja, Clas îi întinse tăietorul. 
Apoi o prinse ferm cu ambele mâini de șolduri și, cum din 
poziția aceea nu vedea bine ce se întâmpla dedesubt, pre-
feră să se uite afară la activitatea din conductă. Mangustele 
se înghesuiseră înapoi, fugind din calea mașinii de tăiat, dar 
în amestecătura de corpuri îmblănite tot reuși să identifice 
câteva zeci de indivizi.

— Gata, anunță Emz. Am tăiat cât am putut fără să stric 
mai rău peretele. Dă-mi o mână să mă ridic. Am înțepenit.

Până să termine de vorbit, două manguste se cățăraseră 
deja pe ea și ieșiseră sus.

— Hei, da’ ce sunt eu, scară? se plânse Emz.
Încercând să nu râdă, Clas o trase înapoi. Emz se ridică în 

genunchi și își răsuci trunchiul în partea opusă. Cele zece mi-
nute petrecute atârnând cu capul în jos îi puseseră mușchii 
la încercare, dar Clas știa cât de puternică era.

Lângă ei, mangustele se așezaseră cuminți pe lăbuțele din 
spate și așteptau. Una dintre ele întinse botul spre mașina 
de tăiat, dar cealaltă o trase de blană să se potolească.

— Bine, am înțeles, spuse Clas, deși se îndoia că și ele îl 
înțelegeau pe el.

Luă mașina de tăiat și secționă o porțiune lungă și îngus-
tă din peretele de protecție de sub balustrada scărilor. Fiind 
făcut din plasă metalică, era numai bun de cățărat pe el. In-
troduse bucata dreptunghiulară prin deschidere, un capăt 
sprijinindu-l în interiorul conductei, iar pe celălalt îl propti de 
marginea podelei. Unghiul obținut avea o deschidere sufici-
ent de largă pentru a permite mangustelor să iasă una câte 
una, ceea ce și făcură.

— Cam câți indivizi crezi că formează o familie… sau cum 
s-o chema? întrebă într-o doară, când văzu că șirul lor nu se 
mai termină.

— În condiții normale? Între douăzeci și treizeci, cred… 
poate mai mult, dacă au suficientă hrană, spuse Emz. Aici 
însă…, termină cu o ridicare din umeri.

— Ai idee cu ce se hrănesc?
— În mod normal sunt carnivore… dar nu cred că își per-

mit să facă nazuri la câte sunt.
— De asta mi-e teamă, oftă Clas. Cum o să protejăm re-

coltele?
— Vrei să-i aduci la noi? Pe toți?
— De ce crezi că sunt atât de disperate să vină încoace? 

Ceva s-a întâmplat la ele și sunt nevoite să plece. Altfel ar fi 
venit mai devreme. Uite câte sunt.

— Sau poate că abia acum au reușit să iasă.

— Poate…
Ceva îl trăgea de cracul pantalonului, așa că își coborî pri-

virea. Nu reușea încă să-i deosebească, dar bănui că man-
gusta care îl ținea cu o lăbuță de costum era una dintre cele 
care îi dăduseră puiul. Cealaltă, mai îndrăzneață, i se cățără 
agățându-se de costum până ajunse pe umăr. Acolo, îi ciocă-
ni ușor în vizorul căștii să îi atragă atenția și arătă spre scări.

— Cred că vor să îi ducem la pui, îi spuse lui Emz.
— Consiliul n-o să fie de acord.
— Vrei să-i lăsăm să înghețe afară? Se face frig peste 

noapte.
Ca la un semnal, toate mangustele începură să tremure și 

se ghemuiră una în alta.
— Nici nu știu unde i-am putea ține, spuse Emz. N-avem 

un loc suficient de mare în care să n-aibă ce strica.
— Unul dintre etajele de sus ar fi bun. Tot nu prea sunt 

folosite.
— Și cu ce-i hrănim?
— Nu știu. La o adică îi putem mânca, glumi Clas.
O lovitură îi zgudui casca. Mangusta de pe umăr se uita 

urât la el.
— Nu le place ideea. Hai să mergem până nu înghețăm de 

tot și mai vedem după-aia.
Mangustele o luară înainte, coborând scările în șiruri per-

fect ordonate. Altele încă mai ieșeau din conductă.
— Of, în ce belele mă bagi, oftă Emz și se luă după ele.
— Ai vrut să ieși, nu? îi aminti Clas.
— N-am apucat să văd mai nimic…
— Lasă, data viitoare, îi făcu un fel de promisiune. După 

ce o văzuse cum se descurcă afară în condiții de stres, poate 
că n-ar mai fi spus din start nu, dacă îl ruga din nou. Poate.

Emz îi luă promisiunea de bună și încetă să proteste-
ze. Mangustele îi așteptau în fața intrării și le făcură loc să 
treacă la sosire.

— Rudy, oprește sistemul de sterilizare și deschide eclu-
za, ceru Clas. Aducem mai multe exemplare vii și n-avem 
cum să le băgăm înăuntru fără să le asfixiem.

— Ai înnebunit?! Nu pot să vă las să intrați fără sterilizare. 
Cine știe ce aduceți cu voi, vociferă Rudy în cască.

— Dacă era ceva de adus, e deja înăuntru. Ce face puiul?
— S-a mai înviorat. I-am dat să roadă un morcov.
— Vezi? Nu cred că au nimic. Celelalte respiră și ele liber 

și par în regulă.
— Dar tot nu pot…
Mangusta îi bătu din nou în vizor lui Clas și mimă un tre-

murat puternic cu tot cu clănțănit din dinți.
— Rudy, deschide până nu ne transformăm în sloiuri de 

gheață. Cât timp a trecut?
— Patruzeci de minute.
— Poftim. Consiliul poate să afle în orice moment și 

atunci chiar rămânem blocați afară până se hotărăsc cum să 
procedeze. Și știi și tu cât durează să ia o decizie.

— Da, da, bombăni Rudy. Bine, intrați…
Ușa exterioară se deschise cu un fâsâit. Clas păși înăuntru 

și le făcu semn să intre. Mai întâi precaute și mirosind aerul 
în toate direcțiile, mangustele înaintară fără grabă, explo-
rând noul teritoriul. Când nu mai rămăsese nicio coadă afa-
ră, Emz intră și ea și închise ușa. La picioarele lor, podeaua 
era acoperită cu un covor mișcător, roșcat cu dungi.
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— Rudy, îmi scot costumul, anunță Clas. Ai face bine să 
nu dai drumul la gaz.

Cu puțin noroc, gazul nu l-ar fi ucis, dar tot s-ar fi ales cu o 
intoxicație de toată frumusețea. Pentru manguste, mult mai 
mici și mai fragile, nu garanta.

— Clas, nu… Emz întinse o mână să îl oprească, dar el nu 
o ascultă și își scoase casca.

Mangustele se uitară fascinate la părul lui de un blond 
murdar, care într-o anumită lumină căpăta reflexii aurii. Bu-
clele scurte ale lui Emz, mai apropiate la culoare de blana 
animalelor, nu făcură pe moment nicio impresie.

Mai trecură câteva secunde până ce, în sfârșit, se deschi-
se ușa din peretele opus și Rudy căscă ochii mari la vederea 
armatei de patrupede:

— Oh… nu cred că avem destui morcovi.
Puiul îi sări din brațe și alergă la părinții lui, care îl linseră 

pe toate părțile.
Murmure mirate veniră de la oamenii adunați în încă-

perea alăturată. Curioase, mangustele merseră să facă 
cunoștință. Însoțitorii lor se debarasară de costume înainte 
de a le urma.

— Ce drăguțe sunt, tocmai spunea cineva.
Mangustele se agitau în jurul lor, li se agățau de haine și 

se cocoțau pe orice suprafață orizontală aflată deasupra ni-
velului podelei. Încăperea fiind mai largă, dispăruse impresia 
de cuib pufos, dar tot erau îngrozitor de multe.

— Ce durată de viață ziceai că au? o întrebă Clas pe Emz 
cu jumătate de gură.

— Vreo zece ani, îi răspunse ea pe același ton.
În mulțimea de of-uri și ah-uri, țiuitul transmițătorului de 

la centura lui Rudy abia se auzi. Acesta îl duse la ureche, as-
cultă și se albi la față.

— Ne-au izolat aici, anunță cu o voce siderată. I-au infor-
mat tâmpiții din Turnul de Est și ai noștri au decis că e mai si-
gur să ne țină separați până ne lămurim ce e cu ele.

Vestea fu primită cu un interes moderat. Mangustele 
erau mult mai interesante și nu le displăcea să fie în centrul 
atenției, dimpotrivă.

Emz făcu un pas mai aproape de Clas.
— Știai că or să ne izoleze.
Clas nu răspunse. Fusese un risc calculat, doar n-avea să 

lase toate mangustele să moară.
Emz chicoti și își lipi umărul de al lui.
— Știi, pe vremuri, când bărbații curtau o femeie, îi ofe-

reau flori…
Trase cu coada ochiului la ea și văzu că zâmbește. Îl iertase.
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Ediția a 2-a a concursului „TIMISOARA  PESTE  100  DE  ANI”,  în organizarea  
clubului  Helion și a Casei de Cultură Municipale, se va desfășura în perioada 15 
martie – 15 septembrie 2017. Lansarea concursului a avut loc în 10 martie a.c. Con-
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a)     Pentru idei (maximum 15.000 de semne tipografice, cu spații cu tot): 
Premiul I – 500 de lei, Premiul al II-lea – 300 de lei, Premiul al III-lea – 
200 de lei
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narii de bandă desenată maximum 10.000 de semne, dacă este prezenta-
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lei, Premiul al III-lea – 500 de lei
c)      Pentru ficțiune (povestiri, nuvele, maximum 60.000 de semne tipo-
grafice) : Premiul I –1.000 de lei, Premiul al II-lea – 800 de lei, Premiul 
al III-lea – 700 de lei

Pot participa cetățeni ai Timișoarei și ai județului Timiș, care au împlinit 15 ani 
la data expedierii lucrării pentru concurs.
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Tudor, elev obișnuit al unui colegiu la fel de obișnuit se 
pomeni într-o dimineață ales să citească o scrisoare anoni-
mă,  primită în cutia poștală a casei obișnuite a părinților 
săi dintr-un cartier liniștit dintr-un oraș conservator; e 
scrisă cu litere perfect rotunjite, în cerneală neagră.

Salut bătrâne !
Vreau să-ți copiez aici o scrisoare integrală pe care 

mi-a trimis-o un prieten american, pentru că m-am mi-
nunat  EXTRAORDINAR   la cât de multe poate să spună 
mărturia lui despre viața mea și a multora din jurul nos-
tru . Știu că sună clișeic, știu. Mi se pare că de-o vreme în-
coace mi se trimit necontenit semne și răspunsuri, care 
formează poate (la fel ca piesele mici, neregulate, de pia-
tră colorată, strânse laolaltă într-un soi de straniu tipar) ,  
un mare Mozaic , dar în cazul meu… ele formează o grea și  
kilometrică  Întrebare. Ca atunci când te plimbi de-a lun-
gul unui peron vechi și vezi, din când în când, printre ze-
cile de plăci galbene câte o placă verde sau alte câteva al-
bastre și maro și înțelegi că e vorba de un tipar; înțelegi că 
plăcile diferite de marea masă nu sunt puse acolo întâm-
plător, dar totuși ele nu-ți spun nimic când le privești pe 
fiecare în parte. Poate că aștepți trenul către un orășel mai 
mic, către un sat, la bunici, în natură departe de agitația 
orașului cu blocuri de beton,  și tocmai când privești pe-
ronul de la distanță, de la etajul de sus al trenului, vezi 
un gigantic mozaic reprezentând un peisaj de țară: plă-
cile galbene sunt lanurile de grâu, plăcile maro sunt co-
pacii, cele verzi frunzele, iar cele albastre un lac și o bu-
cată de cer luminos. Atunci îți dai seama cum de cele mai 
multe ori semnele și răspunsurile trimise de sus formea-
ză de fapt acea Întrebare în care constă probabil mântu-
irea noastră. Ele sunt dovada că Mântuirea există.  Nu ți 
se pare frustrant cum, de cele mai multe ori, majoritatea 
creștinilor tratează această Mântuire cu aceeași superfici-
alitate cu care tratăm noi soft-urile de calculator? Ei tra-
tează Biblia ca pe un contract de agrement al soft-ului pe 
care nu îl citesc niciodată în întregime, dar pe care-l bifea-
ză la final cu „de acord” doar ca să-l poată instala cu suc-
ces. Nu… Marea Întrebare nu e un soft. Cărtărescu spune 
că pentru a putea relata astfel de întâmplări despre sem-
ne extraordinare ai nevoie de o formă la fel de măreață în 
care să le povestești mai departe. Așa ceva a reușit și pri-
etenul despre care-ți vorbeam mai sus și a cărui scrisoare 
o voi copia în continuare. El a reușit să spună povestea a 
sute de oameni care au răspuns acestei Întrebări la zeci 
de ani după moartea lor.

Vreau să-ți spun de la început că oricât ai căuta n-o 
să găsești orașul Elsewhere pe nici o hartă. Nici măcar 

pe cele de la Google. Drumul distrus, pe el crește deja 
vegetația, ce duce la orașul acesta abandonat nici măcar 
nu se leagă de șoseaua principală. Îți spun, e un semn de 
Sus. Există pe lumea asta multe locuri în care n-ar tre-
bui să mergi; locuri pe care toată lumea te sfătuiește să le 
eviți.  Imaginile din satelit surprinse de cei de la Google 
sunt foarte neclare, blurrate și șterse, ca și cum nici măcar 
ei nu ar vrea să știi ceva de locul ăsta.

Elsewhere era localizat în sud-estul județului Calloway, 
aproape de malul lacului Kentucky. Era totuși înconjurat 
de pădure sălbatică și până de curând mai multe clădiri 
au trecut testul timpului, rămânând astfel în picioare.

De-a lungul anilor am auzit mai multe povești despre El-
sewhere de la localnici. Fiind născut și copilărind în județul 
Calloway pot să spun că știu aproape toate poveștile locale 
cu fantome și clădiri bântuite. Părinții mei erau mai tot tim-
pul plecați în delegații, așa că îmi petreceam o mare parte 
din timpul liber noaptea prin cimitirele Asbury și Bătrânul 
Salem verificând; investigam dacă poveștile astea sunt sau 
nu reale. Nu am găsit niciodată nimic.

În fine, acum câteva săptămâni am făcut voluntariat la 
un azil de bătrâni din oraș și am avut ocazia să vorbesc cu 
un individ de culoare, care tocmai împlinise 80 de ani. Îl 
chema Ethan și mi-a spus că nu locuiește la azil, dar tre-
ce zilnic pe acolo să se joace table cu ceilalți bătrâni, foști 
colegi de muncă. „Dar acum nu văd pe nimeni să se joa-
ce”, i-am spus privind în jur la toți bătrânii care se uitau la 
tv. „Da, ai dreptate. Se uită în fiecare zi la un serial. Ade-
vărul e, băiete, că în timpul ăsta, când ei se uită la tâm-
penia asta de serial, eu ies de obicei cu gagica asta, infir-
mieră”, îmi spune el și scoate din portmoneu o poză cu o 
femeie roșcată. „Are 47 de ani și i-a murit soțul cu ceva 
timp în urmă. E o femeie în toată regula, coaptă, și dacă 
eu mă mai pot ține pe picioare…eh, înțelegi tu”. M-a bătut 
pe umăr și a continuat după ce-a luat o gură de bere. „Ori-
cum, azi e plecată la o convenție a medicilor”.

Era foarte simpatic și se vedea că prin patul lui au tre-
cut multe femei, cu toate că n-o fi fost el cel mai atrac-
tiv bărbat. Oricum, mi-a povestit ceva despre Căderea El-
sewhere-ului.

„Când am fost copil, ceva mai mic, taică-meu și cu 
mine ne-am dus la Supermarketul Central din Elsewhe-
re, să cumpărăm una alta pentru cină. Am mers, am luat, 
am plătit la casă și tata mi-a spus să aștept afară în cami-
on până termină de vorbit cu doamna Ellison, vânzătoa-
rea. După asta a încărcat cumpărăturile în camion și mi-a 
dat o bomboană. În același moment s-a auzit un țipăt în-
grozitor, venind dinspre Școala Generală. Nu știu exact ce 
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s-a întâmplat, pentru că tata mi-a spus în tot timpul ăsta 
să rămân în camion, dar imediat a urcat și el și-a pornit în 
viteză. După întâmplarea asta nu ne-am mai întors nicio-
dată în Elsewhere.

Dar, după câțiva ani, m-am întors acolo cu niște prieteni. 
Niște puștani în pragul adolescenței, care nu știam nimic 
despre semne și revelații. Nici măcar trupurile anemice ale 
fetelor din cartier, nici măcar pe alea nu le cunoșteam. Să 
știi că feminitatea, cu toată dulceața și amarul ei cu tot, îți 
deschide ochii, băiete. În fine, am intrat în clădirea aban-
donată a școlii împreună cu Jason, un prieten, și la câte-
va minute după aceea nu l-am mai văzut. Niciodată. Îmi 
amintesc cum l-am văzut lângă mine când am intrat, am 
auzit amândoi un zgomot de pași târșâiți pe parchet, ne-am 
întors să vedem de unde vine,  iar în secunda următoare a 
dispărut. Eu și cu ceilalți prieteni ne-am petrecut restul zi-
lei căutându-l în toată școala, dar nu l-am găsit. Peste câ-
teva zile, poliția a făcut cercetări la fața locului, dar nu l-au 
găsit nici ei. La scurt timp după incidentul ăsta, Primăria a 
decis ca drumul către Elsewhere, unicul drum, să fie deco-
nectat de la șoseaua principală HWY 280, și distrus în în-
tregime. Au trecut mai bine de 60 de ani, iar tu ești prima 
persoană care a mai pomenit ceva de orașul ăsta. Timp de 
jumătate de secol. Ce e cel mai ciudat, băiete, e că, la câte-
va săptămâni după ce eu și tata am mers la Supermarket-
ul Central din Elsewhere și am auzit țipătul ăla îngrozitor, 
întregul oraș a fost abandonat peste noapte. Toți locuitorii, 
muncitorii, polițiștii, doamna Elson, vânzătoarea și toate 
celelalte vânzătoare, copiii din acea școală, profesorii, doc-
torii, inginerii, arhitecții, cu toții au dispărut fără urmă. ”

Am ascultat povestea bătrânului și a vrut să sap mai 
adânc. Biblioteca publică din Calloway deține toată arhiva 
istorică a orașelor din județ. Am mers acolo și mi-am pe-
trecut o săptămână întreagă citind fiecare carte de arhivă, 
dar nu am găsit absolut nici o mențiune despre Elsewhe-
re. Am mers în cele din urmă la biblioteca Waterfield, din 
campusul Universității Murray, continuându-mi căutări-
le, unde am găsit o singură referință la Elsewhere în ga-
zeta Louisville. O poveste cu un singur alineat ce relata 
fără nici un detaliu în plus sau în minus cum orașul a fost 
abandonat din motive de sănătate și siguranță. Dar asta 
n-avea nici o logică. Bătrânul Ethan nu mi-a spus nimic 
despre vreun abandon organizat din motive de siguranță. 
De ce m-ar fi mințit? Ce ar fi vrut să ascundă?  Mi-a spus 
clar că au dispărut cu toții peste noapte. Articolul era pu-
blicat la data de 2 Aprilie 1953. Un detaliu mi-a sărit în 
ochi: ” Localizat la două mile nord față de New Concord, 
de pe șoseaua HWY 280. ”

Am așteptat până sâmbătă dimineață, când mi-am în-
cărcat telefonul și mi-am pus în rucsac bateria externă, 
în caz de urgență. Am suit în mașină și am condus două 
mile nord de la New Concord, apoi am parcat pe marginea 
drumului. Am căutat timp de o oră o urmă sau o cărare în 
toate direcțiile posibile. Nimic. Am început să cred că to-
tul e o glumă pusă la cale de bătrânul Ethan; că-și bate joc 
de mine. Mi-l imaginam în momentul acela cum o strânge 
în brațe pe infirmiera roșcată; cum râde împlinit de glu-
ma lui tâmpită.

Dar în cele din urmă am zărit câteva rămășițe ale El-
sewhere-ului după care m-am putut orienta. Am mers în 

direcția lor cam jumătate de milă, până când am ajuns 
într-un fel de cartier cu multe clădiri dărăpănate, gata să 
cadă peste orice trecător. Am văzut câteva bucăți spar-
te de pavaj pe alocuri. Bătrânul avea dreptate. Muncito-
rii chiar au distrus drumul legat de șoseaua principală. 
Orașul era pustiu. E o imagine înfiorătoare și-o experiență 
halucinantă să te plimbi printr-un oraș lipsit de viață. 
M-am dus în centru și-am văzut o pancartă mare în stân-
ga mea. SUPERMARKETUL CENTRAL ELSEWHERE. 
La ferestre erau scânduri bătute în cuie, la fel și la ușă, 
dar după ce am tras de lemnele  putrede, care s-au rupt 
cu ușurință, am putut intra fără nici o problemă. Curios 
e faptul că multe dulciuri și conserve, împreună cu alte 
câteva alimente cu dată înaintată de expirare, au rămas 
intacte pe rafturi, neatinse. Casa de marcat era în stânga 
mea, iar pe jos se vedeau încă urme de pași în praful gros. 
Părea că cineva a mai fost aici. Poate că nu eram singurul 
care căuta un răspuns marelui mister al dispariției locui-
torilor din Elsewhere. Am apăsat câteva butoane pe casa 
mecanică de marcat, iar din ea s-a deschis un sertar plin 
cu monede și bancnote. Mi-am băgat toți banii în ghioz-
dan și am mâncat un sandviș, pe care l-am pus cu mine 
de acasă. Apoi m-am îndreptat către ieșire, să explorez și 
alte clădiri. Am auzit un zgomot în spatele meu, ca și cum 
cineva și-ar fi târât picioarele pe parchet. M-am întors, 
dar n-am văzut nimic. „E cineva?” am spus râzând. Nu ți 
se pare straniu cum noi oamenii ne găsim în general cele 
mai nepotrivite momente să râdem, să facem haz de ne-
caz? „Ethan, bătrâne?” Dar n-am primit nici un răspuns.

Am auzit din nou același sunet de picioare târâte pe 
parchet apoi brusc zeci de strigăte îngrozitoare, dar în 
jur…nimeni. Strigăte de durere. De suferință. Am ieșit 
înspăimântat de acolo, terorizat de-a binelea, încât am 
leșinat la ieșire pe treptele supermarketului. Cred că am 
stat câteva minute bune; m-am trezit când stropii de ploa-
ie m-au udat din cap până-n picioare. Începuse să plouă 
torențial, așa că m-am adăpostit într-o casă veche de lân-
gă magazin. Nici vorbă să mai intru vreodată în magazi-
nul ăla. Am deschis ușa casei și am intrat într-o cameră ce 
arăta ca un fost living. Totul era înghițit de praf și molii. 
M-am așezat pe un fotoliu vechi din lemn, cu tălpi curbate 
ca de balansoar. Am închis ochii și m-am relaxat. Un strop 
de ploaie mi-a atins creștetul. Tavanul și acoperișul erau 
amândouă  crăpate. M-am mutat în altă cameră, iar pe un 
birou vechi din lemn am văzut câteva ziare întinse negli-
jent. M-am așezat la birou și le-am citit mai atent. Gazeta 
Elsewhere scria pe fiecare din ele, iar articolele descriau 
evenimente locale, publicații, povestiri scurte, rețete culi-
nare și diverse anunțuri de vânzare- cumpărare. Una din-
tre gazete mi-a atras atenția cu știrea de pe prima pagină: 
”Tragedie la Școala Generală” .

Articolul cu pricina relata povestea unei profesoare is-
terice care într-o zi le-a adus elevilor ei un tort otrăvit. Un 
singurul elev a reușit să supraviețuiască. Acest nu a mușcat 
din felia de tort și speriat a încercat să fugă afară pe cori-
dor. Acolo a lansat cu ultimele puteri din toți rărunchii cel 
mai îngrozitor țipăt auzit vreodată în Elsewhere, înainte ca 
profesoara să-i vâre bucata de tort pe gât.

