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CUM E MAI BINE?
Cum e mai bine să faci ca să fie bine?
Și ca să fie bine, cum se construiește în fapt? Pas cu pas 

sau altfel?
Ca să fie bine pentru fandom, înțeles ca un întreg format 

din cluburi, autori și fani răsfirați și neînregistrați niciunde.
Cât e de contaminat fandomul de influențe și care sunt 

fertile și care sunt sterpe sau periculoase?
Și ce înseamnă să crezi în ideea unui fandom, care poate 

fi interesat de adunarea membrilor săi.
Câte interese se țes pe lângă fandom, câte orgolii se as-

cund în umbra lui și care sunt bolile lui.
Sunt diferențe fandomiale de la o țară la alta sau de la o 

regiune europeană la alta?
Și dacă sunt, cum se explică?
E mai bine ca fanii și autorii să se întâlnească o dată pe 

an într-un loc anume, diferit de la an la an.
Acel loc să aibă legătură cu vreun club mai mare sau 

mai mic? Să se poată dezvolta acea grupare în urma acelei 
Convenții, să-i zicem acum ROMCON, sau nu?

Sau să te bazezi pe oferta administrativă a unui centru cul-
tural, care și-a dovedit vocația și seriozitatea organizatorică?

Cum e mai bine? Să crezi în promisiunile administrative 
și să alegi locul, ori să ai contracte clare privind finanțarea 
și posibilitățile de sponsorizare și parteneriale.

S-ar putea refuza această variantă? Sigur că nu, dar exis-
tă ea în realitate, există ea în forme repetitive, funcționale 
an de an. 

Și dacă ai contracte semnate cu diverse instituții admi-
nistrative sau organizații comerciale și nu se respectă și dacă 
ai contracte de sponsorizare sau promisiuni de sponsoriza-
re, care intră în ceață sau se evaporă până la eveniment, iar 
litera lor nu va fi niciodată literă de lege, pentru că nu au cla-
uze de daune morale sau materiale, iar tu ai trecut de timpul 
când puteai să mai întorci căruța din drum.

Cum e mai bine? Să renunți?! Să te duci în altă parte, unde 
peisajele sunt mai puțin frumoase, iar speranțele mai mari.

Strâmbătorii din nas, de profesie, unii eșuați în exercițiile 
economice, alții eșuați în exercițiile adaptării sociale, fie că 
sunt din Satu Mare, Brașov sau București, vor zice, ce bine, 
că nu ne-am dus, nu v-am zis eu, ce mai, n-are rost să te 
aduni, pentru ce să te întâlnești, avem Internet, avem Face-
book, ce rost au aceste convenții.

Când nu faci nimic, unora li se potrivește meseria de 
„clănțari”. Dau din gură, strâmbă din nas, mimează o supe-
rioritate „culturală” față de teme și față de orice.

Când n-au de ce să se lege, se leagă de un nume sau al-
tul, considerând că sunt toxice, pe baza decretelor pe care 
le dau ei la una mică.

E bine să treci pe lângă acești ratați ai istoriei și să nu-i 
bagi în seamă, ori să le bați obrazul gros încă o dată, că au 

fost informatori ai Securității sau că sunt lichele culturale?
Unora nu le pasă. Alții, foarte puțini și interesați, îi lasă 

să pălăvrăgească în continuare.
Unii nu știu cum să reacționeze, ca să nu se supere nimeni.
O anumită comoditate, iar, uneori, o falsă morală 

creștină fac mai mult rău decât bine.
Fără convenții anuale o mișcare sefistă e pierdută. În pri-

mul rând nu are cum să-și evalueze forțele. În al doilea rând, 
devenind haotică, nu va avea niciodată un orizont critic. În 
al treilea rând, nu va avea unde să-și dezbată direct și cinstit 
problemele pe care le are, sau care apar după convenții.

Va fi la cheremul unuia sau altuia, care se vor declara un 
fel de guru, atotștiutori, singurii care pot fi judecători și ju-
cători în același timp.

Convenția națională a s.f.-ului este singura formă și posi-
bilă și credibilă, care atestă existența fandomului românesc.