Publicația se termina brusc și altă problemă pe care am 
sesizat-o a fost că articolul fusese publicat pe 12 August 
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1936. Povestea lui Ethan avea loc cu aproape 20 de ani 
mai târziu. Când profesoara era mai mult ca sigur în în-
chisoare, iar copiii din clasa ei au murit cu toții. „Ce îmi 
ascunzi tu mie, Ethan?” mă gândeam.

Pe același birou am găsit o biblie cu un semn de carton 
în ea, la cartea Exodului. Am răsfoit-o și am văzut cum ci-
neva subliniase cu un marker galben toate cele 40 de ca-
pitole din această carte. La finalul cărții am găsit scris cu 
litere mici „Pivniță. 25000/240/300”. Am închis cartea și 
am ieșit din casă. Ploaia încetase de mult. Am vrut să plec, 
să las naibii toată treaba asta cu Elsewhere. Am vrut… dar 
și mai tare am vrut să merg până la capăt, unde alții nu 
au ajuns. Am vrut să știu unde au dispărut cu toții. De ce 
orașul nu apare pe nici o hartă. Așa că am intrat înapoi în 
casă și am coborât câteva scări până-n pivniță, unde am 
văzut o ușă enormă de metal cu cifru ca de seif. Am învâr-
tit de mânerul acestuia. 25000/240/300. Ușa s-a deschis 
încet și am pășit pe un coridor lung și întunecos. Mi-am 
aprins lanterna din ghiozdan și-am văzut cum de-a lungul 
coridorului, pe un perete, stă scris un text lung cu litere 
strâmbe. Am urmărit textul cu degetul. Era scrijelit în pe-
rete cu o unealtă ascuțită.

„ Nimic nu e întâmplător. Cel de sus nu lasă pe nimeni 
nepedepsit. El pedepsește pe cel rău și Mântuiește pe cel 
bun. 25000/240/300. La început în Elsewhere au fost 
25000 de locuitori albi și 300 negri. 2 reprezintă cartea a 
doua din Biblie, Exodul, iar 40 reprezintă numărul de capi-
tole din această carte. Desmond, șeful celor albi, a construit 
orașul ăsta din temelii cu ajutorul sclavilor negri. Toată fa-
milia lui, din generație în generație, s-a ocupat cu comerțul 
de sclavi negri.  Ai văzut, străine, că-n orașul nostru nu exis-
tă stâlpi de curent, hidrocentrale sau stații eoliene. Du-te 
înainte și rămâi uimit de invenția lui Desmond”.

Am înaintat pe coridor și am ajuns la o sală mare plină 
de mașinării grele din fier cu diverse mânere și mecanis-
me cu sfori. Sute de poze atârnau din tavan pe fire subțiri 
din bumbac. Toate pozele întruchipau negrii ce lucrau zi 
și noapte pe mașinăriile respective.În urma efortului fi-
zic depus generau curent electric cât să alimenteze întreg 
orașul. Am mers înainte, unde se continua coridorul.

„Domnul nostru din ceruri a privit în jos la noi, la copi-
ii săi asupriți, și a trimis Cuvânt prin cel mai bătrân negru 
din comunitate să meargă la șeful celor albi, Desmond, cel 
care ținea pe negrii captivi și să-i spună să ne elibereze pe 
noi, cei umiliți. Cel bătrân se numea Elijah, și era bunicul 
meu. Toți urmașii lui am știut să scriem și să citim și am 
fost puși responsabili cu aprovizionarea de alimente pen-
tru comunitatea noastră de negri. Bătrânul Elijah a făcut 
întocmai cum i-a spus Domnul să facă, dar inima lui Des-
mond s-a împietrit și n-a vrut să-i elibereze pe frații noștri 
negri. Așa că Domnul a trimis din nou cuvânt bătrânului 
Elijah și i-a spus: „Du-te iarăși la conducătorul tău și spu-
ne-i că dacă nu vă va elibera, toată apa lor, fie cea de băut, 
fie cea de folosit în toate celelalte, o voi transforma în sân-
ge, iar albilor le va fi scârbă să bea din aceasta, mai puțin 
fraților negrii, care, dacă vor bea din această apă spurcată 
ea se va limpezi pe loc în mâinile lor și o va putea bea fără 
griji”. Așa că Elijah s-a dus la șeful său, Desmond, și i-a 
spus ce i-a zis Domnul, dar acesta a râs în batjocură și n-a 

vrut să elibereze pe frații negri. În aceeași zi, toată apa din 
rețeaua orașului Elsewhere s-a prefăcut în sânge, tocmai 
cum a spus Domnul. Toți locuitorii s-au scârbit iar unii 
din ei s-au îmbolnăvit grav”.

De-a lungul coridorului am văzut zeci de poze atârnate 
din tavan care arătau sângele ieșind din robinete, în pis-
cine, în fabrici. Textul era scris pe un singur rând, foarte 
lung, cu litere din ce în ce mai mari.

„Așa că Desmond a chemat la el pe bătrânul Elijah și 
i-a cerut să se roage la Dumnezeul său să ierte poporul alb 
din Elsewhere. Desmond și ceilalți erau atei din naștere și 
n-au învățat cum să se roage lui Dumnezeu. Elijah s-a ru-
gat, iar sângele s-a făcut apă la loc, dar inima lui Desmond 
s-a împietrit și-a refuzat să elibereze poporul de culoare. 
Astfel Domnul s-a înfuriat tare pe poporul alb și a trimis 
cuvânt lui Elijah să meargă din nou la Desmond și să-i 
ceară eliberarea poporului de culoare. Dacă nu va obține 
eliberarea, în toate apele și canalizările orașului vor crește 
broaște râioase, care vor mișuna și vor spurca toate casele 
din oraș, mai puțin așezările fraților de culoare. Va spurca 
mai întâi casa lui Desmond, broaștele vor sui pe el și-l vor 
umple de râie. Elijah s-a dus la Desmond și i-a spus întoc-
mai cele spuse de Domnul, dar conducătorul celor albi  a 
dat ordine ca Elijah să fie scos afară și bătut. Așa că două 
gărzi de corp l-au scos afară pe Elijah și l-au bătut tare, lă-
sându-i urme și vânătăi mari pe tot corpul. În aceeași zi, 
Domnul a trimis milioane de broaște care au spurcat casa 
lui Desmond, apoi, pe rând, toate casele albilor. Zile în-
tregi, broaștele au mișunat prin casele lor, contaminând 
tot ce era viu. Desmond, pe patul de spital, a chemat la 
el pe bătrânul Elijah, care era plin de vânătăi și umbla 
șchiopătat, și i-a cerut să se roage Domnului pentru po-
porul alb, să-l cruțe. Acesta a promis că în urma vindecă-
rii va elibera poporul de culoare din Elsewhere.

Elijah s-a întors acasă, a căzut pe genunchi și s-a rugat 
Domnului, iar Domnul Dumnezeu a cruțat poporul alb și 
el s-a vindecat. Dar Desmond nu s-a ținut de promisiu-
ne și nu a eliberat poporul de culoare. Tot astfel Dom-
nul Dumnezeu, suveran peste tot ce mișcă, mâniat, a tri-
mis o invazie de păduchi, apoi una de muște, apoi una de 
bube spurcate cu puroi. Pe rând Domnul le-a dat și Dom-
nul le-a luat înapoi. Dar în cele din urmă, privind cu furie 
la inima de piatră a lui Desmond, care se încăpățâna să 
țină captivi sclavii negri în prima jumătate a secolului 20, 
a trimis un ultim cuvânt pentru Elijah:

„Mâine, dis de dimineață, trimite vorbă printre toți 
frații tăi de culoare asupriți de poporul alb să facă rost de 
cele mai scumpe vase pe care le pot obține, să le umple cu 
sângele mieilor pe care fratele tău Abel, măcelarul, îi taie 
acum în preajma Paștelui, să cumpere cele mai fine pen-
sule, din păr de cal și să le înmoaie în sânge. Căci după 
cum poporul alb v-au asuprit atâția ani și v-au culcat sea-
ră de seară în cocioabele astea de sub pământ, în tunelu-
rile lor, tot așa nici Eu , Dumnezeul vostru, n-am să-i mai 
cruț și-am să trimit peste ei o osândă cu care-i voi arunca 
în Focul Veșnic să nu-și mai poată odihni trupurile nicio-
dată. Fiecare frate de culoare își va înmuia pensula în bo-
lul scump cu sângele mieilor și va scrie pe ușa cocioabei: 
„Aici nu. Du-te și caută altundeva”. Astfel, Îngerul Morții, 
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pe care-l voi trimite peste orașul Elsewhere, va ocoli case-
le poporului de culoare; în schimb va ucide pe fiecare în-
tâi născut din fiecare familie în prima seară, iar dacă nici 
după această ultimă urgie ce se abate asupra lor nu vor 
lăsa pe tine și pe frații tăi să plecați, atunci voi trimite În-
gerul Morții și-n a doua seară, și-i voi da ordin să ucidă 
întreg poporul alb din orașul Elsewhere”.

Așa că Elijah s-a dus la fratele lui Abel, măcelarul, și i-a 
spus cele ce-i spusese Domnul, iar Abel a umplut câte o 
sticlă de sânge pentru fiecare familie din poporul negru și 
a făcut rost, fără să știe șeful lor, de cele mai scumpe vase 
de argint de la Jordan, o bucătăreasă de culoare de la un 
restaurant de lux. Poporul de culoare a făcut ceea ce Dom-
nul a poruncit, căci porunca Lui a mers din gură în gură, 
de la cel mai mic la cel mai mare. De la cel mai înfricoșat 
la cel mai curajos. Pe fiecare ușă a așezărilor lor sta scris: 
„Aici nu. Du-te și caută altundeva”. Și Îngerul Morții a tre-
cut astfel pe acolo în aceea noapte și a secerat toți întâii 
născuți ai poporului alb, mai puțin ce cei ai consilierilor 
locali și al șefului lor Desmond. Îngerul Morții a cruțat pe 
poporul de culoare întocmai cum spusese Dumnezeu; lui 
Desmond i s-a înfățișat în vis și i-a spus „Dimineață, când 
te vei trezi, va fi mare tragedie în oraș. Toți întâii născuți 
ai poporului tău au fost uciși pentru c-ai refuzat s-asculți 
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în această dimineață nu vei 
elibera poporul de culoare din robie, întâiul tău născut va 
muri și el, ziua în amiaza mare, împreună cu ceilalți copii 
ai consilierilor tăi locali. ”

Și iată c-a venit și dimineața în care Desmond s-a trezit 
și a auzit strigătele de durere ale poporului său. Părinții 
își țineau copiii morți în brațe și plângeau cu lacrimi de 
sânge. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, dar Desmond, care 
era stăpânit de cel rău, s-a încăpățânat din nou și nu a 
vrut să elibereze pe poporul de culoare. Astfel, în aceea zi, 
copilul lui Desmond împreună cu alți copii ai consilierilor 
au mers la școală. Întâmplarea face ca printre ei să se afle 
și cel dintâi copil născut al bucătăresei Jordan, care fusese 
stearpă mulți ani și, la bătrânețe, a primit binecuvântare 
de sus și a născut un fiu. Acest băiat de culoare a mers la 
școală cu ceilalți copii albi, iar Domnul Dumnezeu a tri-
mis Îngerul Morții să posede trupul și mintea profesoarei 
lor. Aceasta a făcut un tort, pe care l-a otrăvit și a dat co-
piilor să mănânce din el. Au murit cu toții, în afara băia-
tului de culoare, care ținea post în acea zi de vineri și care 
a refuzat să mănânce din felia de tort. Domnul, voind să-i 
încerce credința, a trimis gând femeii să meargă după el și 
să-i vâre felia de tort pe gât. În acel moment băiatul a stri-
gat: „ Nu! Nu aici, căci aici în trupul ăsta nu sălăsluiește 
un suflet rău, ca al lor, ci unul curat, cu credință! Du-te și 
caută altundeva!” , iar Domnul l-a cruțat.

În aceea noapte, Domnul a trimis Îngerul Morții peste 
întreg orașul și a nimicit fiecare locuitor alb. Apoi Dom-
nul a trimis un fulger din ceruri, care a lovit un copac și  
l-a aprins. Poporul de culoare a ieșit din subteran și a pri-
vit mirat la minunea din fața lor: Copacul ardea înconti-
nuu, dar nu se rupea, ci rămânea neclintit, cu frunze ver-
zi și ramuri sănătoase. Atunci Domnul a luat Cuvânt și a 
vorbit poporului de culoare:

„La fel cum acest copac arde într-una și rămâne la fel 
de tânăr și de puternic, astfel ați suferit și voi ani de-a 

rândul, generație după generație, dar ați rămas neclintiți. 
Te-am scos din robie, popor al Meu, și vei avea parte de 
o viață îndelungată pe pământ în prosperitate. Femeile 
voastre vânjoase vor da naștere de fiice neasemuit de fru-
moase și de fii care vă vor fi cele mai mari mândrii și bine-
cuvântări. Bucură-te tu, popor al Meu pentru că de acum 
ești liber, pentru că nu ți-ai pierdut încrederea în Mine, 
și pentru că ai ascultat de poruncile Mele și de Cuvântul 
Meu. Bucură-te tu, bătrâne Elijah, că nepotul tău va scrie 
povestea voastră și Cuvântul Meu pe zidurile orașului. 
Atât pe cele de la suprafață, care vor fi distruse cândva, 
cât și pe cele din adâncuri, unde frații tăi de culoare au 
lucrat zi și noapte ca sclavi. Omul va vedea lucrarea mea, 
căci Cuvântul Meu va fi scris pe aceste ziduri.

Dar păzește-te, poporule! Du-te în lume și înmulțește-
te, dar să nu spui nimănui adevărul despre Elsehwere, 
orașul păcatului, pe care-l voi șterge de pe fața pămân-
tului, de pe hărți, din sateliți, chiar și din memoria oame-
nilor. Încearcă să minți, să schimbi date și fapte, să scrii 
gazete false, să oferi informații false despre acest oraș. 
Tot poporul alb care zace acum mort va dispărea în in-
fern după plecarea voastră. Iar voi, cei Aleși de mine, veți 
dispărea la rândul vostru când va veni vremea. Cei din jur 
nu vor mai putea să vă găsească, veți fi dați dispăruți din 
lumea lor, dar veți fi mântuiți în paradisul Meu. Până și 
strănepotul tău, Elijah, până și el va fi mântuit la 80 de 
ani. El se va numi Ethan, și va trăi cu o femeie albă fără ca 
cineva să vadă ceva greșit în asta.

Căci, vreau să ții minte poporule mântuit… Căci după 
cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin 
păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tu-
turor oamenilor din pricină că toți au păcătuit prin neas-
cultarea celui dintâi… Tot așa, printr-o singură hotărâre de 
iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihă-
nire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui 
singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin 
ascultarea unui singur om, care propovăduiește Cuvântul 
Meu mai departe, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți și vor fi 
Mântuiți”. Astfel a grăit Domnul Dumnezeu, străine.

Am terminat de citit și fără să mai privesc nimic în jur 
am alergat afară. Am iești din pivniță, din casă, din orașul 
blestemat Elsewhere, m-am suit în mașină și am condus 
grăbit până la azilul de bătrâni. Am trecut chiar și pe roșu, 
unde era să calc un grup de tineri. Am ajuns la azil gâfâind 
de efort și am întrebat-o pe o asistentă unde e bătrânul 
Ethan. Ea s-a întors cu fața la mine plângând și mi-a spus 
că în urmă cu o zi s-au plimbat prin parc și s-au așezat 
într-un loc mai izolat să vadă apusul în liniște. Ea a ador-
mit pe umărul lui, iar când s-a trezit…el dispăruse! Și ni-
meni nu l-a mai găsit. Mi-a povestit c-a mers acasă la el, 
iar vecina, alertată și ea, a spus că nu l-a văzut să treacă 
pe-acolo. Am urcat-o în mașină și i-a spus să mă ghideze 
până la locul exact de unde a dispărut Ethan. Am ajuns 
în parc, am parcat, am mers în acel loc izolat cu o singură 
bancă și priveliște peste oraș, iar când am văzut…am zâm-
bit: Pe bancă stătea scris cu vopsea roșie:

Note de subsol
EXOD, Cap. 5 – 12.  Gaan soek[1].
[1] Traducerea africană a expresiei „Du-te și caută!”
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Un bărbat a ieșit din în-
tuneric și a pășit în micul 
cerc luminos făcut de focul 

nostru de tabără și s-a așezat 
pe un bolovan.

-Nu sunteți primii care explorea-
ză această zonă, a spus el pe un ton grav.

Nimeni nu a contrazis această afirmație, el însuși fi-
ind dovada acestui adevăr, pentru că nu era dintre noi, 
dar sigur își avea sălașul aproape de locul unde ne puse-
sem noi tabăra. Mai mult, camarazii lui nu puteau fi de-
parte, pentru că acela nu era un loc unde să trăiești ori 
să călătorești de unul singur. Îl tot zărisem mai bine de 
o săptămână, în spatele nostru și al turmelor, prin locuri 
unde viețuiesc doar șerpii cu clopoței și broaștele râioa-
se. În deșertul Arizona nimeni nu poate trăi prea mult în 
compania unor vietăți ca acestea, căci trebuie să ai ani-
male de povară, provizii, arme, adică tot echipamentul 
necesat. Iar toate acestea înseamnă o echipă. Trebuia să 
ne întrebăm cam ce fel de oameni sunt tovarășii acestui 
străin lipsit de complicații, dimpreună cu ceva provoca-
tor ce reieșea din cuvintele lui, ceea ce i-a făcut pe câțiva 
domni aventuroși din cei cu care eram să se ridice în pi-
cioare și să ducă mâna către pistoale, gest semnificativ, în 
acel timp și loc, pentru o politică de așteptare.

Străinul nu a dat nicio atenție acestei mișcări și a înce-
put din nou să vorbească în mod deliberat pe acel ton mo-
noton, folosit și atunci când și-a formulat prima propoziție:

-Cu 30 de ani în urmă, Ramon Gallegos, William Shaw, 
George W. Kent și Berry Davis, toți din Tucson, au tra-
versat Munții Santa Catalina, călătorind către vest, atât 
de strâns cât permitea configurația terenului. Ne aflam 
acolo cu intenția de a face prospecțiuni, iar, dacă nu gă-
seam nimic, să trecem mai departe de râul Gila, într-un 
loc aproape de Big Bend, unde știam că se află o așezare. 
Aveam echipament bun, dar niciun ghid: doar Ramon 
Gallegos, William Shaw, George W. Kent și Berry Davis.

Bărbatul a repetat aceste nume încet și clar, ca și cum 
ar fi dorit să le fixeze în memoria celor din audiență, fieca-
re membru al ei urmărindu-l acum cu mare atenție, cumva 
totuși slăbită de îngrijorarea legată de faptul că nevăzuții 
lui tovarăși se aflau acolo, în întuneric, înconjurându-ne 
asemenea unui zid. În comportamentul acestui povesti-
tor voluntar nu aflam nimic ostil. Modul lui de prezentare 
era mai degrabă al unui nebun nepericulos decât al unui 
dușman. Nu eram nici noi chiar de puțin timp pe acele me-
leaguri ca să nu știm că viața solitară a multora dintre lo-
cuitori îi determină să devină excentrici, iar caracterul lor 
să fie apropiat de cel al unor alienați mintal. Un om este 
ca un copac: în pădure, printre ceilalți, el va crește atât de 
înalt cât îi vor permite condițiile. În spațiu deschis, începe 
să se deformeze și să se lărgească, ocupând mai mult loc. 
Cam astfel de gânduri îmi treceau prin minte privindu-l pe 
individ de la umbra pălăriei, retrăgându-mă ușor din băta-
ia focului. Era un om cu mintea rătăcită, fără îndoială, dar 
ce putea face aici, în inima deșertului?

Și pentru că am promis să spun această poveste, am 
să încerc acum să descriu înfățișarea acestui bărbat. În 
mod normal, acesta este un lucru ușor de făcut. Din păca-
te, și cumva destul de ciudat, mi-e imposibil să o fac fără 
de o mărturisire prealabilă, pentru că, după acea întâlni-
re, cu niciunul dintre tovarășii mei nu m-am putut pune 
de acord asupra modului cum era îmbrăcat și cum arăta 
acel străin. Iar când am încercat să le prezint impresiile 
mele, ei m-au ignorat. Fiecare poate să istorisească tot fe-
lul de lucruri. Poveștile sunt elemente fundamentale ale 
existenței. Dar talentul de a le spune este rar.

Nimeni nu a spart liniștea când noul venit a început a 
depăna:

-Ţinutul acesta nu a fost mereu cum este acum. Nu era 
nicio fermă între Gila și golf. Ceva mișcare era doar aici 
între munți, în apropierea unei guri de apă cu ceva iar-
bă, suficientă cât să nu ne moară animalele de foame. A 
trebuit să ne declarăm norocoși, căci pe acolo nu umblau 
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indienii. Dar, după o săptămână, scopul expediției noas-
tre a fost deturnat de nevoia de a căuta resursele care să 
ne facă viața mai bună. Mersesem prea departe ca să ne 
mai putem întoarce, iar ce era în fața noastră nu putea fi 
mai rău decât ceea ce lăsam în spate. Deci am mers îna-
inte, călărind noaptea, pentru a evita indienii și canicula 
insuportabilă, încercând ziua să ne ascundem cât puteam 
de bine. Câteodată ni se termineau proviziile de carne de 
sălbăticuine și se goleau ploștile, astfel că am avut zile 
fără mâncare și apă. Apoi descopeream câte o scobitură 
cu apă ori câte o baltă puțin adâncă în vreun ogaș și ne 
restabileam puterea și ne revitalizam. Puteam atunci să 
vânăm câte un animal sălbatic nimerit pe acolo. Uneori 
era un urs, alteori o antilopă, un coiot sau o pumă, ce lăsa 
bunul Dumnezeu. Totul era binevenit.

Într-o dimineață, pe când ne aflam la marginea unui 
grup de munți, uitându-ne după un loc de trecere, am 
fost atacați de apași, care ne luaseră urma sus, printre 
chei, nu departe de acolo. Văzând că sunt mai mulți decât 
noi, cam zece la unu, indienii nu și-au mai luat precauțiile 
obișnuite, ci au venit după noi în galop, trăgând și stri-
gând.  Nici nu se punea problema să luptăm, astfel că ne-
am îndemnat caii costelivi în sus prin trecătoare, cât de 
tare îi mai puteau ține copitele, iar când am ajuns acolo 
am sărit din șei și ne-am ascuns printre tufele în pantă. 
Toate bagajele noastre au fost lăsate dușmanilor. Fiecare 
dintre noi și-a păstrat carabina, adică Ramon Gallegos, 
William Shaw, George W. Kent și Berry Davis.

-Vechea gașcă, a făcut un spirit cineva din grupul nos-
tru. Era un bărbat din Est, nu prea familiarizat cu com-
portamentul decent al interrelaționării sociale. Un semn 
de dezaprobare din partea șefului nostru l-a redus la tă-
cere, iar străinul și-a continuat povestea.

-Sălbaticii au descălecat și ei, iar câțiva dintre ei au 
apucat-o prin trecătoare, dincolo de punctul unde fuse-
sem noi, tăindu-ne retragerea pe acolo și forțându-ne să 
ne tragem către margine. Din păcate, tufișurile acelea nu 
se întindeau prea mult pe pantă, astfel că ne-am trezit în 
loc deschis, în bătaia a zeci de carabine. Dar apașii trag 
foarte rău atunci când se precipită, iar voința Domnului 
a fost ca niciunul dintre noi să nu fie doborât. Mai aveam 
vreo 20 de metri ca să atingem creasta, dincolo de tufe-
le acelea pitice. Erau acolo niște colți de stâncă, printre 
care, chiar în fața noastră, era o intrare îngustă. Chiar 
într-acolo am alergat, într-o peșteră de mărimea unei ca-
mere obișnuite dintr-o casă. Pentru un timp, am fost în 
siguranță aici. Un singur om cu o armă cu repetiție putea 
apăra intrarea împotriva tuturor apașilor din ținut. Dar 
împotriva foamei și setei nu există apărare. Curaj încă 
aveam, dar ne pierduserăm speranța.

Nu i-am mai zărit pe niciunul dintre acești indieni, dar 
după fumul și strălucierea focurilor din trecătoare știam 
că ei veghează zi și noapte cu puștile pregătite la margi-
nea tufișurilor, știam că dacă am fi încercat un atac niciu-
nul dintre noi nu ar fi scăpat cu viață după trei pași făcuți 
afară din ascunzătoare. Trei zile am vegheat cu rândul 
și am reușit să-i ținem la distanță, până când suferința 
noastră a devenit de nesuportat. Atunci, era dimineața 
zilei a patra, Ramon Gallegos a apus:

-Domnilor, nu imi dau seama foarte bine care este voia 
Domnului. Nu sunt un om religios, și nu am de gând să 
vă vorbesc despre aceasta. Îmi cer scuze, domnilor, pen-
tru ce am să vă spun, dar cred că este timpul să înche-
iem această șaradă cu apașii. Maică sfântă, primește la 
tine sufletul lui Ramos Gallegos, a continuat. A îngenun-
cheat pe podeaua de piatră a peșterii și și-a pus pistolul 
la tâmplă.

-În acest fel și-a luat rămas bun de la noi, William 
Shaw, George W. Kent și Berry Davis. Eram conducăto-
rul, așa că a trebuit să vorbesc:

-A fost un om curajos, am spus, și a știut cum și când 
să moară. E o prostie să te necăjești când ești însetat că 
vei fi doborât de gloanțele apașilor ori vei fi jupuit de viu. 
E de rău… Haideți să i ne alăturăm lui Ramon Gallegos.

-Ai dreptate, a făcut William Shaw.
-Ai dreptate, a făcut și George W. Kent.
I-am îndreptat corpul lui Ramon Gallegos și i-am pus 

o batistă pe față.
-Aș vrea și eu să arăt așa, măcar pentru o vreme, a spus 

apoi William Shaw. Iar George W. Kent a adăugat că și el 
simte la fel.

-Așa ar putea să fie, mi-am dat cu părerea. Diavolii 
ăștia roșii ar putea aștepta o săptămână. William Shaw și 
George W. Kent adunați-vă și îngenuncheați! Au făcut-o, 
iar eu am rămas în fața lor.

-Facă-se voia ta, Doamne! am spus.
-Facă-se voia ta, Doamne! a spus William Shaw.
-Facă-se voia ta, Doamne! a spus George W. Kent.
-Și ne iartă păcatele noastre, m-am rugat.
-Și ne iartă păcatele noastre, s-au rugat și ei.
-Și primește sufletele noastre în Împărăția Ta.
-Și primește sufletele noastre în Împărăția Ta.
Amin!
Amin!
După ce au murit, i-am așezat lângă Ramon Gallegos 

și le-am acoperit fețele. Atunci s-a creat vânzoleală în 
cealaltă parte a taberei. Cineva din trupa noastră a sărit 
în picioare cu pistolul în mână.

-Iar tu, a strigat acesta, tu ai îndrăznit să scapi? Tu ai 
îndrăznit să rămâi în viață? Câine laș, te voi trimite după 
ei, chiar dacă știu că voi fi spânzurat pentru asta!

-Pune pistolul la loc, Sam Yountsey, pune-l la loc! i-a 
cerut căpitanul, după ce a sărit asupra lui ca o panteră și 
l-a prins de încheietură.

Atuncii am sărit cu toții în picioare, cu excepția acelui 
străin, care nu s-a mișcat și părea că nu ne acordă atenție. 
Cineva l-a prins pe Yountsey de cealaltă mână.

-Căpitane, ceva nu este în regulă aici, am spus. Omul 
acesta fie este nebun, fie un mincinos patentat, unul care 
minte de îngheață apele, dar Yountsey nu trebuie să-l 
omoare. Dacă omul a făcut parte dintr-o trupă de cinci, 
unuia dintre ei nu i-a rostit numele, poate chiar pe al lui.

-Da, a făcut căpitanul, în timp ce-l elibera pe năbădă-
ios, ca acesta să se așeze, e ceva în neregulă aici. Acum 
câțiva ani, patru cadavre ale unor albi au fost aflate 
aproape de ieșirea din grotă, scalpate și mutilate îngro-
zitor. Au fost îngropate acolo. Am văzut mormintele, o să 
le vedeți cu toții mâine.
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Străinul se ridicase și stătea drept în lumina scăzută a 
focului ce se stingea, căci, ascultând cu respiarația tăiată, 
neglijasem să mai punem lemne.

-Acolo au fost patru, a spus el,  Ramon Gallegos, Willi-
am Shaw, George W. Kent și Berry Davis. După invocarea 
numelor celor morți, a pășit în întuneric, iar noi nu l-am 
mai văzut niciodată.

Atunci a apărut un tovarăș al nostru, care se afla de 
santinelă, a venit în mijlocul nostru, cu arma în mână, 
destul de agitat.

-Căpitane, a raportat el, în ultimul sfert de oră, trei 
bărbați aflați mai încolo stăteau și se rugau. Atunci a in-
dicat direcția în care o apucase străinul. I-am putut vedea 
foarte bine, căci luna este sus. Nu aveau arme, iar când 
i-am luat în bătaia puștii mele au dispărut. Altceva nu au 
făcut, blestemații! Doar că m-au speriat…

-Întoarce-te la post și stai acolo până îi zărești din nou, 
a răspuns căpitanul. Iar voi ceilalți culcați-vă la loc, că al-
tfel vă arunc pe toți în foc!

Santinela s-a întors supusă, înjurând însă de mama fo-
cului.

-Scuză-mă, căpitane, cine dracu’ te gândești că ar fi 
ăia? a îndrăznit furibundul Yountsey pe când ne aranjam 
culcușurile.

– Ramon Gallegos, William Shaw și George W. Kent.
-Dar în privința lui Berry Davis? Ar fi trebuit să-l împușc…
-Nu avea rost, căci nu îl puteai face mai mort decât 

este. Treci la culcare!
 

Traducere din limba engleză 
de Lucian-Vasile Szabo

Între Auburn și Newcastle, mergând la început pe un mal 
al râului, iar apoi pe cealălalt, drumul ocupă tot spațiul unei 
trecători, fiind pe jumătate tăiat din marginea dealurilor, iar 
pe jumătate construit din bolovanii aduși acolo din albia râu-
lui de către mineri. Dealurile sunt împădurite, iar trecătoarea 
merge șerpuit. În nopțile întunecate este necesar să se îna-
inteze cu grijă, pentru că există pericolul de a cădea în apă. 
Noaptea de care îmi amintesc acum era benznă, râul curgea 
vijelios, crescut de la furtuna din ajun. Călătoream dinspre Ne-
wcastle și mă aflam cam la o milă de Auburn, în partea cea 
mai întunecată și îngustă a trecătorii, privind scrutător în fața 
cailor pentru a păstra calea. Pe neașteptate, am zărit un băr-
bat foarte aproape de botul cailor, iar atunci am tras de hățuri 
cu o smucitură și m-am oprit aproape de apariția aceea.

— Îmi cer scuze, domnule, am spus, dar nu v-am văzut.
— Ba chiar nu trebuia să te aștepți să mă vezi, mi-a re-

plicat civilizat bărbatul, apropiindu-se de marginea trăsurii, 
iar zgomotul făcut de râu m-a împiedicat pe mine să te aud.

Atunci am recunoscut vocea, deși trecuseră cinci ani de 
când nu o mai auzisem. Nu eram mai deloc bucuros să o 
aud din nou.

— Cred că dumneata ești doctorul Dorrimore, am spus.
— Iar dumneata ești bunul meu prieten domnul Manrich. 

Sunt mai mult decât bucuros să te văd. Având în vedere, a 
adăugat cu un râs plăcut, faptul că mergem pe același drum, 
mă aștept să mă inviți să o facem împreună.

— Invitație pe care o fac din toată inima. Acest lucru nu 
prea era adevărat.

Doctorul Dorrimore mi-a mulțumit și s-a așezat alături de 
mine, iar eu am pornit cu grijă mai departe. Fără tăgadă, era 
o închipuire, dar acum mi se pare că distanța rămasă am par-

curs-o de parcă am fi trecut printr-o ceață rece, că răceala 
aceasta mă afecta, că drumul era mai lung decât îl știam și 
că orașul în care am ajuns se arăta trist, amenințător și dezo-
lant. Trebuie să fi fost seara devreme, căci nu îmi amintesc 
de nicio lumină prin case, iar străzile erau pustii. Dorrimore 
mi-a explicat după un timp cum se făcea că era acolo și unde 
a fost în anii trecuți de când nu-l mai văzusem. Îmi amintesc 
de un lucru din poveste, dar nu mai multe din întâmplări-
le povestite. Peregrinase prin alte țări și revenise, doar asta 
mi s-a fixat în memorie și doar acest lucru îl știu. Deși nu-mi 
amintesc să fi spus și eu ceva, mă gândesc că am făcut-o. Un 
lucru îmi este foarte clar: prezența acelui bărbat lângă mine 
îmi era straniu de neplăcută și mă îngrijora. Atât de ciudată 
era că atunci când am ajuns la lumina lămpilor de la Putnam 
House am simțit foarte clar că am scapat dintr-un mare peri-
col, de o amenințare foarte specială. Dar profunzimea aces-
tor trăiri s-a mai domolit atunci când am aflat că doctorul 
Dorrimore locuia în același hotel.

 
II
Ca o scuză incompletă pentru emoțiile încercate de mine 

cu referire la doctorul Dorrimore trebuie să relatez pe scurt 
circumstanțele întâlnirii noastre cu câțiva ani în urmă. Într-o 
după amiază, câțiva bărbați, eu fiind unul dintre ei, ne aflam 
în biblioteca de la Bohemian Club din San Francisco. Discuția 
a fost orientată către subiectul mâinilor pricepute și înde-
mânării de care dădeau dovadă prestidigitatorii, cu trimite-
re la unul dintre ei, care avea un spectacol la teatrul local.

— Aceste persoane păcălesc lumea de două ori, a 
susținut unul dintre participanți. Ei nu pot face nimic valo-
ros, nici măcar ceea ce un prostănac poate face. Orice jon-
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gler ambulant indian îi poate face să arate ca niște rătăciți.
— La ce te referi? a întrebat cineva, aprinzându-și o țigară.
— Spre exemplu, toate trucurile lor atât de obișnuite: să 

arunce obiecte în aer, obiecte care nu se mai întorc; să facă 
plantele să înverzească în locuri goale alese de spectatori, 
acestea să crească rapid și să răspândească parfum; să pună 
un bărbat într-un coș de răchită, să-l străpungă de mai multe 
ori cu sabia, pe când bărbatul strigă și sângerează, iar apoi 
coșul să fie deschis și să se vadă că nu e nimeni înăuntru; să 
arunce în sus capătul liber al unei scări de mătase, să urce pe 
ea și să se facă nevăzut.

— Dar nu are niciun sens, am replicat, mă tem că destul 
de necivilizat. În mod sigur nu crezi în astfel de lucruri?

— Evident nu. Le-am văzut de prea multe ori.
— Eu cred, a făcut un jurnalist cu faima locală de reporter 

pitoresc. Am relatat foarte des despre astfel de întâmplări, 
dar nicodată nu am observat ceva care să-mi schimbe opi-
nia. Deci, domnilor, am propria mea părere despre aceasta.

Nimeni nu a râs. Toată lumea se uita la ceva din spate-
le meu. Sucindu-mă în scaun, am văzut un bărbat în ținută 
de seară care tocmai intrase în încăpere. Avea chip măsliniu, 
aproape negru, cu o față ascuțită, cu gura înconjurată de o 
barbă neagră, o chică neagră cam în dezordine, un nas proe-
minent și niște ochi lipsiți de expresie, ca ai unei cobre. Cine-
va din grup s-a ridicat și l-a prezentat a fi doctorul Dorrimo-
re, din Calcutta. Atunci când fiecare dintre noi i-am fost pre-
zentat, el s-a înclinat adânc, după obiceiul oriental, dar fără 
profunzimea specifică Orientului. Zâmbetul lui mi-a lăsat im-
presia unei personae cinice și ascunse. Întreaga lui apariție 
o pot descrie ca dezagreabilă. Prezența lui a orietat discuția 
în altă direcție. El a vorbit puțin. Nici nu-mi amintesc ceva 
din ceea ce a spus. Am reținut timbrul special și melodios 
al vocii, la fel de neatrăgătoare ca și zâmbetul ori privirea. 
După câteva minute, m-am ridicat să plec. S-a ridicat și el și 
și-a pus pelerina.

— Domnule Manrich, a spus, avem același drum.
— Mi-ar face plăcere compania dumneavoastră, am fă-

cut cu voce tare, deși cu puțin înainte îmi trecuse prin minte: 
„Diavole împelițat! De unde știi tu care este drumul meu?”

Am părăsit clădirea împreună. Nicio trăsură nu se afla la 
vedere, tramvaiele erau retrase în depou, dar era lună plină, 
iar aerul rece al nopții era plăcut. Am luat-o la deal pe strada 

California. Am apucat-o pe calea mea, cu gândul că, normal, 
el o va lua în altă direcție, către unul dintre hoteluri.

— Așa-i că nu crezi ce se spune despre scamatorii hinduși? 
a început el abrupt.

— De unde știi asta? am întrebat.
Fără să răspundă, și-a pus ușor una din mâini pe brațul 

meu, iar cu cealaltă a fixat o piatră din fața noastră din pa-
vajul trotuarului. Acolo, chiar aproape de picioarele noas-
tre, zăcea trupul unui bărbat mort, cu fața în sus, palidă în 
lumina lunii! O sabie ce avea mânerul împodobit cu pietre 
prețioase îi era bine înfiptă în piept. O baltă de sânge se adu-
na între pietrele trotuarului.

Îngrozit, am început să tremur. Nu doar de ce am văzut, 
dar și din cauza împrejurărilor în care s-a întâmplat. M-am 
gândit că mi-am trecut ochii de mai multe ori către deal, că-
tre toate marginile trotuarului, de la o stradă la alta. Cum 
au putut ei să fie atât de insensibili și să nu observe un lucru 
atât de evident în lumina albă a lunii?

Când simțurile mele au început să se limpezească, am ob-
servant că leșul era în haine de seară. Pelerina era desfăcută 
larg, lăsând să se vadă sacoul, cravata albă și deschizătura 
largă a cămășii, prin care era înfiptă sabia. Și, groaznică des-
coperire, figura, cu excepția palorii, era cea a companionu-
lui meu! Erau, în cele mai mici amănunte, ținuta și înfățișarea 
doctorului Dorrimore însuși. Surprins și înspăimântat, mi-am 
întors privirea către bărbatul cel viu. Dar acesta nu se ve-
dea nicăieri, iar atunci, și mai terorizat, m-am îndepărtat de 
acel loc, la vale, către locul de unde venisem. Nu am apu-
cat să înaintez prea mult, când o mână puternică m-a prins 
de umăr și m-a ținut în loc. Aproape că am urlat de spaimă, 
deoarece mortul, cu sabia încă înfiptă în piept, stătea lângă 
mine! Și-a tras sabia cu mâna liberă, apoi a aruncat-o depar-
te de el. Lumina lunii a sclipit în nestematele cu care era bă-
tut mânerul și partea netăioasă a lamei. A căzut cu zgomot 
pe trotuar și a dispărut. Omul, și mai întunecat la înfățișare 
ca mai înainte, mi-a slăbit umărul din strânsoare și m-a privid 
cu acea considerație cinică observată la el și atunci când ne-
am întâlnit prima dată. Nu murise nimeni acolo, după cum 
mi-am dat seama. Mi-am întors capul și am văzut suprafața 
albă a caldarâmului, de la o stradă la alta, fără nimic care să 
o întrerupă

— Diavole, ce este cu toate aceste lucruri fără sens? l-am 
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atacat fioros, deși vlăguit și tremurând din tot trupul.
— Este ceea ce putem numi o scamatorie, a răspuns cu 

un râs luminos și puternic. S-a întors atunci și a luat-o pe 
strada Dupont, iar de atunci nu l-am mai văzut până nu l-am 
întâlnit din nou în trecătoarea Auburn.

 
III
În ziua de după cea de a doua mea întâlnire cu doctorul 

Dorrimore nu am apucat să-l văd, iar recepționerul de la Put-
nam House mi-a explicat că o mică indispoziție îl reținuse în 
cameră. Mergând în acea după-amiază la gară, a fost ceva 
ce m-a făcut fericit, adică neașteptata sosire a domnișoarei 
Margaret Corray, cu mama ei, din Oakland.

Aceasta nu este o poveste de dragoste. Eu nu sunt un po-
vestitor, iar o dragoste ca aceasta nu poate fi descrisă într-
o literatură dominată și acaparată de tirania calpă a stilului 
epistolar ce preamărește Tânăra Fată. Apăsată de tirania in-
adecvată acestui concept al Tinerei Fete, sau mai bine spus 
sub controlul acestui fals Minister al Cenzurii, care o pune în 
brațele propriei slăbiciuni, dragostea își vede acoperite focuri-
le-i sacre. Și, fără să-și dea seama, Morala își dă duhul, leșinată 
după hrana bine aleasă și apa curată a pudicei dorințe.

Să spunem doar atât, că eu și domnișoara Corray eram 
logodiți și urma să ne căsăstorim. Ea și mama ei s-au îndrep-
tat către hotelul în care locuiam și eu, iar pentru două săptă-
mâni am putut să o văd zilnic. Deși am fost foarte fericit, tre-
buie neapărat să spun că singurul motiv de supărare în acele 
zile pline de bucurie a fost prezența doctorului Dorrimore, 
pe care m-am simțit obligat să-l prezint celor două doamne.

După ele, doctorul era un răsfățat al soartei. Ce puteam 
să spun? Nu aveam nimic să-i reproșez. Manierele lui erau în 
întregime cele ale unui domn cultivat și rafinat, iar pentru fe-
mei bărbatul manierat este cu adevărat bărbat. O dată sau 
de două ori, atunci când am văzut-o pe domnișoara Corray 
la plimbare cu el, am fost furios, iar o dată am fost atât de 
indiscret că am protestat. Întrebat despre motiv, nu am fost 
capabil să dau unul, ca apoi să-mi cadă greu faptul că am vă-
zut în ochii ei o umbră de îngrijorare față de rătăcirea unei 
minți geloase. Cu timpul, am devenit morocănos și nesocia-
bil, iar ca să-mi revin din această stare am decis ca în ziua ur-
mătoare să mă întorc la San Francisco. Dar despre aceasta, 
desigur, nu i-am spus nimic.

 
IV
Era în Auburn un vechi cimitir abandonat. Se afla situate 

aproape de inima orașului, iar noaptea devenea un loc teri-
bil, unde omul putea încerca emoții extreme. Marginile locu-
rilor funerare erau căzute, întrerupte ori dispărute cu totul. 
Multe dintre morminte erau distruse, căci printre ele cres-
cuseră pini viguroși, ale căror rădăcini profanaseră locurile. 
Pietrele funerare erau căzute și sparte în bucăți. Tufele aco-
pereau locurile, gardul era și el dus demult, iar vacile și por-
cii rătăceau pe acolo la voia întâmplării. Locul era o dezono-
rare a vieții, o lipsă de respect pentru moarte și o blasfemie 
față de Dumnezeu.

Seara zilei în care am luat acea decizie nebunească de a 
mă îndepărta furios de ceea ce îmi era drag m-a găsit într-o 
stare mai bună. Lumina unei jumătătți de lună cădea misteri-
oasă prin frunzișul copacilor prin goluri, punând în evidență 

ceea ce nu era umbrit, pe când umbrele negre păreau să con-
spire în a refuza misterioaselor lucruri să se releve pe de-a-
ntregul. Pe când treceam pe o cărăruie printre vechile mor-
minte, am zărit la capătul unei umbre, figura doctorului Dor-
rimore. Eu mă aflam într-un con de umbră, cu mâinile ridicate 
și cu dinții încleștați, controlându-mă cu greu să nu sar asu-
pra lui și să-l strâng de gât! O clipă mai târziu, o altă persoană 
i s-a alăturat și l-a prins de braț. Era Margaret Corray!

Nu pot să spun foarte clar ce s-a întâmplat atunci. Știu 
doar că am sărit la el, hotărât să-l ucid. Și mai știu că am fost 
găsit în griul dimineții șifonat și plin de sânge, cu urme de 
ștrangulare în jurul gâtului. Am fost dus la Putnam House, 
unde pentru mai multe zile am zăcut delirând. Doar atâta 
știu și atâta pot să spun. Și pentru ca eu să înțeleg ce s-a 
întâmplat, când m-am mai întremat, după o perioadă de 
covalescență, am trimis după recepționerul de la hotel.

— Doamna Corray și fiica ei mai sunt încă aici? am întrebat.
— Ce nume ați spus?
— Corray.
— Nu este nimeni aici cu acest nume.
— Te rog să nu mă păcălești, i-am răspuns rugător. Vezi 

că mă simt destul de bine acum. Te rog să-mi spui adevărul.
— Vă dau cuvântul meu, mi-a replicat el cu vădită sinceri-

tate. Nu avem niciun oaspete cu acest nume.
Aceste cuvinte m-au stupefiat. Am stat întins în tăcere 

pentru câteva momente, iar apoi am întrebat:
— Unde este doctorul Dorrrimore?
–A plecat în dimineața luptei cu dumneavoastră și am mai 

auzit nimic despre ele de atunci. Ce v-a făcut este un lucru urât.
 
V
Acestea sunt faptele în cazul de față. Margaret Corray 

este acum soția mea. Ea nu a văzut orașul Auburn niciodată. 
Iar în aceste săptămâni în care această istorisire s-a format 
în capul meu și pe care am încercat să o relatez, ea și-a dus 
viața în casa ei din Oackland, îngrijorându-se unde era iubi-
tul ei și de ce nu-i scrie. În ziua următoare, am dat peste ur-
mătorul paragraf în ziarul Baltimore Sun: „Profesorul Valen-
tine Dorrimore, hipnotist, a fost urmărit de o largă audiență 
seara trecută. Prezentatorul, care și-a trăit în India cea mai 
mare parte a vieții, a făcut câteva minunate demonstrații ale 
puterilor sale, hipnotizând pe oricine a decis să se supună 
acestor experimente, doar privind către el. De fapt, de două 
ori, el a hipnotizat întreaga audiență, doar reporterii fiind 
exceptați, făcând întreaga asistență să se bucure de aces-
te extraordinare numere de iluzionism. Dar cea mai perfor-
mantă acțiune din acest spectacol a fost cea de dezvăluire 
a tehnicilor utilizate de jonglerii hindu în faimoasele lor sca-
matorii, atât de povestite de către călători. Profesorul a de-
clarat că aceste practici taumaturgice au fost învățate și de 
către el, și că ei să fac aceste miracole pur și simplu aruncân-
du-i pe spectatori într-o stare hipnotică și sugerându-le ce 
trebuie auzit și văzut. Aserțiunea lui cum că un subiect mai 
ușor influențabil ar putea fi ținut la granița realității pentru 
mai multe săptămâni, luni sau chiar ani, dominat de iluziile 
și halucinațiile induse de hipnotizator din când în când, este 
ceva ce poate îngrijora”.

Traducere din limba engleză 
de Lucian-Vasile Szabo
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Orașul avea această particularitate stranie: 
ploaia nu cădea aidoma din nori pe două străzi 
alăturate. Pe strada Crinilor, de pildă, putea să 
plouă cu găleata, pe când, de pe Lalelei, la no-
uăzeci de pași distanță, era vizibil curcubeul. Pe 
Crizantemei, colț cu Stânjenelul, ploua cu broaș-
te, cum se spune în popor, în vreme ce pe ultima, 
deloc. În timp ce populația de pe strada Zambilei 
se temea de inundație, locuitorii de pe Rozei sau 
Narcisei, la nici zece minute de întâia, le chemau 
în ajutor pe paparude. (Acestea locuiau cu tatăl 
lor într-o mansardă de pe Orhideei.) Meteorolo-
gii de serviciu erau de-a dreptul siderați. „Con-
siderați, îi întreba câte-un ziarist, că ar fi vorba 
de o mână criminală?” Meteorologii ridicau din 
umeri, iar ziariștii publicau în ziare știri proas-
pete despre extratereștrii ce declanșaseră primul 
război pluvial... Apoi, începea seceta anuală, nu 
mai ploua pe nicio stradă, în nicio curte sau gră-
dină, spre tihna pașnicilor cetățeni.