Și în Franța, și în Germania, și în Italia, și în Spania, 
Convențiile Naționale nu mai adună sute de inși ca în anii 70-
80, dar adună reprezentanții cluburilor (nu toate, nici acolo 
nefiind unanimitate și acolo existând reticențe vizavi de unii 
sau de alții, fără să se facă vocalize interminabile ca la noi).

Și în Cehia, Ungaria, Suedia, Rusia sau Polonia, Croația 
sau Danemarca, Convențiile Naționale funcționează cu o 
participare mai redusă, deoarece, ca și la noi, numărul clu-
burilor s-a micșorat, și, în același timp, și numărul fanilor.

Și publicul de carte s.f. în limbile europene s-a micșorat, 
tirajele cărților reducându-se extrem de mult.

După Revoluție, un singur român a fost invitat de onoa-
re la o Convenție Națională – Cristian Mihail Teodores-
cu, la Convenția Națională Franceză de la Amiens. A fost 
o șansă uriașă, care nu a fost folosită cum trebuie. Am mai 
scris despre asta. Era un foarte bun vorbitor de franceză și 
engleză, era tradus și publicat în cea mai bună revistă a lor 
și avea șanse să fie invitat la cea mai mare reuniune sefistă 
europeană, detașată de Convențiile Naționale și Europene, 
UTOPIALES, de la Nantes.

Un singur român a mai avut această cinste la UTOPIA-
LES: Lucian Merișca, de la Iași, lucru despre care s-a scris 
și s-a vorbit foarte puțin.

Fandomul românesc nu e mai slab decât altele europene, 
care au o bună imagine și o bună organizare.

Va fi din ce în ce mai bun și în stare să-și reprezinte valo-
rile cu mai multă energie în Europa, în funcție de voința lui 
de a fi pus în parametri orgnizatorici corecți.

Întrebarea din titlu are un singur răspuns: pentru fan-
domul românes este bine ca ROMCON-ul, Convenția 
Națională, să funcționeze an de an, înlăturând cu curaj ba-
rierele artificiale puse de câțiva răuvoitori și cârtitori.

Că este loc de mai bine în derularea Convențiilor 
Naționale, răspunsul e clar afirmativ.

CORNEL  SECU
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Când deschise ochii, își 
dădu seama că se afla într-o 
încăpere goală, întins pe un 

pat. Ceva mai încolo,  se afla o 
masă și trei scaune. În rest, un 

decor lipsit de orice semnificație, 
doar pereți zugrăviți în alb, o ușă, cu tastatura marcată 
de lumina chilimbarie de așteptare. Conturul dreptun-
ghiular al ușii se distingea cu greutate în lumina panou-
rilor fluorescente care se întindeau pe întreaga suprafață 
a tavanului. Îl deranja lumina reflectată de peste tot, de 
muchiile lucioase, ca o formă subtilă de tortură. Pe podea 
era doar gresie anostă, dale de culoare crem. Linia aproa-
pe invizibilă a ușii, deschiderea ei printr-un cod,  fapt 
care sugera interdicția de a ieși,  îl făcură să se întrebe 
cum ajunsese aici și de ce. De fapt, problema lui imedi-
ată, cea mai mare, era că nu-și amintea nici cine este. Se 
zgâi la ușa închisă, de parcă ar fi așteptat pe cineva să in-
tre cu răspunsul, cu un nume. Să-l bată cu mâna pe umăr 
și să-i spună: „Salut …” Aici mintea-i țăcănea în gol, ca un 
mecanism dereglat. Cine anume? Cine era? Privi în jur, la 
pereții cuprinși de o negreală vagă, în partea dinspre ușă, 
ca un mucegai depus din cauza umezelii. Părea o celulă, 
lungă și bine luminată, cu o dotare minimă. Nu exista ni-
mic din ce-ar putea să-i ofere un indiciu despre utilitatea 
încăperii, despre locul în care se afla. După dimensiunile 
încăperii, ar fi putut fi și o magazie, golită de mobilier în 
mare grabă. În orice caz, nu părea o rezervă de spital. Nu 
era legat de pat, de mâini și de picioare, cu un stativ pen-
tru perfuzii la capul patului și vreun lichid incolor picu-
rându-i pe îndelete în venă.