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

METEOMETEHNE
ȘERBAN FOARȚĂ
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F O T O T E C A

CÂTEVA SECVENȚE DE LA REVELIONUL S.F. 2018 (27 IANUARIE 2017)

Un desen pentru 
viitorul Plugușor S.F.

Fostul custode al Revelionului S.F., înmânând 
ștafeta noii șefe, inegalabila Simona Hupov

Șampania încă n-a fost... 
raționalizată

Voie bună, atmosferă,
ambient

O parte din Plugușorul S.F., 
încercând să-și amintească strofele

Marius Crișan și Adriana Muscă, discutând 
despre Conferința Internațională Helion
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F O T O T E C A

IMAGINI DE LA ȘEDINȚA HELION DIN 20 IANUARIE, 
CÂND A CITIT PROZĂ ANDREEA TĂÎNASIE

ÎNTÂLNIREA HELIONIȘTILOR DIN 10 FEBRUARIE - 
A CITIT PROZĂ ANDREEA OLGA ANDREI

24 FEBRUARIE - PROEICȚIA DE FILME DE SCURT-METRAJ S.F.
ROMÂNEȘTI ÎN CADRUL ȘEDINȚEI HELION
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F O T O T E C A

10 MARTIE 2017 - ȘEDINȚA HELION. 
LAVINIA CĂLINA A CITIT UN FRAGMENT DE ROMAN

CÂTEVA IMAGINI DE LA LANSAREA CĂRȚII 
„FORȚE ALE NATURII” DE DANIELA FAUR (23 MARTIE)

ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR HELION DIN 24 MARTIE, 
CÂND A CITIT PROZĂ CĂTĂLIN CIOBANU 
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CRISTIAN VICOLPOVESTIRI DE DINCOLO DE ORIZONT

CRONICA DE FAMILIE

Darius Luca Hu-
pov admite despre sine că 

multă vreme a trăit din SF 
doar conjunctura lui exteri-

oară, atras fiind de mișcarea 
timișoreană în domeniu, mai întâi 

în cenaclul „H.G. Wells” (pe care la un moment dat l-a și 
condus), apoi în formele de activitate organizate de clubul 
„Helion”, atât cele cu periodizare lunară ori anuală, cât 
și unele de excepție, cum ar fi Eurocon 1994, convenția 
continentală desfășurată cu destul fast la Timișoara; în 
pregătirea acesteia s-a implicat, alături de alții, cu o ener-
gie și un devotament pe care privitorii de pe margine ai 
evenimentului cu greu le-ar putea aprecia la adevărata 
lor dimensiune. Evident, viața de cenaclu presupune și 
producția de texte proprii, citite, discutate între colegii 
de pasiune și chiar tipărite în paginile publicațiilor celor 
două cenacluri pomenite mai sus. Dar o conștientizare 
clară a vocației de scriitor („Vocația mea este scrisul” își 
intitulează prefața volumului pe care îl discut în continu-
are) pare să fi apărut în cazul său relativ târziu, și nu îna-
inte de unele fluctuații ale interesului pentru creația lite-
rară, impuse de refluxul postrevoluționar al mișcării SF și 
de solicitările unei profesii (stomatologia) fără tangență 
cu interesul pentru anticipație.

Elegie pentru un triunghi (Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2016) este, prin urmare, un debut întârziat, 
cu apariția stimulată de „reconectarea la SF” (constata-
rea aparține autorului) și, totodată, de o alarmă interioa-
ră, generată de perspectiva risipei unor latente acumulări 
mai vechi, reconsiderate acum cu ochiul maturității. Spu-
ne Hupov în prefață: „Am simțit că era necesar ca munca 
mea de atunci să nu se piardă într-un sertar, indiferent că 
e vorba de unul fizic sau de unul electronic. Am pornit să 
dezgrop din arhive textele mele și m-am redescoperit, am 

scos la iveală creatorul tânăr și fără experiență de viață, 
dar atras de tărâmuri și personaje fantastice.”

Cuvintele acestea ar putea fi și o cheie pentru 
înțelegerea corectă a grupajelor de texte din volum. Ele 
recunosc cinstit o anume datare a povestirilor, lucru pe 
care nu îl tratez aici ca pe o deficiență, fiindcă nu-l iau cu 
sensul de „perimare”, „uzură”, „desuetudine”, ci doar în-
cerc să explic de ce aceste povestiri arată altfel decât cele 
care se compun azi. Față de experiențele de fuziune in-
tergenerică și de complicație stilistică aduse de postmo-
dernitate, ele dezvoltă un SF curat, exhibând subiecte și 
motive caracteristice scrisului anticipativ practicat la noi 
cu mulți ani în urmă.

Povestirea intitulată chiar Elegie pentru un tri-
unghi și căreia autorul îi acordă un loc special în creația 
sa, încât să împrumute titlul ei întregii cărți și s-o așeze 
chiar în deschiderea volumului, speculează în jurul enig-
maticului Triunghi al Bermudelor, subiect întâlnit frec-
vent în deceniile anterioare anului 2000, și la noi, și în 
SF-ul anglo-american, dar peste care scriitorii de acum 
trec fără a-i mai simți caracterul de „taină cu adevărat er-
metică”, pe care i-l acordă, în fascinația sa ireductibilă, 
un personaj de-al autorului timișorean:

„Câteodată nu știu ce să mai cred – spune acesta. 
Gândiți-vă: vasul stă scufundat pe o porțiune de mare 
ce levitează deasupra câmpiei, marinarii nu ies pe pun-
te, cursa de Bermudas pare să aibă o influență pertur-
batoare asupra vremii… locale, din jurul cliperului. Pe 
lângă toate acestea, mă întreb: e vorba de adevărata 
«White Star» sau de o copie fidelă, cu echipaj cu tot?”

Ca să rezolve această situație aparent supranaturală, 
implicând o dispariție și o reapariție de navă înghițită 
cândva în celebrul Triunghi marin, autoritara Sally Mont 
organizează, în marginea unui aeroport tulburat de enig-
mă, o tabără de corturi cu rudele marinarilor de pe cli-

MIRCEA 
OPRIȚĂ
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per. Jurnalul ei consemnează o succesiune de scene ce 
amestecă amuzant prezentul cu trecutul, lăsând totoda-
tă să se întrevadă și un interes suspect al autorităților în 
gestionarea secretă a evenimentului enigmatic. Finalul 
povestirii introduce o altă temă „veche”, cea a prezenței 
extraterestre, iar dacă vom căuta o diferență față de ilus-
trările ei convenționale, o putem găsi la Darius Hupov 
în caracterul malefic și conspiraționist al intervenției din 
spații. Cliperul revenit din neant în condiții senzaționale 
constituie o veritabilă capcană, iar zădărnicia funciară a 
comunicației cu necunoscuții din Cosmos nu face decât 
să pregătească deznodământul – altfel spus, finalul ire-
vocabil al speciei umane pe Pământ: „Reprezentația se 
terminase. Omenirea devenea, oficial, o colonie extrate-
restră, printr-o simplă manevră de capitulare a liderilor 
politici, în fața unei minuscule forțe de ocupație.”

Și alte proze dintre cele cuprinse în prima parte a cărții 
– cu caracter distopic, interesate totodată de construcția 
unor lumi alternative – pun în evidență motive clasice, 
ilustrative pentru un SF curat. Crângul, bunăoară, de-
scrie o aventură de influențare inter-regnuri, sau, cu cu-
vintele autorului: „trecerea mentalului uman în struc-
tura noesică a copacului de pe insulă”. Motive SF sunt 
în povestire mai multe: pluralitatea lumilor inteligen-
te, translația spațială dirijată (aici prin intermediul unei 
creații de laborator, Creona, cu aspect de amoebă gigan-
tică și comportament feminin, de o caldă afectivitate te-
lepatică), precum și ideea transferului de inteligență și 
personalitate de la omul terestru la ființele arboricole ale 
„crângului” extraterestru și invers. Autorul conduce firul 
narativ și spre o perversă perspectivă a mutantului atot-
puternic, care tot de repertoriul anticipației clasice ține.

„Aron se conformă, aplecându-se spre mașinărie. 
Înțelegea aspirația Colonelului: să devină un supra-om, 
să aibă abilități telepatice nemărginite și, odată cu ele, 
puterea de a controla mintea oricărei ființe gânditoare, 
indiferent de specie, indiferent de structură biochimică. 
Un om cu gândire de militar și cu abilități de zeu.”

Ar mai putea fi citată în același context povestirea Ni-
sip, unde se descrie delirul psihiatric al unui supraviețuitor 
contaminat de o stranie formă de viață extraterestră, care, 
la revenirea lui pe Pământ, amenință să consume nu doar 
omenirea, ci întreaga rezervă de apă a planetei. Sau Stra-
tigrafia unei obsesii comune, unde găsim înscenat un vi-
itor post-catastrofic, aflat într-o degradare continuă și în 
care simulacrele de „reparație” socială nu fac altceva de-
cât să permanentizeze apocalipsa. Originalitatea autoru-
lui este aici împământenirea reușită a subiectului, mai în-
tâi prin plasarea personajelor într-un decor de periferie 
urbană de tip socialist, pe care martorii epocii ceaușiste 
și-l amintesc încă foarte bine. În al doilea rând, înseși 
aceste personaje, Maria și Geo, discret caricaturale, nu 
însă și ridiculizate, sugerează răspunsuri „românești” la 
provocările crizei continue. Întrucât singura ramură din 
economie care își continuă producția pe fondul dezastru-
lui general ar fi industria de război, electronistul Geo se 
străduiește să-și țină familia pe linia de plutire cârpind 
conductorii „raționalizați” cu un ciocan de lipit antedilu-

vian și fixând piesele ghidajului giroscopic al rachetelor 
cu agrafele de cap ale nevestei. Semn de aparentă reveni-
re la prosperitate, silozurile nucleare încep să se strecoare 
printre blocurile de locuit, ba să se și lanseze de acolo, în-
trucât „rachetele care se construiau erau perfect capabile 
să se înalțe de la sol. Chiar dacă niciuna nu ar fi putut să 
zboare mai departe de cartierul vecin”.

Ceea ce face în continuare vie lectura vechilor apoca-
lipse cu caracter SF ține, la Darius Luca Hupov, de 
varietatea procedeelor sale stilistice. O „scriitură bună, 
viguroasă, străbătută de filoane meditative bine filtra-
te” descoperă în volum și Lucian-Vasile Szabo, cel care 
îi semnează, de altfel, o detaliată postfață de cert spri-
jin critic. Reunind în această culegere texte vechi (celor 
de gravă imaginație distopică li se adaugă și povestiri le-
jere, cu poantă, ori unele deliberat umoristice), autorul 
reușește să spulbere totuși suspiciunea de amatorism 
pe care îndelungatul său comportament de „fan” părea 
la un moment dat s-o îndreptățească. Ca să-și consoli-
deze poziția, motivând totodată pomenita constatare că 
vocația lui este scrisul, s-ar cuveni să și continue drumul 
bine început. Vocația scrisului pretinde o repetată exer-
sare a talentului. Este o provocare pe care Darius Hupov 
cred că o poate încă înfrunta.

«În ce măsură categoria femeilor și «În ce măsură În 
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Sergiu Someșan publică oarecum în rafale, dacă ar fi 
să ne luăm după cărțile care i-au apărut începând din anul 
2000. Între ele, Carte de magie, Cadouri de Crăciun, Aproa-
pe îngeri, Numărul fiarei, Poiana îngerilor și Șapte flori ero-
tice (toate publicate în intervalul 2001-2006) grupează po-
vestiri fantastice, multe dintre ele prelucrând simboluri ex-
trase din mitologia generală sau din cea creștină, și preo-
cupate de transcrieri fie în registru poetic, fie într-unul in-
cisiv ironic. E posibil ca textele din această serie „concer-
tată” să fi fost scrise chiar în intervalul pomenit, într-o ex-
plozie a inspirației special dirijată tematic a autorului. A 
doua rafală demnă de a fi pomenită este alcătuită din cărți 
polițiste și a fost „trasă” recent: Vampirul de pe Strada Sfo-
rii (2015), Justițiarul și Comisarul și cei șapte pitici, ambele 
romane publicate în 2016.

Mai puțină prolificitate găsim însă pe banda de creație 
purtând explicit indiciul SF, chiar dacă volumul cu care în-
cepe prima serie editorială, Să n-o săruți pe Isabel (2000) se 
încadrează în gen și ar fi putut să tragă repede după sine al-
tele de același fel. Cartea era tot o culegere de proză scur-
tă, reunind însă povestiri scrise pe parcursul celor două de-
cenii anterioare – mai precis, după debutul revuistic al lui 
Sergiu Someșan, chiar cu povestirea ce dă titlul volumului 
pomenit, și care obținuse la concursul din 1983 premiul I 
al publicației timișorene Helion. Faptul că din 2000 încoace 
n-am mai putut vedea decât arareori, în niște antologii spe-
cializate, câte o povestire SF semnată de autor nu l-aș pune 
pe seama unei diminuări a resurselor sale anticipative, ci 
a unei ambițioase orientări spre proza de mai largi dimen-
siuni. Astfel, în 2012 s-a publicat romanul Apocalipsa după 
Ceaușescu, unde SF-ul își deviază mai vechile motive de o 
convenționalitate generală, aici cel al lumilor paralele, spre 
o exploatare politică a unor  sugestii migrate dinspre reali-
tatea noastră recentă. Romanul face parte dintr-o trilogie 
căreia încă nu i s-au scris anunțatele volume complementa-
re (Apocalipsa după Virgil și Apocalipsa Omului-oglindă), dar 
am fi îndreptățiți să le așteptăm.

Tot SF de coloratură politică este și cartea pe care o dis-
cut acum: romanul URSSA, publicat de Editura Datagroup, 
Timișoara, 2014. O explicație care poate fi citită fie ca subti-
tlu, fie ca supratitlu, ne lămurește „enigma” titlului sinteti-
zat: avem de-a face cu Uniunea Republicilor Sovietice Soci-

aliste ale Americii, o entitate statală pe care, dacă n-o poa-
te produce cu mijloacele propagandistice și de forță mili-
tară ale prezentului, puterea sovietică încearcă s-o impu-
nă prin resursele unei ucronii forjate în secret. Ideea este, 
pentru cititor, fundamental amuzantă (așa cum erau și 
migrațiile Ceaușeștilor din diferite realități alternative în lu-
mea postrevoluționară ce părea să-i fi îngropat o dată pen-
tru totdeauna): întrucât, refractară schimbărilor gorbacio-
viste (ne amintim, cele legate pe la sfârșitul secolului tre-
cut de „glaznosti” și „perestroika”), reacțiunea rusească 
nu îndrăznește să aplice pe față „Inamicului Principal” o 
mortală lovitură atomică, de teama efectelor pe care le-ar 
produce o ripostă la fel de mortală în propriul teritoriu, iat-
o acum plănuind în secret – și ce poate fi mai predispus se-
cretomaniei decât instituția KGB-ului? – lichidarea Statelor 
Unite ab origines, din însăși preistoria lor.

De regulă, călătoria în timp și manipulările tempora-
le au fost folosite de către autorii de anticipații pentru 
potențialul lor experimental, științific sau pseudoștiințific, 
ori chiar pentru originalitatea turistică pe care ar fi putut-
o asigura eventualitatea unei reușite „implementări” a 
motivului în vreuna dintre societățile presărate pe o sca-
ră ipotetică între noi și viitorul îndepărtat. Vizitele în tre-
cutul fie nebulos, fie exotic, la fel ca acelea cu ținta într-
un viitor figurat ca exemplaritate utopică, sau ca revers 
degradat al speranțelor noastre de mai bine, fac parte din 
repertoriul comun al povestirilor cu intrigă temporală, fie 
românești, fie străine. În romanul lui Sergiu Someșan gă-
sim însă mașina timpului descrisă ca armă de distrugere în 
masă, proiect tehnic cu nimic mai curat decât bomba cu hi-
drogen și, în consecință, aflat pe planșetele savanților cu 
conștiință variabilă de pe mai multe coordonate geogra-
fice ale lumii actuale, mari puteri dovedite, ori puteri mai 
mici, dar cu ambiția de a juca și ele roluri mari. Din perspec-
tiva KGB-ului, o asemenea mașină formidabilă urmează a fi 
încărcată precum un submarin de război, cu personal, teh-
nică de luptă și sisteme de propagandă menite să genere-
ze, apoi să permanentizeze pe durata a două milenii comu-
nismul sovietic în vecinătatea unui Washington încă depar-
te de a fi prefigurat în istorie.

„Odată instalația pornită, vor începe să transfere două 
plutoane, unul de băieți și unul de fete, pe teritoriul State-

O COMEDIE A COMUNISMULUI 
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lor Unite, în zona Capitoliului, cu două mii de ani în urmă, 
în așa fel încât să ocupe America înainte ca ea să existe. 
[…] Vor începe să transfere mai întâi logistica, armamen-
tul greu, munițiile și proviziile, în așa fel încât, atunci când 
vor ajunge soldații, să aibă la îndemână toate cele nece-
sare.”
Mai mult chiar, spre a preîntâmpina degradarea covin-

gerilor doctrinare ale acestor sovieto-americani în urmă-
toarele 50 sau 60 de generații, organizatorii experimentu-
lui au în vedere trimiterea, pe aceeași cale temporală ex-
ploatată periodic, nu doar a unor „medici, moașe, ingineri, 
alimente și arme”, ci și a unor „secretari de partid care să 
păstreze puritatea ideologică a coloniei”.

În caz de reușită, cronoplastia imaginată la Moscova ar 
avea drept rezultat faptul senzațional că americanii trăitori 
actualmente în spațiul controlat de Casa Albă s-ar vedea 
ajunși de pe o zi pe alta în situația senzațională de a vorbi în-
tre ei rusește și a-și „plăti impozitele în ruble”. Autorul ima-
ginează, așadar, cu mijloace SF, o comedie a comunismu-
lui global, căreia nu-i vom acorda mai mult credit în latura 
verosimilității situațiilor decât acordăm însuși motivului ge-
neric care le-ar produce: călătoria în timp. Cum, însă, nu ci-
tim romanele ca pe niște reportaje din realitate (nici măcar 
dintr-o realitate virtuală), va trebui să luăm URSSA drept un 
subiect amuzant și să admitem că și autorul cărții se va fi 
amuzat copios în timp ce-l producea. Pentru atmosfera ge-
nerală a lucrării, e destul să citez titluri de capitole precum 
„Go, go, go, tavarișci general!”, „Parapsihologia nu există. 
Dar ne putem folosi de ea”, „Șoc insulinic pentru binele pa-
triei”, „Kalașnikovul de sub Casa Albă”, sau hotărâta deci-
zie prezidențială: „Nu vreau cazaci pe peluza Casei Albe”, 
ca să se înțeleagă că talentul de comediograf al lui Sergiu 
Someșan se impune treptat asupra altor soluții de inter-
pretare a textului.

Fiindcă, într-adevăr, romanul le oferă și pe acestea din 
urmă. Tehnologia necesară unei asemenea sofisticate inva-
zii confruntă inevitabil serviciile secrete ale marilor puteri. 
În consecință, URSSA se dezvoltă pe o tramă familiară ro-
manului de spionaj-contraspionaj, împrumutând multe din-
tre elementele acestei forme de literatură populară, fără a 
se rezuma totuși la clișeele simpliste vehiculate de această 
formulă pentru delectarea comodă și superficială a publi-
cului său. Și la Someșan există spioni travestiți în ziariști sau 
în secretari culturali de ambasadă, trădători plătiți după 
cantitatea și calitatea informației furnizate, ba chiar și cu-
plul de aventurieri format din americanul manipulat de CIA 
și tânăra rusoaică-locotenent KGB, pe care iubirea sinceră 
și diverse tentații mai puțin idealiste o îndeamnă să „de-
fecteze” spre „Inamicul Principal” și altfel decât prin sofis-
ticata invazie temporală. În conducerea acestui fir narativ 
al romanului, autorul se ferește, însă, de clișeul Agentului 
007, atribuind personajelor sale cel puțin tot atâta „carne” 
cât rezervase și altor cupluri sentimental-comice în Apoca-
lipsa după Ceaușescu. În plus, el își scrie cartea cu o bună 
documentare asupra serviciilor secrete rusești și america-
ne – mă rog, atâta cât a putut ieși la suprafață – și care face 

totuși ca aventura de spionaj „temporal” să fie mai mult 
decât superficiala și mereu triumfala paradă de forță con-
tra părții adverse, exhibată de prototipurile occidentale de 
serie.

Aspectul politic al romanului scris de Sergiu 
Someșan este întărit și de prezența, ca personaje secun-
dare și de referință, a unor figuri cunoscute din istoria re-
centă, precum Gorbaciov, cu puterile încă ciuntite de ocul-
ta KGB-istă, fizicianul Saharov, rechemat din domiciliul 
său forțat ca să contribuie la construcția mașinii timpului, 
Șevarnadze, încă ministru de externe al URSS, iar de partea 
cealaltă președintele Ronald Reagan, cel care, pe peluza 
Casei Albe, trebuie să asiste personal la dezgroparea pri-
melor module, acum cu caracter pur arheologic, trimise de 
puterea rivală via America din timpul lui Isus Cristos.

URSSA este un roman care se citește, evident, cu plăce-
re. Adăugat Apocalipselor realizate sau (încă) doar virtua-
le ale autorului, el tinde să-i consolideze acestuia statutul 
de bun profesionist al genului, cu predilecție pentru mani-
pularea unor subiecte extrase din domeniul social-politic, 
contaminate la modul extravagant și esențialmente comic 
de câteva concepte fundamentale din anticipație.
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În ce măsură categoria fe-
meilor și conceptul femini-
nului dobândesc stabilitate 

și coerență doar în contex-
tul matricei heterosexuale? 

Dacă o noțiune stabilă a genului 
(“gender”) s-a dovedit a nu mai pu-

tea servi drept premisă fundamentală și operantă pen-
tru politica feministă, pesemne că un nou fel de politică 
feministă este acum binevenită pentru a putea combate 
însăși reificarea genului și a identității de gen, o politică 
feministă aptă a lua construcția variabilă și polivalentă 
a identității de gen drept necesară condiție prealabilă, 
atât sub aspect metodologic cât și sub aspect normativ, 
dacă nu și drept obiectiv politic.» - Judith Butler, Gen-
der Trouble (5, sublinierea mea - VH).

1. Ce înseamnă a citi deviant  (“Reading Queerly”)                                                                           
Ceea ce îmi propun în această discuție este să suge-

rez câteva intersecții strategice între teoria feministă și 
teoria devianței (“queer theory”) - o teorie a deviantu-
lui și a devianței, o teorie ea însăși deviantă - în vederea 
unei (re)lecturi a modului în care “construcția variabilă 
a identității de gen” a fost abordată și reprezentată în 
science-fiction de scriitoare femei.1 Pornind de la pre-
misa că “literatura narativă este un loc unde teoria își 
află locul” [sic! în original: “literary narrative is a place 
where theory takes place” - n. trad.] - așa cum consta-
tă Judith Butler, a cărei operă este un punct central de 
referință în chestiunea luată aici în discuție: v. Bodies 
That Matter, 1993, p.182) - mă voi concentra în particu-
lar pe trei povestiri de science-fiction : Nicio ființă năs-
cută din femeie (“No Woman Born”, 1944) de Catherine 
L. Moore, Fata care trăia conectată la aparate (“The 
Girl Who Was Plugged In”, 1973) de James Tiptree, Jr. 
și Misterul tânărului gentleman (“The Mystery of the 
Young Gentleman”, 1982) de Joanna Russ. Fiecare din 

aceste trei povestiri transpune în ficțiune și tratează în 
formă narativă câteva dintre aspectele teoretice pe care 
eu le consider prin excelență relevante pentru problema 
care mă preocupă aici. Iar faptul că nici una din aceste 
povestiri nu este strict contemporană cu acest demers 
exegetic care le este consacrat acum, retrospectiv, nu 
face decât să dovedească și să sublinieze, o dată în plus, 
că sondajele de profunzime și investigațiile de comple-
xitate, și chiar de mare rafinament, în chestiunile privi-
toare la “gender”, nu sunt nicidecum ceva nou, de ultimă 
oră, în science-fiction, chiar dacă în timpul scurs de la 
scrierea lor concepțiile noastre teoretice și instrumen-
tele noastre exegetice nu au ținut totdeauna pasul cu 
ficțiunea, cu literatura propriu zisă. Deși am mereu pre-
zente în minte realele diferențe dintre cele două planuri, 
îmi propun să citesc în paralel și în oglindă teoriile exe-
getice și ficțiunile literare, ca fiind ecouri reciproce și re-
formulări specifice : ele sugerează informații revelatoare 
una despre cealaltă și servesc, nu mai puțin, spre a se de-
familiariza una pe cealaltă. Atunci când focarul teoretic 
se fixează pe aspecte precum mult-invocatul “gender” și 
sexualitatea, literatura de science-fiction este în măsură 
a-i furniza prompt un extrem de util și de fertil discurs 
de acreditare pentru a prezenta, prin intermediul unor 
metafore narative, ideile filosofice și politice articulate și 
pledate conceptual în teoria critică.