Cercetă peretele cel mai apropiat și nu văzu nimic scri-
jelit, vreo inscripție sau un nume, sau zilele bifate, nu-
mărate ca niște bețișoare și apoi tăiate cu o linie oblică. 
AMR. Au mai rămas… Pe buzunarul stâng al salopetei al-
bastre văzu un simbol total de neînțeles pentru el. Erau 
trei cercuri stilizate, întrepătrunse,  cu codițe, care ar fi 
putut fi luate drept trei de 6, pe mijloc fiind scris cu ma-

juscule CERN1. Nu știa ce însemna asta. Își suflecă mâ-
necile, gândindu-se că va vedea un tatuaj, vreun desen. 
Pe antebrațul stâng, pe partea interioară, dădu peste un 
cod de bare, inscripționat electronic. Erau informații, dar 
total inaccesibile lui. N-avea posibilități de scanare, nici 
super-simțuri, dar înțelese că nu era nici eticheta de iden-
tificare a bietului pacient uitat într-o rezervă izolată, nici 
codul de bare al unui produs. Pe UPC-ul său2 în partea de 
jos șirul de numere începea cu un 01 stingher, despărțit 
de celelalte. Era al zero-unulea. Al 01-lea ce? Se ridică în 
capul oaselor, cu picioarele atârnând la marginea patu-
lui. Văzu pe dalele de gresie o pereche de adidași. Lăsă 
capul jos, incapabil să găsească vreo referință în ceea ce-l 
privea. Nu-și amintea nimic, nici cum ajunsese să fie îm-
brăcat într-o salopetă albastră, nici cum de se afla într-o 
încăpere goală, sterilă și lipsită de orice semnificație. Se 
dădu jos din pat și se încălță. Găsi că-i era greu să-și în-
noade șireturile. O făcea cu stângăcie, ca și cum n-ar fi 
fost obișnuit să-și folosească degetele pentru o operațiune 
elementară. Și le privi, închizându-le și deschizându-le 
de mai multe ori, încercând-le flexibilitatea, de parcă s-ar 
fi aflat înaintea unei operațiuni grele și delicate și nu voia 
să rateze dintr-o neîndemânare de moment. Degetele lui 
n-aveau nimic, își zise, dar era ca și cum de-abia se luase 
în primire și trebuia să se obișnuiască cu el însuși. Se ho-
tărî pentru o primă acțiune concretă, ducându-se până la 
ușă și începând să bată.

– Alo! Mă aude cineva? strigă el.
Descoperi că și cuvintele îi ieșeau cu greutate din gură. 

Ar fi vrut să spună „deschideți, naibii! Vreau să ies!” Prin 
minte-i trecură și alte cuvinte, mult mai tari. 

Bătu din nou, cu tot mai multă îndârjire și disperare, 

1) Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire cu sediul 
la Geneva, al cărui puternic accelerator de particule – Large 
Hadron Collider - se află într-o regiune de la frontiera franco-
elevețiană, circuitul întinzându-se pe o distanță de 27 de 
kilometri (n.a.).
2) Universal Product Code ( :-D)
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privind aproape cu ură tastatura luminată, care-i răspun-
dea imperturbabilă prin ledul de așteptare. Dacă știa co-
dul, ar fi putut ieși. 

– Deschideți, naibii! strigă din nou, continuând să 
bată tot mai înverșunat. 

Își îngădui un zâmbet scurt. Reușise s-o spună. Rămase 
cu pumnul în aer, când ușa începu să se deschidă spre in-
terior, iar lumina se schimbă în verde. Se dădu la o parte 
și puțin în spate, aproape surprins că acțiunea sa dăduse 
rezultat. De partea cealaltă a ușii erau trei tipi, unul în ha-
lat alb, cu ecuson cu cip RFID3  și emblema CERN, aflată 
în mijlocul cercului principal, iar ceilalți doi erau de la ser-
viciul de pază. Constată că emblema de pe halatul alb avea 
doar două cercuri stilizate, însă și acestea puteau fi privite 
ca trei de șase, translație favorizată de iluzia optică forma-
tă de traseul suprapus al acceleratorului de particule.