Voi adopta o dublă strategie pe parcursul acestei lec-
turi : în primul rând, să-mi distorsionez, să-mi deviez per-
spectiva (“to queer my perspective”), să mă plasez într-o 
perspectivă deviantă [astigmatică în sensul din optică și 
oftalmologie, distorsionantă în sensul din optică, abe-
rantă în sensul din astronomie, dar și homosexuală, in-
vertită etc. în sensul din medicină, pidosnică în sensul 
din popor  - nota trad.] ; în al doilea rând, să-mi circum-
scriu demersul în contextul teoretic al genului văzut ca 
performare, ca “trăire în act” (“gender-as-performance”). 
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În prima parte a acestui eseu voi trece în revistă câteva 
teorii relevante și voi pleda pentru necesitatea unei lecturi 
critice feministe și totodată deviante, iar în partea a doua, 
unde voi discuta mai pe larg două povestiri de science-
fiction - una de Catherine L. Moore și cealaltă de James 
Tiptree Jr. - , voi sublinia eficiența dovedită de teoria 
performanței în denaturalizarea unor noțiuni și concepții 
fixe, convențional acreditate și stereotip perpetuate, asu-
pra genului (“gender”) și heterosexualității. În fine, într-o 
a treia secțiune, voi încerca să ofer o lectură deviantă a 
unei povestiri de Joanna Russ, Misterul tânărului gentle-
man (“The Mystery of the Young Gentleman”, 1982), care 
este ea însăși o performanță de “queerly gendered” în 
sine, reușind o amuzantă și antrenantă devianță de “gen-
der”, în măsură a submina chiar și soliditatea a ceea ce 
Judith Butler numea “matricea heterosexuală”.2

Mult prea des, heteronormativitatea apare încorpora-
tă, asimilată și tacit acceptată atât în teorie cât și în lite-
ratura de ficțiune, sub cuvânt că ar fi “naturală” și “uni-
versală”, printr-un soi de sumară și necritică trasare defi-
citară a perimetrelor și limitelor de “gender”, care rămân 
astfel ne-verificate și ne-puse sub semnul întrebării, ne-
teoretizate. Science-fiction-ul pare a fi ideal predispus, 
ca modalitate narativă, construirii și inițierii unor pro-
vocări ale imaginației lipsite de asperități, prin care pune 
blând la încercare tehnologiile heteronormativității, lă-
sându-le să meargă mai departe ca unse, ca linse, mai 
ales atunci când - și în măsura în care - aceste aproape 
invizibile tehnologii sunt abuziv puse cu forța în slujba 
unui regim coercitiv de heterosexualitate obligatorie. Și 
totuși, în ciuda funcției, definitorii pentru science-ficti-
on, de literatură a “insolitării cognitive” (“cognitive es-
trangement”, în termenii lui Darko Suvin), și în ciuda 
acțiunii susținute atât de scriitoarele feministe cât și de 
teoreticienele și criticele feministe în eforturile lor ne-
întrerupte de a re-gândi problematica genului - în spe-
cial impactul pe care acest “gender” îl are asupra vieții 
femeilor - heterosexualitatea ca nexus instituționalizat 
al activității umane rezistă în continuare cu obstinație 
demersurilor de defamiliarizare. Luat ca un singur tot, 
acest science-fiction este un discurs copleșitor de di-
rect și de simplist, nu în ultimul rând din cauza autori-
tarei stăpâniri ideologice la care e supus, ascunsă chiar 
dacă aproape complet totalizantă și totalitară, din cauza 
acelui sechestru pe care heterosexualitatea l-a pus asu-
pra capacității culturii noastre de a se re-inventa, de a 
se imagina altfel. Atât science-fiction-ul, ca domeniu na-
rativ, cât și feminismul, ca domeniu politic și teoretic, 
își realizează posibilitățile și își consumă resursele, în 
cea mai mare parte, în perimetrul definit de o hetero-
sexualitate binară aproape complet naturalizată. După 
cum arată Michael Warner, “Cultura heterosexuală se 
gândește pe sine ca fiind forma unică și elementară de 
asociere umană, modelul însuși al relațiilor dintre sexe 
(“inter-gender relations”), ca fundamentul indivizibil al 
oricărei comunități umane și ca mijlocul de reproducere 
fără de care societatea nu ar putea exista” (xxi).

Ca ripostă la asemenea constrângeri, teoreticiene de-
viante precum Judith Butler, Sue-Ellen Case, Teresa de 

Lauretis și Eve Kosofsky Sedgwick, au întreprins explo-
rări citice și teoretice care evită cu bună știință să situe-
ze heterosexualitatea ca normă indiscutabilă în practicile 
sexuale umane.3 În opera lor, heterosexualitatea tinde să 
dobândească un anume exotism, ca obiect al insolitării, și 
suntem invitate să o luăm în considerare nu drept ceva na-
tural și universal, ci - în mare măsură - ca fiind deopotrivă 
un comportament învățat și ca o rețea de forțe întrețesute 
în însăși textura și structura culturii. Așa cum sugerează 
titlul recentului volum al Dianei Richardson, Theorizing 
Heterosexuality: Telling It Straight (1996), heterosexua-
litatea are și ea o istorie, propria sa istorie.

În studiul Pe urmele Vampirului (“Tracking the Vam-
pire”, 1991), Sue-Ellen Case explică situația în care “deși 
genul (“gender”) constituie un important teren de luptă 
pentru femei, însăși noțiunea de “gender” duce la perpe-
tuarea diferenței sexuale” (3). Deși ea se referă aici nu-
mai la dilema pe care această perpetuare a unei binarități 
heterosexuale instituționalizate o ridică pentru teoria 
lesbiană, lecturile feministe în general se văd puse în 
fața aceleiași dileme : un accent prea apăsat pe “gender” 
riscă o continuă perpetuare a binarității sexuale, adică 
tocmai a acelei opoziții heterosexuale care, istoric, s-a 
dovedit a fi atât de opresivă pentru atât de multe femei. 
Continuându-și argumentația, Sue-Ellen Case arată că 
“perspectiva heterosexuală feministă în teoriile repre-
zentării [...], atunci când introduce categoria generică și 
indistinctă de “femeie” ca o categorie generală care le in-
clude și pe femeile deviante (“queers”), sau atunci când 
dislocă dorința deviantă prin reținerea și reprimarea ei, 
topind-o într-un amalgam privire/aspect, amestecând 
ochiul care vede cu ceea ce el vede, amestecând diferența 
sexuală cu polaritatea phallus/lipsă de phallus, o aseme-
nea perspectivă rămâne captivă și tributară unei lecturi 
heterosexiste a discursului deviant”. (13) Examinată într-
un context mai larg, observația lui Sue-Ellen Case suge-
rează că o asemenea perspectivă “rămâne captivă și tri-
butară” unor lecturi heterosexiste aparținând nu numai 
discursului deviant, dar și oricărui discurs, în general.

 În volumul Epistemologia de cotlon (Epistemology of 
the Closet, 1990), Eve Kosofsky Sedgwick pune și ea în 
rezonanță un asemănător ton de avertizare : “S-ar putea 
ca [...] o asemenea păgubitoare și părtinitoare înclinare 
a balanței înspre prezumțiile heterosociale sau heteros-
existe să fie inevitabilă, inerentă în însuși conceptul de 
“gender”. Această înclinație va fi congenital concrescută 
în orice perspectivă analitică bazată pe “gender”, în mă-
sura în care definiția acestui “gender” și identitatea de 
“gender” sunt în mod necesar relaționate, atât între ele 
cât și raportate la condiția globală de “gender”, în măsu-
ra, adică, în care în orice sistem bazat pe “gender” iden-
titatea feminină și definiția femininului apar construite 
prin analogie, în complementaritate ori în contrast cu 
masculinul, sau vice-versa. [...] Aceasta conferă relațiilor 
heterosociale și heterosexuale un privilegiu conceptual 
cu incalculabile cosecințe.” (31, sublinierea mea – V.H.)

 În lupta noastră pe care-o purtăm împotriva patri-
arhatului monolitic - care, la urma urmei, nu este decât 
un soi de ficțiune teoretică, produsă, în parte, chiar de 
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feminismul ce-și mobilizează forțele contra lui - riscăm 
să punem mereu pe tapet și să perpetuăm astfel terme-
nii heterosexualității obligatorii, oricât de inadvertenți ar 
fi, să-i re-înscriem la nesfârșit chiar în propria noastră 
agendă și în propriile noastre construcții. Cu alte cuvinte, 
critica noastră la adresa polarităților de sex și de “gen-
der” adesea lasă aceste polarități neclintite din locul lor. 
Și totuși, rămâne o soluție la care putem apela cu mari 
șanse de succes : să facem uz de perspectivele strategic 
viguroase ale teoriei devianței, pentru că aceasta este cu 
certitudine o cale pe care energiile feministe pot fi efici-
ent mobilizate pentru a ne opune în gândire, încă din ger-
mene, oricărei heteronormativități ce-ar mai încerca să 
ridice capul, de asemenea pentru a începe să ne gândim 
pe noi înșine în afara opoziției binare ale diviziunii pre-
tins atotcuprinzătoare, dar fals totalizatoare, feminin/
masculin, care sub acest aspect nu este decât o ficțiune.

Nu e deloc surprinzător, poate, că pe măsură ce 
devianța a sporit în audiență și în influență, rosturile 
ei și semnificațiile dezvăluite de ea au fost supuse unei 
contestări tot mai largi.4 Dezvoltând sugestii prelua-
te din opera teoretică și politică a lesbianismului și a 
homosexualității gay (și uneori chiar în contrasens cu 
acestea), teoria devianței a manifestat un larg interes 
în privința comportamentelor generate de gen (“gen-
der”), în privința practicilor sexuale umane, ca și în cea 
a chestiunilor de diferență sexuală în general, trebuind 
în același timp să înfrunte și să supună unei critici acer-
be paradigmele sexuale dominante. Teoria devianței 
este un rezultat al dezvoltărilor și achizițiilor contem-
porane din domeniul teoretizărilor postmoderne și 
deconstrucționiste, al demersurilor de deconstrucție a 
identității și subiectivității. Într-adevăr, una din caracte-
risticile fundamentale ale multor opere teoretice devian-
te este atenția acordată unei întinse și diverse game de 
diferențe, atenție materializată în ipostaza unor “ficțiuni” 
identitare precum orientarea sexuală și genul (“gender”). 
Sub acest aspect, opera înfăptuită de Judith Butler este 
de un major interes și deosebit de utilă, funcționând ca 
o re-articulare postmodernă, ca un efort post-foucaulti-
an de a conferi o nouă reprezentare matricei conceptu-
ale sex/gender, ideilor privitoare la calitatea de subiect 
și la capacitatea de a înfăptui (“agency”), ca și chestiuni-
lor legate de reprezentare în afara liniilor de hotar și de 
separație trasate de heterosexualitatea obligatorie.

Într-un context centrat pe science-fiction, putem 
observa și revela prin lectură anumite variațiuni în 
desfășurarea de forțe de pe frontul devianței, punând în 
evidență diferențele dintre romanul Joannei Russ Băr-
batul femeie (The Female Man, 1975) - care se concen-
trează asupra luptei purtate pentru stabilirea și acredi-
tarea unor identități lesbiene și feministe în perimetrul 
constrângerilor unei culturi a heterosexualității obligato-
rii - și romanul Ursulei K. Le Guin Mâna stângă a în-
tunericului (The Left Hand of Darkness, 1969), unde 
o îndrăzneață și radicală imaginație reușește să dea 
contur palpabil vieții umane care se poate dispensa de 
“gender” și rămâne perfect plauzibilă în afara limitări-
lor impuse de acesta, explorându-l doar ca pe un con-

struct cultural dispensabil, care este în același timp co-
ercitiv și contingent.5 Opera realizată de Judith Butler, 
situată la culminația și la joncțiunea dintre feminism și 
teoria devianței, sugerează potențialul de deviantizare 
(“the potential for queering”) pe care realmente îl avem 
în lectura noastră aplicată chestiunilor feministe din sci-
ence-fiction, o formulare a Evei Kosofsky Sedgwick fiind 
de o particulară relevanță în acest context. Așa cum spu-
ne ea, “studiul sexualității nu este coextensiv cu studiul 
genului (“gender”); în mod corespunzător, investigația 
antihomofobică nu este coextensivă cu investigația femi-
nistă. Dar nu putem ști de mai înainte cum anume vor fi 
diferite între ele” (27). Nu putem ști de mai înainte nici 
cum anume se vor susține și se vor completa reciproc.

 Multe din scriitoarele de science-fiction lesbian-femi-
nist s-au aflat în prima linie a provocărilor și hărțuielilor 
declarate de devianța militantă opresivului regim al 
heterosexualității obligatorii, atât prin acțiuni de dislo-
care și anihilare cognitivă, cât și prin revizuiri operate în 
planul imaginației. Aceasta a fost una din căile urmate 
de scrisul utopic lesbian-separatist al anilor 1970, cale 
pe care acesta a devenit o forță crucială în configura-
rea și modelarea unui science-fiction feminist, în ciuda 
multelor și inevitabil diferitelor proiecte cu care a por-
nit la drum.6  Scriitoare precum Joanna Russ și Monique 
Wittig au creat inedite universuri literare, lumi imagi-
nare în care diversitatea practicilor sociale și politice ac-
cesibile femeilor era eliberată de constrângerile oricărei 
prejudecăți, de stereotipiile binarismului care situa apri-
oric femeile pe versantul “feminin” al diviziunii de “gen-
der”, ridicat la rangul de ultimă esență și, ca atare, insur-
montabil. Promisiunea inerentă în asemenea avânturi 
ale imaginației girează în parte acuitatea particulară a 
concluziei la care ajunge Joanna Russ în clasica sa poves-
tire Când totul s-a schimbat (“When It Changed”, 1972). 
Personajele ei au de făcut față deprimantei certitudini că 
viața lor se va schimba radical în rău ca urmare a întoar-
cerii bărbaților pe planeta lor, Whileaway, locuită până 
atunci numai de femei, ceea ce va aduce inevitabil cu sine 
revenirea la condiția uitată de “jumătate a speciei” (258), 
jumătatea feminină, după multe secole în care își asuma-
seră “nenatural” atributele și prerogativele speciei uma-
ne în întregul ei. Așa cum spune în concluzie naratoarea 
din povestirea Joannei Russ, “Totul e trecător, și-acum 
a trecut și asta. Toate lucrurile bune de pe lumea asta au 
un sfârșit. Luați-mi viața, dar nu-mi luați sensul vieții” 
(260). “When It Changed” sugerează că - așa cum stau 
lucrurile în prezent, cel puțin - devianța există numai în 
toleranță și ascultare, și asta încă numai pentru o vreme, 
până când masculinul/heterosexualul va reveni în forță 
și va re-coloniza din nou totul.7

Nu fără motiv Monique Wittig, autoarea romanului 
utopic Luptătoarele de gherilă (Les Guérillères, 1969) 
desprinde comunitatea lesbienelor din categoria femeilor 
și îi rezervă un tratament separat. În scrierile sale teore-
tice, Monique Wittig își propune să degreveze categoria 
biologică a “femeilor” de povara pretinsei esențe eterne și 
ireductibile pe care i-o atribuie heteronormativitatea, pen-
tru a o redefini ca pe o clasă socială și pentru a disloca și 
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demasca astfel însuși sistemul sex/gender drept un sistem 
de oprimare politică. Așa cum observă ea în eseul intitu-
lat Nimeni nu s-a născut femeie (“One Is Not Born a Wo-
man”, 1981), “subiectul în cauză (lesbiana) nu este femeie, 
nici economic, nici politic, nici ideologic” (20). Monique 
Wittig aduce argumentul că termenul “femeie” nu face de-
cât să numească o clasă de subiecți delimitată și circum-
scrisă ca atare de către binarismul derivat din “gender”, 
propriu heteronormativității. Lesbiana, pentru ea, este 
acea persoană a cărei supraviețuire presupune “distruge-
rea heterosexualității ca sistem social bazat pe oprimarea 
femeilor de către bărbați și care invocă doctrina diferenței 
dintre sexe pentru a justifica această situație” (20). Deo-
camdată, totuși, până când această demolare va fi efectiv 
înfăptuită, mișcarea logică în plan teoretic rămâne desigur 
ștergerea totală a lesbienelor din evidența femeilor.8

Povestirile feministe semnate de James Tiptree, Jr. 
aduc un contrast semnificativ față de textele, nu o dată 
festiviste și triumfaliste, ale unor scriitoare ca Joanna 
Russ și Monique Wittig. Ceea ce a scris Tiptree se re-
marcă prin tonurile întunecate și ironice în care prezintă 
chestiunile legate de “gender” și de sexualitate. Chiar și o 
nuvelă ca Houston, Houston, mă auzi? (“Houston, Hous-
ton, Do You Read?”, 1976), care este o rescriere a povesti-
rii Când totul s-a schimbat (“When It Changed”, 1972) de 
Joanna Russ, o rescriere împinsă până la punctul în care 
reușește, s-ar zice, substituirea finalului deprimant cu un 
relativ “happy ending” - un “final fericit”, sau cel puțin 
liniștitor cât de cât sub aspect imaginativ - sugerează 
totuți prețul ridicat pe care-l au de plătit femeile pentru 
libertatea lor. Femeile clonate din viitorul imaginat de 
Tiptree se referă la ele însele ca la generice “ființe umane 
[...], Umanitatea, omenirea [...], Specia umană” (222). Și 
totuși, pentru orice eventualitate, pentru a elimina total și 
definitiv amenințarea de a se reveni vreodată la heterose-
xualitatea pentru moment suprimată, povestea spusă de 
Tiptree se încheie cu condamnarea la moarte și execuția 
celor trei astronauți bărbați care au năvălit inoportun în 
acest viitor în care femeile se știau a fi specia umană în 
întregul ei - răbufnind intempestiv din ceea ce am putea 
numi “inconștientul” sau “subconștientul” istoriei.

Eu citesc povestirile feministe spuse de James Tiptree, 
Jr. ca pe niște explorări ale exigențelor mai întunecate și 
mai deprimante impuse de heterosexualitatea naturaliza-
tă și generalizată, constructe sau re-constructe ale unui soi 
de încătușare heterosexuală în lanțuri grele, din care nu 
există scăpare. Chiar dacă Houston, Houston sugerează că 
pedeapsa cu moartea pentru bărbați ar putea fi, eventu-
al, o opțiune viabilă pentru a pune la adăpost viața feme-
ilor în toată plenitudinea ei atât de greu cucerită, în alte 
povestiri ale autoarei heterosexualitatea apare construi-
tă ca fiind inevitabilă și totodată fatală. În povestiri cum 
sunt Fețele voastre, o!, surorile mele! Fețele voastre pline 
de lumină (“Your Faces, O My Sisters! Your Faces Filled 
of Light”, 1976), Bărbații femei nu înțeleg nimic (“The 
Women Men Don’t See”, 1973) și Soluția masculilor ste-
rili la muște (“The Screwfly Solution”, 1977), femeile își 
află scăparea în nebunie, sau fug în spațiul cosmic cu ali-
eni necunoscuți, sau pur și simplu stau și așteaptă să fie 

ucise. Pesimismul nedezmințit și fără zare de speranță din 
aceste sumbre povestiri își are sursa, parțial cel puțin, în 
hotărârea scriitoarei de a urmări implicațiile diferenței de 
“gender” până la ultimele lor consecințe logice, cumplite 
și atroce. Povestirile spuse de scriitoarea care semnea-
ză James Tiptree, Jr. se cer a fi citite ca niște exasperate 
reprezentări în registru sumbru-parodic ale extremelor 
la care poate ajunge diferența de “gender”. Poate cel mai 
dramatic apare demonstrată această împingere la extrem 
în Soluția masculilor sterili la muște (“The Screwfly So-
lution”), o povestire care ia ad litteram “războiul dintre 
sexe”, văzut ca un holocaust de inspirație și de instigație 
alienă, care nu se va sfârși decât atunci când femeile vor fi 
dispărut până la ultima de pe fața Pământului.

În aceste povestiri, sexul și moartea sunt co-exten-
sive. Cea mai clară sugestie în acest sens apare în titlul 
povestirii Iubirea e planul, planul e moartea (“Love is 
the Plan, the Plan is Death”, 1973).9  O altă povestire, Și-
atunci m-am trezit și-am văzut că mă aflu aici, pe coas-
ta asta rece de deal (“And I Awoke and Found Me Here 
on the Cold Hill’s Side”, 1972) extrapolează premisa unui 
sistem bi-sexuat al relațiilor umane, pe care-l prezintă ca 
fiind esența întregii istorii a umanității “în lunga ei stră-
danie de a-l găsi și a-l impregna pe străin ; sau de a fi 
impregnat de acesta. E valabil și pentru femei. Orice e 
colorat altfel, orice are un altfel de nas, oricât ar fi de bou 
sau de măgar, orice-ar fi, omul trebuie musai să-și facă 
poftele cu alt om, poftele lui de bărbat, ori mai bine să 
moară dacă nu ajunge să facă ce are el poftă. E o pornire, 
un nărav din fire, și n-are lecuire, știți voi cum vine de se 
lasă cu lucrurile astea cu care te naști, pe care le ai sădite 
în tine de la naștere. Pentru că totul merge strună atâta 
vreme cât străinul este și el uman” (42). Doar atunci când 
pofta umană este direcționată asupra unor ființe aliene, 
atunci totuși strădania omului devine contra-productivă 
și amenință continuitatea speciei : “Omule, asta-i ceva cu 
rădăcini adânci [...], un fel de cult al sufletului, ca la in-
digenii din insulele Pacificului când vedeau vreo corabie 
că se apropie de țărmurile lor (“some cargo cult of the 
soul”). Așa suntem noi făcuți, să visăm mereu la ceva ve-
nit de aiurea. Ei [alienii non-umani] ne iau în râs pentru 
asta. Ei nu au asemenea meteahnă” (42).

 În aceste povestiri, (hetero)sexualitatea umană apa-
re deopotrivă ca un instinct și ca o damnare. Patima sau 
dorința sexuală umană pentru “Celălalt” se termină rău, 
având ca rezultat numai suferință și durere, întrucât obiec-
tele dorinței noastre devin tot mai mult aliene, străine nouă 
și străine pentru noi, nu o dată literalmente aliene, străine 
în toată puterea cuvântului. Sexualitatea este o încercare 
de a cunoaște ceea ce este ireductibil alien, o încercare care 
a dat greș. Din această perspectivă, povestirile scriitoarei 
James Tiptree, Jr. sunt adevărate tragedii moderne ale 
diferenței de “gender”. Ironic rostite și, totodată, parodic 
hiperbolice, ele ne oferă momente rare, printre cele mai 
triste din câte există în science-fiction.

2. “Genul” exteriorizat și “trăit în act”  (“Per-
forming Gender”)

Teoriile feministe și teoriile deviante post-structura-
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liste privitoare la natura performativă a modului uman 
de a-fi-în-lume sugerează câteva perspective analiti-
ce fascinante și extrem de utile din care putem aborda 
construcția subiectului pornind de la “gender”. În terme-
nii dezvoltării unei teorii performative a acestui “gender”, 
unul dintre cele mai incitante și mai stimulatoare docu-
mente apărute pe parcursul dezbaterilor feministe con-
temporane asupra naturii “femeii” rămâne studiul de caz 
elaborat de Joan Riviere încă în 1929 și intitulat Femini-
tatea ca farsă în travestí (“Womanliness as a Masquera-
de”), care pune în discuție această întrebare incomodă și 
iritantă : “Care este natura esențială a feminității pe deplin 
dezvoltate ?” (43). Fiind o adeptă fidelă a adevăratului fre-
udism, Joan Riviere sugerează că așa-numita “concepție a 
feminității ca mască, în spatele căreia bărbatul suspectea-
ză mereu un pericol ascuns și nedefinit, proiectează prea 
puțină lumină asupra enigmei” (43). Dar, de fapt, studiul 
ei își pronunțase deja cea mai controversabilă concluzie : 
“Acum cititorul s-ar putea întreba cum definesc eu femi-
nitatea sau pe unde trasez linia despărțitoare între femi-
nitatea genuină și “masquerade” [farsă în travestí]. Ceea 
ce vreau eu să sugerez nu este, totuși, că ar exista neapă-
rat o astfel de diferență : fie radicală, fie superficială, este 
unul și același lucru” (38). În acest fel, Joan Riviere (re)
introduce noțiunea feminității ca re-prezentare. “Femini-
nul” este un rol ; “feminitatea genuină” este totdeauna o 
parte a caracterului, o parte a personajului, care se contu-
rează și se constituie ca atare numai prin exteriorizare și 
prin “trăirea efectivă în act” (“performance”). În termenii 
propuși de Joan Riviere în acest particular studiu de caz, 
motivația pentru o asemenea “performance” este totdeau-
na o motivație negativă : ea provine din nevoia femeilor 
de a “ascunde faptul de a fi în posesia masculinității și de 
a evita represaliile la care s-ar expune o femeie dacă ar fi 
descoperită că o posedă” (38).

Multe studii recente și-au construit argumentația pe 
fundamentul acestor comentarii ale Joanei Riviere și ale 
lui Jacques Lacan10asupra feminității ca “masquerade”, 
ca o “comedie a măștilor” sau ca “farsă jucată în travestí”, 
re-orientând implicațiile unor astfel de lecturi în direcții 
ironice sau sugerând potențialul lor de a opera o re-ar-
ticulare deconstructivă a constructelor convenționale 
acreditate prin identități de sex și “gender”. Judith 
Butler, de exemplu, în Gender Trouble (1990) și Bodies 
That Matter (1993), desfășoară argumente convingătoa-
re în privința naturii “performanțelor” de sex și “gender” 
ca fiind constitutive pentru subiectul individual implicat 
în asemenea “performances”. Pentru Judith Butler, ca și 
pentru Eve Kosofsky Sedgwick sau pentru alte exegete 
feministe, a face înseamnă implicit a fi.11 Cu alte cuvin-
te, atunci când “genul” (“gender”) este teoretizat ca fiind 
prin însăși natura sa performativ, printr-o mișcare ce re-
situează “tragedia” mascaradei feminității și o transfor-
mă într-o practică ironică de protest și de contestare, noi 
devenim mai puțin dependente de categoriile ontologice 
esențialiste și, cel puțin în teorie și în imaginație, putem 
iniția o investigație mai radicală asupra naturii subiectu-
lui individual definit prin sex și prin “gender”.

Mobilizarea sub semnul ironiei a mimicii și parodiei 

feministe este o intervenție imaginativă asupra a ceea ce 
altfel ar trebui citit ca încă un construct / încă o reprezen-
tare opresivă a “femeii” ca fiind, prin însăși natura ei, arti-
ficială, superficială, suspectă și deficitară - o simplă și im-
perfectă negație a masculinității, care rămâne termenul 
prioritar în opoziția configurată și instaurată sub presi-
unea paradigmei heterosexuale. În perimetrul constrân-
gerilor impuse de umanismul liberal convențional și de 
noțiunile esențialiste de subiect, “mascarada” - comedia 
măștilor, farsa jucată în travestí - este semnul care deno-
tă eșecul femeilor în tentativa lor de “a trăi la înălțimea” 
cerințelor și exigențelor “adevăratei” feminități, pe care o 
asemenea ideologie le stabilește drept standarde defini-
torii pentru femeia “reală”. Lectura acestei “masquerade” 
în regim ironic sugerează, totuși, concluzii foarte diferi-
te.12 În contextul postmodern, în care critica și complici-
tatea merg mână în mână, o investigație radicală sau o 
radiografie de profunzime a aparatului conceptual fun-
damentat pe sex sau “gender”-trăit-în-act (“sex/gender-
as-performance”) devine o pură utopie, o încercare la fel 
de utopică precum este gesticulația de protest. Așa cum 
explică Judith Butler,

«Performativitatea acoperă aria acestei relații de im-
plicare a celei care contestă în ceea ce ea contestă, a celei 
ce se opune în chiar obiectul opoziției sale, această în-
toarcere a puterii împotriva ei însăși, cu finalitatea de a 
produce astfel modalități alternative la acea putere, de 
a acredita și institui o formă de contestație politică care 
să nu fie doar o “pură” opoziție și atâta tot, doar opoziție 
de dragul opoziției, să nu fie doar o “transcendere” a 
relațiilor contemporane de putere, ci un dificil efort și o 
tenace muncă pentru a modela un viitor din resurse ine-
vitabil impure.» (Bodies That Matter, 241)

Primele gesturi de contestare de acest fel le pu-
tem întâlni în germene la Catherine L. Moore, în Nicio 
ființă născută din femeie (“No Woman Born”, 1944), 
și la James Tiptree, Jr., în Fata care trăia conectată la 
aparate (“The Girl Who Was Plugged In”, 1973) - două 
povestiri de la începuturile literaturii cu cyborge, care 
plăsmuiesc cu inventivitate și forță a imaginației ficțiuni 
despre feminitate ca “masquerade”, ca o “comedie a 
măștilor” sau ca “farsă jucată în travestí”.

Povestirea scrisă de Catherine L. Moore în 1944 poa-
te fi citită ca o transpunere în planul ficțiunii literare a 
concluziilor la care ajungea în 1929 Joan Riviere asupra 
naturii inerent auto-protective a farsei feminității jucată 
în travestí (“masquerade”), a feminității care se mobi-
lizează pentru a veni în apărarea femeii “masculine” în 
fața sancțiunilor și represaliilor care-o amenință pentru 
că și-a asumat și arogat ceva ce nu-i aparținea în mod na-
tural.  Povestirea semnată de James Tiptree, Jr. este un 
basm cu inflexiuni trist-ironice care examinează presiu-
nile exercitate asupra femeilor pentru a oferi doar în co-
pie idealul feminității și pentru a juca acest joc “drept și 
fără înconjur”, chiar dacă sunt condamnate să-l piardă de 
fiecare dată fără speranță.

Povestirea Catherinei L. Moore este un experiment 
de gândire (“thought experiment”) care a stârnit multe 
ecouri și rezonanțe la vremea când a apărut și când tema 



|   2017  |  #1-2  H E L I O N

67

A L T E R N A T I V E

se afla încă la începuturile carierei sale în science-fiction, 
un început de drum sub semnul neliniștii și anxietății, 
dar deloc ezitant sau concesiv în examinarea la care su-
pune natura feminității. Eu o citesc ca pe un reper și un 
moment de înnoire, când sf-ul (proto)feminist a început 
să se orienteze înspre explorarea naturii performative a 
genului (“gender”). Ca atare, această povestire din 1944 
avea să contribuie eficient la consolidarea unei baze trai-
nice pentru viitoare destabilizări, din ce în ce mai radi-
cale, ale genului (“gender”), pe care le putem constata în 
continua creștere a unui corpus de opere ce figurează azi 
la activul scrisului deviant în science-fiction.13 Așa cum 
mulți cititori își vor aminti desigur, Nicio ființă născu-
tă din femeie (“No Woman Born”, 1944) este povestea 
lui Deirdre  - actriță, cântăreață și dansatoare celebră în 
toată lumea, “cea mai încântătoare ființă a cărei imagine 
a apărut vreodată pe un ecran de televizor” (236). Deși 
strălucita ei carieră este frântă brutal de incendiul unui 
teatru în care trupul ei este total distrus, Deirdre se ri-
dică din propria-i cenușă asemenea păsării Phoenix și 
readusă la viață în carcasa unui alt trup, metalic și stră-
lucitor, proiectat pentru ea de omul de știință Maltzer. În 
cea mai mare parte, această povestire - destul de lungă 
- este consacrată dezbaterii și examinării pe toate fețele a 
întrebării dacă Deirdre mai este sau nu mai este femeie, 
de fapt dacă mai este sau nu mai este umană. La o lectu-
ră deschisă și de largă perspectivă, povestirea Catherinei 
L. Moore este, așadar, o timpurie încercare de a gândi 
liber, în toată complexitatea și profunzimea lor, câteva 
din implicațiile pe care le aduce cu sine interfața noastră, 
ca ființe umane, cu tehnologia. Este, în același timp, o la 
fel de complexă și de rafinată examinare a implicațiilor 
“genului” (“gender”), precum și o meditație, chiar dacă 
tensionată de anxietate și neliniște, asupra naturii aces-
tui “gender” ca exteriorizare și “trăire în act” (“gender 
as performance”).    În text, Deirdre este consistent pre-
zentată ca fiind scindată între extremele unor tensiuni și 
opoziții generatoare de anxietate. Pe parcurs, în diferite 
momente, ea apare fie mai umană ca oricând, fie din ce 
în ce mai non - umană ; mai frumoasă ca oricând, sau din 
ce în ce mai grotescă ; vibrând în consonanță cu specta-

torii mai mult ca oricând, sau din ce în ce mai ruptă și 
înstrăinată de umanitate. Mai este ea oare ființa vie, plină 
de viață, femeia atât de admirată și îndrăgită altădată de 
milioane de oameni, sau, pierzându-și trupul fizic care-o 
definea mai înainte, n-a mai rămas acum în locul ei decât 
o carcasă metalică goală, cu singurul rost de a servi drept 
adăpost și sediu somatic unui creier complet lipsit atât de 
“gender” cât și de sexualitate. Aceste opoziții structurează 
conflictul între Deirdre, care plănuiește să-și reia cariera 
pe scenă și pe ecran în ciuda noului ei statut de cyborgă, 
și cei doi bărbați care-i sunt cei mai apropiați și implicați 
în viața ei - Maltzer, “creatorul” ei, și Harris, impresarul 
ei, care-o adoră și care este, în același timp, personajul 
purtător al perspectivei autorului în textul narativ.

Maltzer se convinge tot mai mult că n-ar fi trebuit ni-
ciodată “să falsifice natura” în încercarea de-a o ține în 
viață pe Deirdre : “Acum ea nu mai este o ființă umană, și 
cred că și fărâma de umanitate care a mai rămas în ea se 
va scurge încetul cu încetul și în cele din urmă va seca de 
tot și nu va mai fi pusă la loc niciodată” (259). Și pe Har-
ris îl neliniștește tot mai mult ceea ce percepe a fi natura 
iluzorie a feminității lui Deirdre, natura performativă a 
umanității lui Deirdre : “Mai târziu gândul acesta avea 
să revină din nou, gândul că ar putea fi doar un travestí, 
un deghizament, ceva ca un veșmânt cu care ea își acope-
rea trupul și pe care-l purta numai când voia să-l poarte” 
(279-280). Deirdre însăși, în cele din urmă, nu mai poate 
ignora crescânda sale distanțare și înstrăinare de restul 
oamenilor, de umanitatea lor naturală, senzația pe care 
o are că se izolează din ce în ce mai mult de trupurile 
lor de-carne-și-de-sânge, neliniștită ea însăși de identi-
tatea sa singulară ca de “un soi de mutație la jumătatea 
drumului între carne și metal” (286). Finalul povestirii 
o surprinde pe Deirdre gândindu-se la posibilitatea ca 
transformarea ei să nu se oprească acolo, ci să continue 
de neoprit, scoțând în prim plan criza de identitate pre-
cipitată de trupul ei de cyborgă : “ - Stau și mă întreb, 
repetă ea, cu o ușoară inflexiune metalică, venind ca de 
departe, dar deja perceptibilă în voce” (288).14

Această ambiguă neliniște care-și atinge (non)
culminația în final, această vagă și indefinită spaimă pe 
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punctul de a se declanșa, coagulează și cristalizează mai 
exact anxietatea în jurul căreia textul povestirii Nicio 
ființă născută din femeie de Catherine L. Moore crește 
și se dezvoltă. Deirdre este monstruoasă nu pentru că ar 
fi urâtă, ci tocmai pentru că strălucitorul ei trup metalic 
este atât de frumos - inuman de frumos. Ea este mon-
struoasă nu pentru că ar fi încetat a fi feminină, ci tocmai 
pentru că impecabilul mod în care-și performează femi-
nitatea, desăvârșirea cu care și-o “trăiește în act”, este 
atât de convingător, deliberat și calculat convingător 
: “Își smuci capul pe spate, cu corpul în balans aparent 
șovăitor și cu umerii scuturați de un ușor tremur, și râ-
sul ei gâlgâitor, asemenea unui val de muzică, umplú tot 
teatrul. […] Și iată că acum era femeie, din nou femeie. 
Palpitul viu de om, umanitatea din ea pogorâse asupra ei 
și o învăluia, asemeni unui veșmânt tangibil” (265).

Să ne amintim că Deirdre “cea originală” era deja o 
performatoare desăvârșită. Ca atare, ea era o întruchipa-
re a feminității ca spectacol și obiect al dorinței pentru 
milioane de admiratori care o adorau. Performanțele 
ei “naturale” sunt, de fapt, acte mediate electronic și ea 
însăși este o expertă bine exersată în performarea ima-
ginii feminității, cel puțin pentru acei admiratori și fani 
care o adoră. Catherine L. Moore are inspirația și abili-
tatea de a-l plasa pe Harris, impresarul lui Deirdre, în 
poziția de personaj prin care autorul își exprimă punc-
tul de vedere în text, așadar de purtător al perspectivei 
autorului asupra întregului cadru narativ și ideatic. În 
acest fel, o menține permanent pe Deirdre în statutul ei 
de obiect al “privirii masculine”, iar noi, în calitate de ci-
titori, restrânși la această perspectivă, trebuie să vedem 
din exterior pesonajul central și întreaga desfășurare na-
rativă în care evoluează și performează. Ca urmare, ne 
vom însuși senzația lui Maltzer și a lui Harris că Deirdre 
este în același timp mai puțin și mai mult decât o femeie, 
mai puțin și mai mult decât o ființă umană. La fel cu Joan 
Riviere, Maltzer teoretizează natura feminității lui De-
irdre ca fiind “masquerade”, farsă jucată în travestí. Și, la 
fel cu femeile la care se referă Joan Riviere, și Deirdre, în 
cadrul acestei paradigme, își trăiește în act feminitatea, 
“femeitatea” (“womanliness”), o “performează”, cu sco-
pul de a evita pedeapsa care-o așteaptă pentru “vina” de 
a se fi bucurat ilegitim de un privilegiu pe care nu-l avea, 
de privilegiul puterii, care este ceva “contra naturii”, “ne-
natural” pentru subiecții-femei.

Performanțele din trecut ale lui Deirdre, din vremea 
când încă mai viețuia în propriul ei trup, înainte de de-
zastruosul accident, serveau și ele pentru a menține în uz 
noțiunile convenționale derivate din “gender” și pentru a 
le asigura în continuare hegemonia, dar erau percepute 
atunci ca fiind naturale, pentru că erau performate de tu-
pul unei femei “naturale”. Cyborgul în care s-a transformat 
acum Deirdre dislocă radical din vechile sale articulații 
conceptul de “gender”, transformându-l în ceva excesiv 
și stingheritor totodată - ceva de felul performanțelor mi-
metice etalate de acele “drag queens”, “regine” ale mime-
tismului feminin, ironic teoretizate de Luce Irigaray (This 
Sex Which Is Not One, 1985).  [“Drag balls” este nume-
le, quasi-intraductibil, pe care-l poartă o “distracție” un-

derground specific americană, care îmbină competiția de 
cartier cu un sui generis ceremonial de auto-etalare corpo-
rală ostentativă, cu substrat sexual, rasial și social; “drag 
queens”, un fel de “regine ale balului” de cartier, este titlul 
pe care și-l dispută competitoarele angajate în astfel de 
“drag balls” - nota trad.] 

Genul (“gender”) este acum desprins din asocierea și 
aderențele cu trupul “natural”, iar prăpastia dintre trup 
și trăire, dintre trup și performare, s-a lărgit și s-a adân-
cit prea mult pentru a mai putea fi ignorată. Trupul lui 
Deirdre este monstruos prin sugestia că farsa în travestí 
(“masquerade”) pe care-o joacă implică și altceva, ceva mai 
mult, decât simpla reiterare a unei feminități idealizate.

Analizând performările de “gender” surprinse pe peli-
culă de Jennie Livingston cu ocazia unor “drag balls” de 
la New York, în filmul documentar Arde Parisul (Paris 
Is Burning, 1991), Judith Butler ia în discuție motivele 
pentru care performarea cu succes a “gender”-ului pre-
supune ca “trăirea în act” să apeleze la “acte” trăite într-o 
manieră pe care s-o putem lua drept “realistă”:

“Semnificativ, funcționează și are succes acea per-
formare care reproduce cât mai autentic și mai veridic 
realitatea, până la punctul în care aceasta nu mai poa-
te fi citită, percepută ca atare. […] Pentru a putea spune 
că o performare a reușit și funcționează cu adevărat [...], 
criteriul este ca nicio lectură să nu mai fie posibilă, sau 
ca orice lectură, orice interpretare să pară a fi un fel de 
privire străbătând prin spații și medii transparente, unde 
aparența coincide cu esența, unde ceea ce pare coincide 
pe deplin cu ceea ce înseamnă acel ceva. Dacă, dimpotri-
vă, între ceea ce “apare” și ceea ce este “citit” se interpu-
ne o discrepanță, o divergență, artificiul performării va 
putea fi citit ca artificiu. Rezultatul ideal va fi spulberat 
ca efect al acestui artificiu.” (Judith Butler, Bodies That 
Matter, 1993, p.129)

În textul povestirii sale Nicio ființă născută din feme-
ie, Catherine L. Moore nu reconciliază nici un moment 
tensiunea dintre aceste două feluri de “gender perfor-
mance”, cel realist și cel excesiv. Este Deirdre într-adevăr 
prinsă în capcană și ținută captivă înlăuntrul sistemului 
de reprezentări ale “genului” (“inside the system of gen-
der representation”), așa cum imaginea ei este literal-
mente captivă înlăuntrul sistemului de imagini electro-
nice ? Ori face numai un joc al mimetismului (“playing 
with mimesis”) pentru Maltzer și Harris și pentru noul ei 
public de după resuscitarea în trup de cyborgă, mimând 
ironic feminitatea, dar de fapt “rămânând tot timpul al-
tundeva”, așa cum sugerează Luce Irigaray, atât de șocant 
și de incitant (This Sex Which Is Not One, 1985, p.76) ?

În ciuda sfidării (proto)feministe aruncate de Cathe-
rine L. Moore noțiunilor de “gender construction” și de 
feminitate - în ciuda sugestiei pe care-o avansează asu-
pra feminității ca farsă jucată în travestí (“feminity as 
masquerade”) - cyborga ei este, până la urmă, prinsă în 
capcana exclusivismelor binare ale perspectivei hete-
rosexuale asupra naturii femeii. Asemenea Creaturii lui 
Frankenstein, Deirdre își consumă existența în perime-
trul unui spațiu tot mai rău famat ca fiind impur și abject, 
alungat în afara hotarelor considerate acceptabile pentru 
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o ființă umană, pentru o femeie. Cu toate acestea, cyborga 
imaginată de Catherine L. Moore rămâne o imagine vigu-
roasă care prevestea, încă din epoca începuturilor, înaltul 
potențial de care dispun astfel de figuri pentru a disloca 
și a spulbera constructele convenționale ale femininului 
elaborate în science-fiction, imaginea unei femei puterni-
ce care, deși simte cum umanitatea se retrage din ea și 
ea însăși trebuie să se retragă din umanitate, nu-și pierde 
totuși cumpătul și controlul asupra propriei ei reprezen-
tări în perspectiva genului (“gendered representation”). 
Cyborga din aceaastă povestire devine astfel mai mult 
decât o metaforă : devine o personificare, un personaj re-
prezentativ pentru un univers sf în care imaginația tehno-
logică este în măsură a începe să exploreze ramificațiile și 
implicațiile a ceea ce teoria ne spune despre noi că suntem 
în calitate de trupuri - de trupuri conformate și modelate 
în virtutea unui “gender” (“gendered bodies”), de trupuri 
definite sexual (“sexually-defined bodies”). Așa cum s-a 
spus și s-a subliniat în repetate rânduri, un tehno-trup 
își asigură continuitatea în timp nu prin reproducere (de 
ordin biologic), ci prin multiplicare, prin duplicare, prin 
copiere (de ordin tehnologic), astfel încât nu are nevoie 
de o matrice heterosexuală ca spațiu în care auto-dupli-
carea să fie operată. Dat fiind accentul care se pune în te-
oriile performativității pe reiterare și citare, tehno-trupul 
ca trup duplicat ne îndrumă în direcția spațiului utopic 
al excesului deviant. Probabil că orice tehno-trupuri sunt, 
cel puțin potențial, trupuri deviante.

În contrast cu Nicio ființă născută din femeie (“No 
Woman Born”, 1944) de Catherine L. Moore, Fata care 
trăia conectată la aparate (“The Girl Who Was Plugged 
In”, 1973) de James Tiptree, Jr. configurează în plan te-
oretic natura coercitivă a “genului” ca întemnițare (“gen-
der as imprisonment”).15 Ea demonstrează că până și o 
cyborgă, cum este femeia dementă (din podul casei) sau 
îngerul (din casă), se poate înnămoli și împotmoli într-o 
excesivă performare a feminității, contraproductivă toc-
mai prin exces de mimetism și verosimilitate care se vrea 
cât mai fidelă modelului real, dar care nu face decât să 
iasă diminuată și denaturată din această neinspirată exa-
gerare. Este o povestire de proto-cyberpunk despre un 
tehno-trup care dă greș. Protagonista, P. Burke, “urâta 
lumii” (45), este exact “trupul care nu contează”, care tre-
buie ascuns cât mai departe de ochii lumii, închis într-o 
alveolă hi-tech construită anume în acest scop, în timp ce 
mintea ei animă și dirijează de la distanță trupul clonat 
al unei femei frumoase dar neînsuflețite, Delphi, descri-
să ca fiind o “vedetă porno pentru îngeri” (49), dar care 
rămâne totuși “doar o legumă” (50), un trup inert, atâta 
timp cât nu există cineva care să-l controleze și să-i insu-
fle de la distanță suflul și palpitul vieții. 

P. Burke și Delphi reprezintă un fel de subiect cu per-
sonalitate scindată, dar totuși integrată grație tehnologiei 
într-o singură matrice minte/trup. Dacă ar lipsi Delphi, 
P. Burke ar fi “cât nu vă puteți închipui mai îndepărta-
tă de o fată ca lumea, de însuși conceptul de fată” (56), 
așa cum vocea naratorială ne spune în text. Aici textul lui 
Tiptree amintește de controversa întreținută de Judith 
Butler pe tema dacă definițiile genului (“gender”) exclud 

tot atât de mult pe cât includ.  P. Burke este trupul de 
femeie abhorat ca fiind abject și izgonit în afara a ceea 
ce în mod convențional constituie femininul. Prezența la 
televiziune o cufundă, totuși, într-o trăire virtuală care-
i permite să fie frumoasă și faimoasă, chiar dacă numai 
de la distanță. Pe firul acțiunii care curge mai departe în 
acest basm al viitorului, P. Burke se îndrăgostește de un 
tânăr simpatic și prezentabil, acesta se îndrăgostește și el 
de frumoasa și feminina Delphi, iar apoi moare - în dubla 
ei identitate de P. Burke și Delphi - atunci când încearcă 
să-și exprime iubirea direct, fără intermediere tehnologi-
că, iubitului ei, care rămâne consternat și îngrozit la afla-
rea năucitoarei dezvăluiri.