– Mi s-a spus că te-ai trezit din somn, spuse bărbatul 
din mijloc, un anume „Dr. Laurent Souzenne”, după cum 
era afișat pe micul display al ecusonului său. Ai fost se-
dat, îl lămuri el. Începuseși să urli și să te zbați. Nu, nu 
sunt doctor în sensul medical, adăugă el pe un ton împă-
ciuitor. Mă ocup de altele pe aici.

Doctorul îi urmări privirea și-și dădu seama că se uita 
spre emblema CERN. 

– Noi avem două cercuri, zise Souzenne zâmbind. Dar 
tot suntem luați drept cei care defilează cu numărul fia-
rei și când colo, e vorba de schema stilizată a unui sincro-
tron. Evident, diferențele nu se rezumă doar la atât, adă-
ugă el înaintând. 

Ceilalți doi îl urmară, iar felul în care înainta 
formațiunea îi spuse că vârful triunghiului conducea 
operațiunile. Acesta își băgă mâna într-un buzunar al ha-
latului și-i întinse un ecuson, tot un RFID.

– Poftim, e al tău. L-am luat doar ca să-l compar cu 
celălalt. Dar nu mai poți accesa nimic cu el. L-am blocat, 
zâmbi Souzenne.

Așadar, numele lui era Patrick Benoitt.
– Pardon? întrebă el nedumerit, luând ecusonul.
– Celălalt e Benoit. Cu un singur „t”. E un nume din 

franceza veche, comentă doctorul mai departe. Înseam-
nă  „cel binecuvântat”. Tu însă, ai încă un „t” și probabil 
că nu mai ești binecuvântat, râse el. Însă conotațiile nu-
merice ale  lui „t” sunt interesante, continuă el, ridicând 
un deget, ca spre a-i atrage atenția.

Se trezi ajungând lângă masa cu scaune, iar doctorul îi 
făcu semn să ia loc. 

– T are valoarea numerică 2 și înseamnă creștere. 
Dacă te-ai ales cu el în coada numelui, semnificația sa nu 
poate fi decât căutarea de răspunsuri pentru întrebările 
legate de spirit. Sunt convins că ai o grămadă din astea.

Benoitt clătină din cap, vag indispus de siguranța și 
suficiența cu care i se adresa doctorul.

– Acum un minut nu știam nici măcar cum mă chea-

3) RFID este prescurtarea termenului englez Radio-Frequency 
Identification (Identificare prin frecvență radio); este o metodă 
de identificare automată care se bazează pe stocarea și regăsirea 
datelor fără atingere, la distanță, prin unde radio, folosind 
dispozitive numite etichete RFID (engleză: RFID tag) și 
transpondere RFID. Tehnologia necesită o cooperare a unui 
aparat cititor de RFID cu eticheta RFID (Wikipedia).

mă, ce naiba de întrebări spirituale să tot îmi pun? Și ci-
ne-i celălalt Benoit? 

– E mai mult decât tizul tău, zise doctorul, punând pe 
masă o agendă și un pix. E copia ta identică din acest uni-
vers, făcu el studiindu-l cu o privire fixă. Este de fapt origi-
nalul în acest univers. Acum sunteți doi. Ți-a fost recoltată 
o mică probă de sânge, dusă la un laborator de analiză ge-
netică din Geneva. Ar trebui să ne spună mai multe despre 
voi doi, în afară de faptul că sunteți, se pare, identici. Aveți 
același job aici la CERN, de tehnician. Până și cheia de ac-
ces ilegală pe care ți-ai făcut-o ca tatuaj temporar, ca să 
accesezi anumite sectoare din traseul acceleratorului, este 
identică. Amândoi aveți același 01 din codul de bare. 

– Nu pricep nimic, zise Benoitt, lăsându-și spatele pe 
speteaza scaunului. 