Politizarea genului (“gender”) pe care-o întreprinde 
James Tiptree, Jr. în această povestire se intersectează 
cu critica la care supune societatea spectacolului - para-
lelismele și similitudinile între Fata care trăia conectată 
la aparate și povestirea scrisă de Catherine L. Moore cu 
trei decenii mai înainte fiind sugestive și incitante toto-
dată. Delphi și altele ca ea sunt “promovate” de impresari 
din lumea marilor afaceri care le folosesc ca reclame vii 
cu scopul de a-și vinde produsele, înt-un viitor în care re-
clama directă este interzisă. Împresurată în permanență 
de camere de televiziune, P.Burke-alias-Delphi trăiește 
sub privirile neîngrădite a milioane de potențiali con-
sumatori. În acest timp, P. Burke visează în cotlonul 
ei ascuns cum ar putea remedia ruptura dintre mintea 
captivă în trupul ei monstruos și trupul feminin idealizat 
care va rămâne despărțit de acea minte pentru totdeauna 
: “Înțelegeți care ar fi efectul” - spune vocea naratorială 
- “toate aceste chinuri să se contopească într-un singur 
corp protoplasmatic fără glas care să fuzioneze cu Delphi. 
Să lase în urmă, să îngroape acolo fiara care acum o ținea 
strâns în gheare. Să se preschimbe în Delphi.” (67)  În 
termenii Judithei Butler, P. Burke dorește cu ardoa-
re să se preschimbe în idealul de “gender” reprezentat 
de Delphi, care este trupul-ei-aflat-la-distanță, să umple 
prăpastia dintre ea (P. Burke) și idealul cultural al unei 
feminități perfecte, pe care a fost învățată să-l admire și 
să-l venereze.

În acest sens, James Tiptree, Jr., ca și Catherine L. Mo-
ore, a meșteșugit cu măiestrie o povestire despre perfor-
marea feminității, despre trăirea ei în act, o performare 
care este în același timp perfectă și complet non-naturală 
: P. Burke, “urâta lumii”, învață cum să procedeze pentru 
a “activa” propriul ei trup-aflat-la-distanță în ipostază 
de femeie frumoasă, în timp ce ea însăși, cea adevăra-
tă, rămâne ascunsă vederii, dar conectată la sistem, un 
creier electronic care controlează totul. În această ipos-
tază ajunge în cele din urmă să fie chiar iubită de Joe, 
instructorul ei, dar nu ca un individ uman, ci drept “cel 
mai mare cybersistem pe care-l cunoscuse el vreodată” 
(78). Performarea-de-la-distanță a feminității pe care-o 
practică P. Burke este o farsă-în-travestí, o “masquerade” 
comandată și condusă de consumator, prin care o ase-
menea performare își găsește singura formă de manifes-
tare, date fiind constrângerile în țarcul cărora este ținut 
să se miște un trup de femeie urât și abhorat ca abject, 
singura formă pe care aceasta o are la dispoziție pentru 
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a mima sau maimuțări o feminitate acceptabilă și tole-
rabilă - și pentru a se califica astfel, în finală, pentru acel 
soi de happy-ending propriu basmelor, căsătoria cu un 
chipeș prinț, care (aproape că) este recompensa primită 
de P. Burke pentru performarea cu succes a mascaradei.16

Teoria performării, care își are evidente paralelisme în 
teoria performării teatrale, ca spectacol cu public, exa-
minează genul (“gender”) și practica sexuală ca pe o ca-
tegorie de activități, de gesturi active, mai degrabă decât 
ca pe un șir de stări pasive. Pe parcursul performărilor 
individuale, subiectul reia și reiterează idealuri sociale 
ale comportamentului de “gender”, și tocmai prin aceste 
reiterări, prin aceste “citări” repetate ale unui ideal soci-
al, prin aceste repetări ale unor modele pre-existente și 
verificate anterior, individul se constituie și se definește 
pe sine ca subiect modelat în virtutea unui “gender”. Din 
această perspectivă teoretică, acel gender modelator este 
nu atât o caracteristică esențială a individului, cât o serie 
de gesturi și gesticulații performative pe care individul 
învață să le repete, să le copieze, să le imite. Acest lucru 
rămâne valabil și în privința identității sexuale: hetero-
sexualitatea și homosexualitatea ca trăsături constitutive 
ale individului sunt “citite” și înțelese nu ca niște catego-
rii stabile, apriorice și imuabile, ci ca un rezultat al unor 
activități specifice care sunt menite a defini individul pe 
parcursul și în răstimpul performării acelor activități.  P. 
Burke este Delphi cea divin de feminină atâta timp cât o 
performează pe Delphi, care în acești termeni nu este 
nici mai mult nici mai puțin decât suma performărilor de 
“gender” ale lui P. Burke. Aceasta, P. Burke, este actorul, 
iar Delphi este rolul pe care ea îl joacă. Astfel încât am 
putea “citi” tragedia care se află în miezul povestirii Fata 
care trăia conectată la aparate ca pe o confuzie pe care 
P. Burke o face între sine-însăși-ca-actor și Delphi-ca-rol 
jucat de acest actor. Oarecum în același fel, desigur, dar 
într-o măsură deloc neglijabilă, cultura noastră, înfeuda-
tă unui regim atât de categoric al heterosexualității, nu 
reușește să facă disocierea între femeile și bărbații luate/
luați ca indivizi, și rolurile din înscenarea “gender”-ului 
pe care această cultură le pretinde să le joace ca și cum ar 
fi date de la natură. 

Note
1. Acest eseu urmează să apară în vol. Future Females, 

The Next Generation: New Voices and Velocities in Fe-
minist Science Fiction, ed. Marleen S. Barr (Boulder, CO: 
Rowman and Littlefield, în curs de apariție). Mulțumesc 
coordonatoarei de volum, Marleen S. Barr, ca și editurii 
Rowman & Littlefield, că au fost de acord cu publicarea de 
față, în secțiunea specială a revistei Science Fiction Studies. 
Ţin de asemenea să-i mulțumesc colegei mele Wendy Pear-
son pentru ajutorul dat în clarificarea și precizarea sensului 
unor termeni teoretici privitori la devianță, cruciali pentru 
discuția mea de aici. Le rămân îndatorată lui Shelley Cado-
ra și lui Istvan Csicsery Ronay Jr. pentru rigoarea verifică-
rilor și sugestiilor oferite pe parcurs.

2.Judith Butler definește “matricea heterosexua-
lă” drept “un model hegemonic discursiv/ epistemic al 
inteligibiltății de “gender”, care pornește de la premisa 
că, pentru ca trupurile să ființeze coerent și să aibă un 
sens, trebuie să existe un sex stabil, exprimat printr-un 
“gender” stabil, […] care să fie definit opozițional și ie-
rarhic, printr-o obligatorie practică a heterosexualității” 
(Gender Trouble 151. n.6).

3. Vezi, de exemplu: Eve Kosofsky Sedgwick, Episte-
mology of the Closet (1990); Sue-Ellen Case, “Tracking 
the Vampire” (1991); Teresa de Lauretis, “Queer Theory: 
Lesbian and Gay Sexualities: An Introduction” (1991); 
Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Sub-
version of Identity  (1990); Judith Butler, Bodies That 
Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (1993); Micha-
el Warner, Fear of a Queer Planet: Queer Politics and 
Social Theory (1993). Vezi, de asemenea, numărul speci-
al al revistei differences: A Journal of Feminist Cultural 
Studies, dedicat temei More Gender Trouble: Feminism 
Meets Queer Theory, număr care se deschide cu un eseu 
introductiv semnat de Judith Butler, “Against Proper 
Objects”. Aici poate fi găsit și unul dintre extrem de rare-
le cazuri de aplicare a teoriei devianței la science-fiction : 
vezi eseul lui Wendy Pearson “After the (Homo)Sexual: A 
Queer Analysis of Anti-Sexuality in Sheri S. Tepper’s The 
Gate to Women’s Country”.

4. Pentru o examinare detaliată și echilibrată a con-
textelor istorice și teoretice ale devianței, vezi Annamarie 
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Jagose, Queer Theory: An Introduction (1996). Capitolul 
“Contestations of Queer” (l0l-l26) oferă o privire pătrun-
zătoare și revelatoare asupra câtorva dintre complexitățile 
și variabilele dispuneri în context ale devianței și ale de-
viantului. Prin definiție, aproape, deviantul și devianța 
sunt termeni care sfidează orice definiție fixă. În “ultimă” 
analiză, subscriu la sugestia Judithei Butler că “este ne-
cesar să deprindem o dublă mișcare : să invocăm o cate-
gorie (în cazul de față, devianța) și totodată, pornind de 
la aceasta, să instituim o identitate și concomitent să des-
chidem acea categorie dezbaterilor, ca pe un site pentru 
permanente controverse politice. Faptul că termenul este 
controversat, și controversabil în continuare, nu înseam-
nă nicidecum că ar trebui să renunțăm la el și să nu-l mai 
folosim deloc, dar nici faptul că nu ne putem lipsi de el nu 
înseamnă că ar trebui să punem la nesfârșit sub semnul 
întrebării excluderile și disjuncțiile prin care el operează, 
ci să facem acest lucru tocmai pentru a ne deprinde cum 
să trăim în contingență și în acord cu semnificantul poli-
tic într-o cultură a controversei și contestării democrati-
ce.” (Bodies That Matter, 222)

 5. Consecvența, deja “notorie”, cu care Ursula K. Le 
Guin folosește forma de masculin a pronumelui perso-
nal la persoana-a-treia atunci când se referă la alienii săi 
androgini (sau poate la alienele sale androgine), în ro-
manul Mâna stângă a întunericului (The Left Hand of 
Darkness, 1969), are, nu mai puțin, darul de a “devia” 
sau “deviantiza”, într-un mod încă și mai specific, textul 
renumitului roman : impresia pe care o lasă planeta ei ali-
enă este că ar fi populată în exclusivitate de persoane de 
sex masculin. Ca urmare, toate relațiile sexuale - și poate 
în mod special relațiile dintre umanul Genly Ai și gethe-
nianul Estraven - lasă senzația unor relații sexuale gay.  
În ciuda a tot ce ni se spune despre aparența feminină a 
lui Estraven atunci când intră anual în starea biologică 
tranzitorie denumită kemmer, prielnică reproducerii bi-
ologice, așa cum se întâmplă și la sfârșitul cărții, ne vine 
greu să evităm a “simți” și a percepe “iubirea” neconsu-
mată a lui Genly Ai pentru Estraven altfel decât ca pe o 
trimitere subtextuală la străvechea constatare că “marile 
iubiri sunt mute” și la iubirile care “nu îndrăznesc să-și 
spună pe nume”.

 6. Să ne amintim că și la Margaret Atwood, în roma-
nul Povestirea cameristei (The Handmaid’s Tale, 1985), 
distopia patriarhală din Gilead înfățișează o lume care 
a dat la o parte și/sau a uitat cu totul mamele natura-
le care i-au dat naștere. Samuel R. Delany, unul dintre 
cei mai importanți scriitori devianți de science-fiction, 
spune despre cyberpunk că își propune un similar act de 
uitare, prin încercarea de a șterge cu totul “datoria” față 
de “mamele sale reale” (printre care se află Joanna Russ, 
Ursula K. Le Guin și Vonda McIntyre). După cum spunea 
Delany într-un interviu din 1988 adesea citat, consem-
nat de Takayuki Tatsumi, “Interesant e faptul că explozia 
feministă - care s-a infiltrat așa de mult și de evident în 
scrisul autorilor de cyberpunk - este o infiltrație cu care 
aceștia nu par a se simți câtuși de puțin confortabil, care-
i mulțumește cel mai puțin dintre toate, chiar dacă i-a 
influențat cel mai mult dintre toate, mai mult chiar și de-

cât Noul Val (“New Wave”). […]  Cyberpunk-ul este, la 
temeliile sale, o formă bastardă a scrisului. […]  Ceea ce 
nu-i lipsește, cu siguranță, sunt mamele. Un întreg cârd 
de mame - care, în termeni literari, sunt așa de promis-
cue, încât progenitura lor cyberpunk pur și simplu n-ar 
putea niciodată să stea liniștită, sigură că are un tătic. Eu 
sunt “unchiul” lor favorit , de adunătură și de substituție, 
întotdeauna căutat de mămici atunci când nu au pe alt-
cineva mai bun la îndemână, un unchi așa de simpatic 
care, pe vremea când copiii erau mici, le-a arătat atâtea 
scamatorii și trucuri de magie. ” (9)

7. Annamarie Jagose identifică precis “trei aspecte 
cruciale” sub care devianța a fost influențată de acțiunea 
feminismului lesbian: «atenția acordată “genului” (“gen-
der”) în ce are acesta specific, încadrarea sexualității prin 
raportare la repere mai mult instituționale decât perso-
nale și critica heterosexualității obligatorii » (5).

feminist și lesbian nu este neapărat deviant, 
bineînțeles. Examinați, de exemplu, un text utopic scris 
de Charlotte Perkins Gilman încă la începuturile feminis-
mului, romanul Herland (1915), care privilegiază toate 
lucrurile legate de maternitate, sau romanul The Wan-
derground (1979) de Sally Miller Gearhart, care trans-
formă multe din trăsăturile stereotipe ale feminității 
standard în virtuți “naturale” ale comunității de lesbie-
ne denumite “Hill Women” (“the hill women, a group of 
women who have fled from the men-ruled cities to the 
wilderness, where they live in all-women communities in 
harmony with each other and the natural world” - Wiki-
pedia).  Prin contrast, devianța are a face cu subversi-
unea și subminarea acélor modéle și categorii normati-
ve care, dată fiind orientarea și dispunerea efectivă mai 
esențialistă a politicii lor identitare, se văd mai degrabă 
susținute de scriitoare ca Charlotte Perkins Gilman sau 
Sally Miller Gearhart.

8. Ar fi interesant și incitant de speculat asupra faptu-
lui că, în termenii propuși de Monique Wittig în analiza 
sa, o lectură feministă a propriului ei roman Luptătoa-
rele de gherilă (Les Guérillères, 1969) ar fi “imposibilă”, 
întrucât focalizarea privirii feminismului asupra femeilor 
este, cum s-ar putea argumenta, irelevantă în cazul unui 
text în care nu există femei, ci numai lesbiene. Pentru o 
examinare complexă a profilului deviantei ca figură uto-
pică în teoria și literatura semnate de Monique Wittig, 
vezi Jennifer Burwell, “Acting Out ‘Lesbian’: Monique 
Wittig and Immanent Critique” (1997).

9. Pentru o lectură amănunțită sub acest aspect parti-
cular a scrierilor de science-fiction ale lui James Tiptree, 
Jr., vezi eseul meu “‘The Most Grisly Truth’: Responses 
to the Human Condition in the Works of James Tiptree, 
Jr.” (1989).

10. Jacques Lacan oferă un document în plus referitor 
la acest caz. În conferința asupra Semnificației phallus-
ului (“The Signification of the Phallus”, 1958), el pare a 
reitera poziția afirmată anterior (1929) de Joan Riviere, 
deși traiectoria lui este orientată într-o direcție diferită : 
“Oricât de paradoxală ar putea să pară această formulare, 
eu spun că totul este în ordine ca tocmai acest phallus, cu 
alte cuvinte semnificantul dorinței pentru Celălalt, să fie 
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ceea ce femeia va respinge ca parte esențială a feminității 
sale, și anume toate atributele sale pe parcursul perfor-
mării unei înscenări (“masquerade”). Tocmai din această 
cauză, ea este aceea care dorește să fie nu atât dorită, cât 
să fie iubită.” (289-290)

11. Vezi, de exemplu : Elin Diamond, “Mimesis, Mimi-
cry, and the ‘True Real’”; Mary Anne Doane, “Film and 
Masquerade: Theorizing the Female Spectator”; Mary 
Russo, The Female Grotesque: Risk, Excess and Mo-
dernity, în special pentru capitolul “Female Grotesques: 
Carnival and Theory” (53-73). Un studiu care examinea-
ză câteva din complexitățile masculinității ca înscenare 
de “gender” (“gender masquerade”) este “Camp, Mascu-
linity, Masquerade” de Kim Michasiw.

12. Opera întreprinsă de Luce Irigaray în domeniul 
teoriei psihanalitice cuprinde de asemenea o influentă 
construcție a feminității ca rezistență opusă prin inteme-
diul unui fel de repetiție deliberat piezișă. Feminitatea, 
în cuvintele Luciei Irigaray, este “un rol, o imagine, o 
valoare - impuse femeilor de către sistemele masculine 
de reprezentări. În această înscenare (“masquerade”) a 
feminității”, spune Luce Irigaray în continuare, “femeia 
se pierde pe sine, și se pierde pe sine tocmai jucându-
și propria feminitate” (84). Luce Irigaray mai atrage 
atenția, de asemenea, asupra subterfugiului prin care 
această “masquerade” poate fi folosită pentru a submina 
tocmai sistemele de reprezentări pe care se presupune că 
ar fi chemată să le susțină și să le consolideze. Într-un 
pasaj adesea citat, ea spune că “recursul la mimetism și 
la jocul de-a mimetismul (“to play with mimesis”) este 
așadar, pentru o femeie, o încercare de a recupera prin 
discurs locul de care a fost deposedată, fără a-și permite 
să fie redusă la acesta. [...] Aceasta mai înseamnă, totoda-
tă, să “dezvăluie” faptul că, dacă femeile știu să mimeze 
așa de bine, este pentru că ele un se lasă pur și simplu 
re-absorbite în această funcție. Ele rămân tot timpul și 
altundeva… ” (76).

13. Dintre operele mai recente și mai relevante asu-
pra valențelor literaturii de science-fiction ca domeniu al 
devianței, sugestii prețioase ar putea oferi unei eventua-
le examinari în detaliu sub acest aspect, bineînțeles, The 
Female Man (1975) de Joanna Russ și The Left Hand of 
Darkness (1969) de Ursula K. Le Guin ; dar de asemeni 
și Heroes and Villains (1969) și The Passion of New 
Eve (1977) de Angela Carter ; Winterlong (1990) de Eli-
zabeth Hand; Bone Dance (1991) de Emma Bull ; aproa-
pe tot ce a scris Samuel R. Delany pe această temă (fa-
voritele mele fiind “Aye, and Gomorrah...” [1967]  și Tri-
ton [1976]) ; multe dintre povestirile și romanele lui John 
Varley, inclusiv “Options” (1979) și Steel Beach (1991) 
; trilogia Octaviei Butler Xenogenesis (1987-1989) 
; The Child Garden (1988) de Geoff Ryman ; A Wo-
man of the Iron People (1991) și Ring of Swords (1993) 
de Eleanor Arnason. Printre bunele exemple de fan-
tasy deviantă se numără Swordspoint (1987) de Ellen 
Kushner, Was (1992) de Geoff Ryman (1992),  Nadya: 
The Wolf Chronicles (1996) de Pat Murphy și Black 
Wine (1997) de Candas Jane Dorsey.

14. Textul-cheie “de la origini” reactivat de povestirea 

Catherinei L. Moore este Frankenstein (1818) de Mary 
Shelley. Deirdre și Maltzer explorează cu bună știință 
interacțiunile dintre ei prin prisma rolurilor dramatiza-
te anterior de Mary Shelley în romanul ei. Ca răspuns 
la disperarea lui Maltzer de a fi trecut dincolo de limita 
posibilităților umane - disperare care, așa cum textul lasă 
a se înțelege, îl cuprinde atunci când își dă seama că nu 
este în stare s-o înzestreze pe Deirdre cu facultatea de-a 
acționa de-sine-stătător - aceasta insistă : “Nu sunt un 
monstru al lui Frankenstein, făcut din carne moartă. Eu 
sunt vie, vie prin mine însămi. Nu tu mi-ai insuflat viață, 
nu tu ai creat viața din mine, tu numai ai salvat-o și-ai 
păstrat-o. Nu sunt un robot, cu porunci imperative sădite 
în mine prin construcție, la care trebuie neapărat să mă 
supun. Am propria mea voință, am liber-arbitru și sunt 
independentă. Și, să știi, Maltzer, sunt umană. Sunt om, 
nu robot.” (278-279)  Și totuși, povestirea Catherinei L. 
Moore se încheie pe o notă de anxietate, se încheie cu 
propria neliniște crescândă a lui Deirdre că ea este sin-
gura din specia ei : “Aș vrea să mai existe și altele la fel 
ca mine. Pentru că sunt... sunt singură, Maltzer.” La care, 
acesta răspunde : “Atunci eu sunt Frankenstein, la urma 
urmei.” (287)

Dat fiind că avem romanul lui Mary Sheley ca in-
tertext, ar fi tentant să vedem în Deirdre o versiune dis-
torsionată a acelei mirese monstruoase așa de fervent 
dorită de Creatura lui Frankenstein și avortată in extre-
mis de Frankenstein de frică, speriat nu numai de per-
spectiva că aceasta ar putea să procreeze progenituri la 
fel de monstruoase, dar mai ales îngrozit de potențialul 
de distrugere de care ar dispune. Reluând argumentele 
pe care Frankenstein și le aduce lui însuși, Creatura “s-a 
legat prin jurământ să plece din vecinătatea oamenilor și 
să se ascundă în pustiuri, dar nu a plecat ; și, cum foarte 
probabil va deveni în scurtă vreme un animal înzestrat 
cu capacitatea de-a gândi și-a raționa, ar putea să refuze 
să se conformeze la o învoială încheiată înainte ca ea să 
fi fost creată” (150). Și mai rămâne, dincolo de mireasa 
avortată a lui Mary Shelley, și Eva lui Milton din Para-
disul pierdut (Paradise Lost, 1667), acest poem fiind, la 
rândul său, unul dintre intertextele-cheie pentru Fran-
kenstein. Și, parcă pentru a împlini și-a adeveri temerile 
și spaimele lui Frankenstein, creatura lui Maltzer refuză 
într-adevăr să țină seama de orice “învoială”, în afară de 
aceea “încheiată” între ea însăși și publicul ei, insistând 
să ia în propriile-i mâini răspunderea pentru decizia de-a 
exista în continuare.

15. Una dintre cele mai amănunțite și mai utile lec-
turi din câte cunosc eu, dedicate povestirii Fata care 
trăia conectată la aparate (“The Girl Who Was Plugged 
In”, 1973) de James Tiptree, Jr., este discuția pe care i-o 
consacră Scott Bukatman în vol. Terminal Identity: The 
Virtual Subject in Postmodern Science Fiction (1993, 
pp.316-320), unde se operează o situare a povestirii lui 
Tiptree în contextul practicilor de facilitare și comodiza-
re ale “societății spectacolului”, și totodată o situare în 
contrast între critica feministă a tehno-transcendenței 
și fantasmele tehnologice ale puterii din romane cyber-
punk apărute mai târziu, cum este Neuromancer (1984) 
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de William Gibson.
16. Tiptree, desigur, a fost deosebit de înzestrată pen-

tru “gender masquerade”, devenind ea însăși subiectul 
uneia din legendele favorite în science-fiction, nu numai 
pentru performanța sa scriitoricească, în afară oricărei 
discuții, dar și pentru performarea unei înscenări așa de 
ingenioase a unei false identități de “gender”. Cuvinte-
le prin care Robert Silverberg califică scrisul lui James 
Tiptree Jr. drept “ineluctabil masculin” (xii) - sintagmă 
așa de frecvent citată și așa de minunat plasată uneori 
ca nuca-n perete - au fost totuși citite judicios, ca o con-
vingătoare demonstrație că scrisul ca activitate umană 
nu este inerent dependent de identitatea și apartenența 
de “gender”. (Vezi Robert Silverberg, “Who Is Tiptree, 
What Is He?” Introduction to Warm Worlds and Other-
wise by James Tiptree, Jr., 1975).  În contextual aces-
tei “gender masquerade”, vezi și un foarte util capitol 
din vol. Frankenstein’s Daughters (1997) de Jane Do-
nawerth (“Cross-Dressing as a Male Narrator”, pp.109-
176), unde este examinată, destul de detaliat, adoptarea 
unei identități de narator-bărbat și-a unui punct-de-ve-
dere masculin de către scriitoare-femei, precum Catheri-
ne L. Moore și James Tiptree, Jr. 

Opere citate
Bukatman, Scott. Terminal Identity: The Virtual Sub-

ject in Postmodern Science Fiction. Durham, NC: Duke 
UP, 1993.

Burwell, Jennifer. “Acting Out ‘Lesbian’: Monique 
Wittig and Immanent Critique.” In Notes on Nowhere: 
Feminism, Utopian Logic, and Social Transformation. 
Minneapolis: U of Minnesota P, 1997. 165-202.

Butler, Judith. “Against Proper Objects.” differen-
ces: A Journal of Feminist Cultural Studies (Special is-
sue: More Gender Trouble: Feminism Meets Queer The-
ory) 6 (Summer-Fall, 1994): 1-24.

_____. Bodies That Matter: On the Discursive Limits 
of “Sex.” New York: Routledge, 1993.

_____. Gender Trouble: Feminism and the Subversi-
on of Identity. New York: Routledge, 1990.

Case, Sue-Ellen. “Tracking the Vampire.” differen-
ces: A Journal of Feminist Cultural Studies 3 (Summer 
1991): 1-20.

de Lauretis, Teresa. “Queer Theory: Lesbian and Gay 
Sexualities: An Introduction.” differences: A Journal of 
Feminist Cultural Studies 3 (Summer 1991): iii-xviii.

Diamond, Elin. “Mimesis, Mimicry, and the ‘True-Re-
al’.” Modern Drama 32 (March 1989): 58-72.

Doane, Mary Anne. “Film and Masquerade: Theorizing 
the Female Spectator.” Screen 23 (Sept.-Oct. 1982): 74-87.

Donawerth, Jane. Frankenstein’s Daughters: Women 
Writing Science Fiction. Syracuse, New York: Syracuse 
UP, 1997.

Haraway, Donna. “A Manifesto for Cyborgs: Science, 
Technology, and Socialist Feminism in the 1980s.” 1985. 
In Coming to Terms: Feminism, Theory, Politics, ed. Eli-
zabeth Weed. NY: Routledge, 1989. 173-204.

Hollinger, Veronica. “‘The Most Grisly Truth’: Res-
ponses to the Human Condition in the Works of James 

Tiptree, Jr.” Extrapolation 30 (Summer 1989): 117-132.
Irigaray, Luce. This Sex Which Is Not One. Trans. Ca-

therine Porter. Ithaca, NY: Cornell UP, 1985.
Jagose, Annamarie. Queer Theory: An Introduction. 

New York: New York UP, 1996.
Lacan, Jacques. “The Signification of the 

Phallus.” écrits. 1966. Rpt. écrits: A Selection. Trans. Alan 
Sheridan. NY: Norton, 1977. 281-191.

Michasiw, Kim. “Camp, Masculinity, Masquera-
de.” differences: A Journal of Feminist Cultural Stu-
dies 6 (Summer-Fall 1994): 146-173.

Moore, C.L. “No Woman Born,” 1944. In The Best of 
C.L. Moore, ed. Lester Del Rey. New York: Ballantine, 
1975. 236-288.

Pearson, Wendy. “After the (Homo)Sexual: A Queer 
Analysis of Anti-Sexuality in Sheri S. Tepper’s The Gate 
to Women’s Country.” SFS 23.2 (July 1996): 199-226.

Richardson, Diane, ed. Theorizing Heterosexuality: 
Telling it Straight. Bristol, PA: Open UP, 1996.

Riviere, Joan. “Womanliness as a Masquerade.” The In-
ternational Journal of Psychoanalysis 10 (1929). In For-
mations of Fantasy, ed. Victor Burgin, James Donald and 
Cora Kaplan. New York: Methuen, 1986. 35-44.

Russ, Joanna. “The Mystery of the Young Gentleman.” 
982. Extra(Ordinary) People. NY: St. Martin’s, 1984. 63-92.

_____. “When It Changed.” Again, Dangerous Visi-
ons, ed. Harlan Ellison. 1972. New York: Berkley, 1983. 
253-260.

Russo, Mary. The Female Grotesque: Risk, Excess and 
Modernity. New York: Routledge, 1994.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. 
Berkeley: U of California P, 1990.

Shelley, Mary. Frankenstein. 1818. New York: Ban-
tam, 1981.

Silverberg, Robert. “Who Is Tiptree, What Is He?” In-
troduction to Warm Worlds and Otherwise by James 
Tiptree, Jr. New York: Ballantine, 1975. ix-xviii.

Tatsumi, Takayuki. “Some Real Mothers: An Intervi-
ew with Samuel R. Delany.” Science Fiction Eye 1 (March 
1988): 5-11.

Tiptree, Jr., James [Alice Sheldon]. “And I Awoke and 
Found Me Here on        the Cold Hill’s Side.” 1972. Her 
Smoke Rose Up Forever. Sauk City, WI: Arkham House, 
1990. 35-43.

_____. “The Girl Who Was Plugged In.” 1973. Her 
Smoke Rose Up Forever. 44-79.

_____. “Houston, Houston, Do You Read?” 1976. Her 
Smoke Rose Up Forever. 168-222.

Warner, Michael. “Introduction.” Fear of a Queer 
Planet: Queer Politics and Social Theory, ed. Warner. 
Minneapolis: Minnesota UP, 1993. vii-xxxi.

Wittig, Monique. “One Is Not Born a Woman.” 
1981. The Straight Mind and Other Essays. Boston: Bea-
con Press, 1992. 9-20.

Articol preluat din antologia MORTUA EST 
realizată de Cornel Robu în anul 2014

A L T E R N A T I V E



H E L I O N  #1-2 |   2017  |

74

B D

UROBORUS
LAURENȚIU

BUTUC

Laurențiu Butuc - desene
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Sorina Georgiana - culoare
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Am citit-o pe malul mării, 
alunecând între proze cu 
rapiditatea unui vas de 

croazieră. Cum credeți că 
sună niște povestiri științifico-

fantastice în ritmicitatea valurilor? 
Fantastic!

Cartea m-a impresionat de la primul text lecturat și m-a 
binedispus, totodată, pentru că dincolo de atmosferă, de 
zboruri, nave, ființe magice sau inteligențe artificiale (adică 
tot tacâmul SF obișnuit) e întotdeauna un umor subtil, 
piperat pe alocuri de cuvinte “neaoșe”, de-ale noastre din 
popor, care generează un comic plăcut, însă cu o mare 
diferență față de mulți autori citiți anterior, nu ironic. 

Și cum să nu-ți placă o odisee a călătoriei prin timp, dacă 
Inventatorul, un grec genial din antichitate, evident 
neînțeles de restul,  face să funcționeze o mașinărie de 
călătorie în timp, făcută din lemn și acționată  presărând 
din când în când niște polen sau alte cele,  un fel de 
combustibili naturali și totul fără magie? E un fel de Heron 
din Alexandria plasat undeva la intersecția, nu foarte clar 
marcată, dintre basm și fantasy cu elemente de science-
fiction.  Și nici mai mult nici mai puțin, traversează lumile 
inconfundabile ale basmului (de unde o culege, clar, și pe 
Cosânzeana) apoi brusc, ca și când ne-am fi trezit de-a 
binelea după o beție zdravănă, aterizează, ghici unde?  
În fața ”polițaiului” comunitar tipic, prost și burtos, care 
patrulează Parcul Botanii din Timișoara.

 “- Nu aveți voie sș stați pe rondoul de flori!
Fata se sculă în picioare privindu-l nehotărâtă. Nu 

reușea să înțeleaga ce avea în față. Hainele scurte și 
ridicol de colorate abia reușeau să acopere o burta 
uriașă. Căpcăunul, își aminti ea, avea tot așa o 
burtă[…]deci trebuia să fie ceva șef.”p 140.
Să nu spun nici mai mult nici mai puțin de Roșii, 

sunt, da, evident, colorați ca atare, însă ființe magice 
sau nu, construiesc proza, aproape fără să fie necesară 
intervenția altor personaje, care par uneori puse acolo 
doar de decor sau ca translatori. Se naște astfel în volumul 

Amețeli postlumice, un univers de un impact vizual și 
emoțional nediluat și absolut inedit “Și atunci l-am simțit 
cu toată puterea. Pe el și pe Eve, un tot unitar, care se 
rostogolea prin galaxie adunând materie și energie, ea 
o protostea, el un protosistem de planete.” p. 113.

Liftul, care dă numele primei povestiri, e un vehicul 
care duce în “nicăieri”, un spațiu care e, deopotrivă, o 
proiectie siderală uluitoare, și pe de altă parte, ceva de 
neconceput pentru mintea unamă. Omul (un posibil alter 
ego al autorului) devine mic, insignifiant și pierdut în 
imensitatea existenței și a universului,  a căror alegorie 
este această călătorie. 

Mi-ar fi greu să număr toate personajele care frapează,  
de la Frank Morzuch, denumit și Nuenimeniaici, 
la creierul lichid din proza În ochiul schimbării  și 
la celebrii Roșii, de care am mai amintit,  ce au două 
timbruri ale vocii distincte. Aceștia sunt, nici mai mult 
nici mai puțin, forme de viață ce există la limita dintre 
universul material și un altul…..  Hmm, sună tare, nu?

Ca un artificiu mic și special, în  Malanga mijlocie 
autorul se provoacă pe sine, creând o proză nostagică, 
într-o Timișoară eternă și totuși uitată, făcând uz de un 
lirism cald  și de un fantastic de inspirație swiftiană, un 
text ce devine, de fapt, o parabolă a Marelui Timp. 

Conceptual Daniel Timariu este foarte riguros. Așază 
fiecare proză la locul ei, capitol după capitol, cu simțul 
unui matematician ordonat, o condimentează pe fiecare 
ca pe un “gulaș spațial” (a se vedea, în acest sens, proza 
care dă numele cărții) cu ingrediente SF, fantastice, 
realiste șamd, apoi ni le pune pe masă. Da, cartea e ca un 
meniu al imaginarului creator, plină de tot ce are nevoie, 
de la copertă la conținut. Iar dacă există minusuri, ei bine 
nu ”dor” foarte tare. 

Eu una l-aș mai săra puțin cu titluri mai apetisante, 
care să stârnească inevitabil apetitul cititorului încă 
înainte de a începe să citească textul. Dar asta poate în 
alte volume viitoare, pe care le aștept cu nerăbdare și o 
“foame” strașnică de SF-uri dintre cele mai bune!

A L T E R N A T I V E

CRISTIAN VICOL

DANIEL TIMARIU -  “POSTLUMEA ȘI AMEȚELILE EI”

LAURA 
CEICA

P E  S C U R T  D E S P R E  P R O Z A  S C U R T Ă
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BIBLIOTECA NOVA
Asociația Helion a editat în luna 

aprilie un număr special BIBLIOTE-
CA NOVA dedicat celui care a fost 
CORNEL ROBU, ilustru teoretician, 
istoric și critic literar al s.f.-ului ro-
mânesc, plecat pe căile interstelare 
la 27 octombrie 2016. Semnează în 
acest număr: MIRCEA OPRIŢĂ, OVI-
DIU PECICAN, IOANA ROBU, IRINA 
PETRAȘ, LUCIAN-VASILE SZABO, 
CORNEL SECU. 

O selecție reprezentativă din texte-
le lui Cornel Robu, ca și câteva repro-
duceri din manuscrisele holografe ale 
lui Cornel Robu, alcătuiesc un sumar 
interesant și atractiv al revistei.

Revista se poate comanda de către 
cei interesați pe adresa bibliotecano-
va1983@gmail.com.

Asociația Română a Cluburilor și Autorilor de Science-Fiction, ARCASF, în cola-
borare cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, Primăria Râmnicu-Vâlcea, Inspec-
toratul Școlar al Județului Vâlcea, organizează la Râmnicu Vâlcea, între 1 – 3 septem-
brie 2017, a 38-a ediție a Convenției Naționale de Science-Fiction, cunoscută sub nu-
mele de ROMCON.

Invitații de onoare sunt: LUCIAN BOIA, VOICU BUGARIU și MARIAN TRUŢĂ.
Invitații speciali sunt SILVIU GENESCU, GEORGE CEAUȘU și LIVIU SURUGIU.
Artiști invitați speciali sunt MILLO SIMULOV, CĂTĂLIN NEGREA și TUDOR 

POPA.
Fan Invitat Special HARALAMBIE IONESCU.
Juriul celei de-a 38-a ediții a ROMCON s-a constituit având următoarea alcătui-

re: OVIDIU PECICAN (președinte), ADRIAN BUZDUGAN, EUGEN CADARU, LU-
CIAN MERIȘCA și MIRCEA NAIDIN (membri).

Formula de votare va fi la fel ca la ediția anterioară: 50% votul juriului și 50% vo-
tul participanților (pe baza taxei de participare de 25 de lei, care se va achita în con-
tul ARCASF până la 30 august 2017).

Temele celei de-a 38-a ediții ROMCON sunt:  FILOSOFIE ȘI S.F. (două sesiuni), 
REALITATEA VIRTUALĂ ȘI ARTA S.F. (două sesiuni).

În cadrul ROMCON-ului va avea loc și premierea laureaților concursului de 
anticipație VÂLCEA PESTE O SUTĂ DE ANI, concurs care a fost lansat la sfârșitul 
lunii aprilie. Președintele juriului la acest concurs este REMUS GRIGORESCU. Pen-
tru mai multe informații intrați pe www.arcasf.ro și www.romconsf.ro.

Programul ROMCON-ului cuprinde, de asemenea, conferințe și dezbateri cu 
personalități ale lumii academice și culturale din București, Iași, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Craiova, Brașov, Râmnicu-Vâlcea. Elemente de atracție vor fi și LASER 
SHOW-ul, TÂRGUL DE CARTE S.F. și FANTASY, FESTIVALUL FILMULUI SCI-
ENCE-FICTION, SALONUL DE ARTĂ VIZUALĂ FANTASTICĂ, ZONA DE JOCURI 
pentru copii și elevi, lansările și prezentările de cărți, spectacole de teatru, serata SF.

Programul complet al ROMCON-ului va fi comunicat după 15 mai 2017.

ROMCON 2017 TABĂRA DE CREAȚIE 
IMAGINATIO

Tabăra de creație IMAGINATIO, 
organizată de către ARCASF și  clubul 
ATLANTIS din Reșița, se va desfășura 
între 10 iulie și 16 iulie 2017, într-o 
locație deosebită situată în Munții Se-
menic, la circa 10 km de Reșița, pe malul 
lacului Secu. Transportul participanților 
de la Reșița la tabără cade în sarcina or-
ganizatorilor. Deschiderea oficială luni 
10 iulie la ora 10, iar închiderea dumini-
că 16 iulie la ora 16.

Pensiune completă, cazare (hotel 2 
stele)  și masă, costă în total 80 lei/zi. 
Programul complet al taberei va fi publi-
cat pe site-ul ARCASF și în Helion Onli-
ne, după data de 15 mai a.c. Înscrierile 
se vor face în perioada 15 martie-31 mai 
a.c., pe adresa asociatia.arcasf@gmail.
com. ARCASF asigură trei locuri gratuit 
(cazare și masă) la trei tineri (vârsta 18-
25 ani), recomandați de către Consiliul 
Director al ARCASF.

APĂ PE PLANETA CERES
Pe planeta pitică Ceres, decoperită  încă din 

1801, au loc alunecări masive de teren, simila-
re cu cele de pe Pământ. Știrea a apărut într-un 
studiu publicat în Nature Geoscience. Studiul 
a utilizat datele NASA de la nava Dawn.

Alunecările acoperă o zonă mai mare în po-
lii planetei pitice față de ecuator, dar procesele 
de suprafața nu țin cont de latitudine. Acesta 
este un motiv pentru care oamenii de știință 
cred că gheața influențează aceste procese. 

Pe baza alunecărilor masive de teren, cer-
cetătorii estimează că partea exterioară a Ce-
res conține între 10 și 50% gheață.

Recent, cercetătorii au decoperit pe Ceres și 
un component chimic, care face posibilă crea-
rea organismelor. Acești compușii organici in-
clud metanul și alte tipuri de hidrocarburi, con-
siderate precursorii aminoacizilor. Prezența 
acestor elemente sugerează că Ceres ar fi mediu 
favorabil pentru procesele chimice prebiotice.

Națională
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U.CON/EUROCON 2017
Între 16-18 iunie în mijlocul Renaniei, la Dortmund, va 

avea loc EUROCON-ul din acest an.
Are și un nume de identificare pentru istorie: U.CON.
În același timp are loc și Convenția Anuală Germană, 

cunoscută sub numele de FEDCON.
Invitați de onoare vor fi: Aleksandar Ziljack, Andreas 

Eschbach, Autun Purser și Dave Hutchinson.
Autorii și cluburile române, care doresc să participe, 

sunt invitate să ia legătura cu ARCASF pentru a stabili un 
plan de participare la EUROCON.

VUIA 111

În 18 martie 1906, coincidență fericită cu data înființării clu-
bului HELION (dar cu 74 de ani mai târziu), la Montesson, lân-
gă Paris, TRAIAN VUIA, bănățeanul, a dovedit tuturor scepticilor 
din Academia Franceză și de pretutindeni, că omul poate „zbura”.

Aniversarea celor 111 ani de la zborul lui VUIA de la Paris a fost 
omagiată printr-o expoziție și o conferință la Parlamentul Euro-
pean de la Bruxelles în 7 și 8 martie, grație Centrului Cultural Bel-
giano-Român. 

Muzeul Național al Banatului, împreună cu Aeroportul 
Internațional TRAIAN VUIA din Timișoara a vernisat în 18 mar-
tie o cuprinzătoare expoziție la aeroport.

ARPIA, Asociația Română pentru Propagarea Industriei Avi-
atice a organizat în 7 și 8 aprilie o serie de manifestări la filiala 
Timișoara a Academiei Române, la Liceul C.D. Loga și în localita-
tea Traian Vuia, cu participarea cosmonautului Dumitru Prunariu.

Neuralink, încă o companie înființată de celebrul Elon 
Musk, va realiza un sistem de conectare a creierului uman cu 
o interfață virtuală.

Acest sistem se va realiza printr-o serie de dispozitive, toa-
te cu dimensiuni de ordinul micronilor. Acest sistem nou îi va 
spijini pe cei care suferă de leziuni grave pe creier, în urma 
unor atacuri cerebrale sau a unor leziuni canceroase

Ideea s-ar putea concretiza în următorii patru ani, după 

cum a declarat Elon Musk.  
Acest pas uriaș se aliniază la tendința de tehnologiza-

re exponențială. Astfel, inteligența artificială și învățarea 
mașinilor vor duce la computere într-atât de sofisticate, încât 
oamenii vor fi nevoiți să apeleze la implanturi de rețele neuro-
nale în creier, doar pentru a ține pasul cu tehnologia.

”In cap există o mulțime de concepte pe care creierul tre-
buie să le comprime la un nivel incredibil de scăzut, numit 
limbaj sau scriere. Daca ai două interfețe ale creierului, se 
poate să ai o comunicare necomprimată, directă, cu o altă per-
soană”, a declarat fondatorul Tesla într-un interviu.

Elon Musk, de origine sudafricană, s-a mutat cu familia în 
SUA în primii ani de viață.

Este cunoscut ca fondator al PayPal, primul operator al 
unui sistem de plăți online, care poate fi utilizat la achitarea 
sumelor medii și mici. Musk a mai fondat în 2002  SpaceX, 
o companie de fabricare a aeronavelor spațiale, cu scopul de a 
reduce costurile transportului cosmic și colonizarea planetei 
Marte. Ulterior el a mai înființat Tesla Inc., celebra companie 
care produce mașini electrice performante. Musk a dclarat că 
toate companiile înființate de el au scopul de a schimba lumea 
și omenirea, prin reducerea încălzirii globale, energie ecoprie-
tenoasă și reducerea riscului de extincție a rasei umane.

CONECTAREA CREIERULUI UMAN LA INTERFEȚE IT
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Rubrica Zig-Zag a fost realizată de Cornel Secu 
și George Țugurlan 

COMIC CON
East European 

Comic Con, cel mai 
mare târg din estul 
Eruopei, cu zeci de 
mii de vizitatori la ul-

timele ediții, cu workshop-uri interactive, cu concursuri superatractive, 
cu actori și invitați din prima linie a filmelor, BD-urilor, serialelor, pu-
nând accentul pe cultura pop, dar și pe creația de jocuri structurate pe ca-
tegorii de vârste, cosplay. Totul după ultima tehnologie.

Totul făcut în registru de prezentare american. Marketing îmbi-
nând partea de vânzare cu cea culturală. Invitați de marcă ca în fie-
care an. Iată câțiva dintre ei: actorii Craig Parker, Nathaniel Buzolic, 
Christopher Judge, Tom Wlaschiha, Ellie Kendrick, Jefferson Hall; 
youtuberii români: Creative Monkeyz, Bromania și Sector7 și artiștii 
Puiu Nanu, Victor Drujiniu, Cristian Chihaia și Șerban Andreescu.  
Comic con-ul se va desfășura la Romexpo în zilele de 5-7 mai. Un 
bilet costă 25 de lei pentru 5 mai, 50 de lei pentru 6 mai și 35 de lei 
pentru 7 mai, iar un abonament pentru toate cele trei zile 80 de lei.

Oricum, tragem nădejdea ca în acest an să nu ne facă o concurență 
prea mare la Conferința Internațională Helion.

ATLANTYKRON 2017
Atlantykron a fost înființat la început ca o tabără pen-

tru science-fiction, pe o insulă cu rezonanță istorică – 
Capidava. Iată cum este prezentat Atlantykron-ul pe si-
te-ul omonim:

„În 1990, un mic grup de tineri iubitori de Science Fic-
tion a ales această insulă îndepărtată drept un loc ideal, 
deși sălbatic, unde să se desfășoare Tabăra anuală de 
SF. Era o ocazie minunată să studieze și să învețe unii de 
la ceilalți. Timpul a trecut, condițiile s-au schimbat, dar 
setea de cunoaștere și de experiențe noi a rămas. După 
10 ani, Tabăra s-a transformat într-o Școală de Vară. 
Tradiția a continuat, având în fiecare an sprijinul unor 
autorități guvernamentale și al unor organizații negu-
vernamentale din întreaga lume. Academia a sărbătorit 
un sfert de secol de existență!

În mod tradițional, Academia începe în cea 
mai apropiată vineri de 1 august, odată cu sosirea 
participanților, și se termină cu plecarea acestora du-
minică, 10 zile mai târziu.”

Încet-încet s.f.-ul a fost alungat de pe insulă, oricum 
nu prea i se potrivea lui Sorin Repanovici, organizatorul 
principal al evenimentului, iar la ediția anterioară, ca și la 
cea de anul acesta, care se va desfășura între 28 iulie și 6 
august, Atlanykron-ul a devenit un fel de ghiveci, purtător 
însă al somptuosului titlu de „Academie de Vară”.

Dacă i-ar fi spus „Academie de distracție”, sau „Acade-
mie de afaceri”, sau „Academie de familie”, sau o altă for-
mă fără fond, aproape că era același lucru. Atlantykron-
ul rămâne pentru nostalgici o amintire frumoasă, care a 
funcționat într-un mod 
prietenos timp de circa 
10 ani. Acum este cu to-
tul altceva, mai degrabă 
o afacere a tandemului 
Repanovici-Mironov.

FINAL FRONTIER, EDIȚIA A 6-A
În zilele de 1-2 aprilie a .c., la București, la Centrul Cultural Casa 

Artelor (sectorul 3), a avut loc ediția a 6-a a Târgului de Carte Final 
Frontier, organizat de către BookBlog.ro.

A fost una dintre cele mai reușite ediții, în prmul rând datorită 
locației. Organizatoarea evenimentului, Andreea Chebac, declarân-
du-se mulțumită, chiar dacă au fost mai puține edituri participante 
față de ediția anterioară. 

Jocurile pentru copii și cosplay au completat lansările de cărți și 
panelurile cu discuții.

HELION ONLINE - NOUA ECHIPĂ
Începând cu numărul 68 (ianuarie-februarie 2017), re-

vista Helion Online are o nouă echipă redacțională: Cor-
nel Secu (senior editor), Lucian-Vasile Szabo (redactor-
șef), Darius-Luca Hupov (redactor-șef adjunct), Daniel Ti-
mariu (secretar de redacție), Ciprian Baciu, Adrian Chi-
fu, Adriana Muscă, Adrian Bancu, George Țugurlan. 

Colaboratori permanenți: Mircea Opriță, Rodica 
Bretin, Marian Mirescu.

Dezvoltare și mentenanță: George Țugurlan (con-
silier tehnic), Daniel Tănasie (webmaster).

Revista are o nouă înfățișare, mai atractivă și mai ușor 
de accesat.

Una dintre surprizele plăcute este cea care conține ru-
brica de emisiune radio Galaxia Imaginarului, realizată 
de Darius Luca Hupov. Meritul pentru noua înfățișare a 
site-ului aparține lui Daniel Timariu. Merită să accesați fi-
ecare număr din Helion Online, la www.helionsf.ro.