Apoi reveni imediat cu coatele pe masă. Nu avea stare. 
Își privi din nou numele de pe ecuson, fără să-l simtă ca 
aparținându-i în vreun fel. Nu relaționa în niciun fel cu 
cel „nebinecuvântat”, cu dublu „t” la capăt. 

Doctorul părea că așteptase exact acel moment ca să-
și deșerte sacul:

– Aseară, pe când ne pregăteam să ajungem la puterea 
de 15 TeV�, o nevăstuică, pătrunsă  într-un transformator 
de la substația Prevesinne a atacat un cablu de 60 de Kw și 
l-a secționat. În acel moment, experimentul s-a întrerupt, 
zise Souzenne. Tehnicianul Benoit – cel cu un singur „t” 
– dar cred că și dumneata ai făcut asta în partea cealal-
tă, pentru că trebuie să fi existat o sincronicitate perfectă 
atunci,  adăugă el, a fost primul care a  pătruns în circuitul 
acceleratorului pentru verificări. A trecut de detectorul de 
particule ALICE și s-a apucat de verificări în sectorul afec-
tat, împreună cu tehnicienii sosiți după el…

– Care „partea cealaltă”?  
Souzenne se jucă puțin cu pixul pe coperta blocno-

tesului, compunându-și o mină meditativă, evitând să-l 
privească. Nu-i plăcea să fie întrerupt. Apoi ridică ochii 
spre Benoitt.

–  Universul paralel de unde-ai venit aici. Te mai ținem  
ca să-ți facem câteva măsurători și unele teste, mai zise 
el, savurându-și momentul triumfal, când îl văzu strân-
gându-se, parcă,  în scaun pe tehnicianul cu trei cercuri 
ale CERN-ului, după care te vor prelua alții. Vei fi pus sub 
microscop și întors pe toate părțile, acesta-i adevărul. 
Acum verificăm datele înregistrate de detectorii de par-
ticule în noaptea trecută, ca să vedem dacă apariția du-
mitale a fost anunțată cu surle și trâmbițe la nivel cuan-
tic, sau a fost ceva extrem de discret. Poate că ne vor tre-
bui ani și ani, până vom putea identifica momentul. Dacă 
erai din anti-materie, am fi sărit în aer cu toții la patru-
zeci de miliardimi de secundă după intrarea ta în scenă. 
Nici n-am fi știut ce ne-a lovit. Nici dacă erai din materie 
întunecată n-ar fi fost mai bine, râse Souzenne, în stilul 
umorului apocaliptic de la CERN.  Oricum, ești o dovadă, 
deloc teoretică, a existenței unuia sau a mai multor uni-
versuri paralele, unde unele lucruri sunt altfel decât aici. 
Și-așa ne acuză lumea că ne străduim aici să deschidem 
un portal spre o altă dimensiune sau chiar spre iad, de 
unde să ne vină tot felul de drăcovenii, entități malefice 
și așa mai departe. 
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Doctorul își îngădui un rânjet scurt, în același timp 
cu ultimul comentariu. Mai toți oamenii de știință de la 
CERN erau liber cugetători, iar Souzenne, în calitatea sa 
din ierarhia complexului,   declarase pe parcursul unei 
emisiuni televizate că nu credea în lumea de apoi, nici în 
personajele care ar fi putut s-o populeze, bune sau rele. 
Lăsă pixul jos, pe coperta blocnotesului. Se uită spre unul 
dintre paznici, amândoi fiind cu privirile fixate în perete-
le opus, părând a fi plictisiți de moarte. De fapt, unul din-
tre ei își pornise discret reportofonul telefonului acum 
amuțit și înregistra întreaga discuție. Avea un prieten zi-
arist care putea valorifica foarte bine materialul. 

– Crezi că ne-ai putea aduce câte-o cafea de la auto-
mat și câte-o apă minerală? zise doctorul, apoi se scoto-
ci prin buzunarele de la pantaloni, culegându-și de-acolo 
portofelul burdușit cu cărți de credit, cărți de vizită și câ-
teva bancnote.

În ierarhia CERN, dr. Laurent Souzenne ocupa un loc 
destul de important și era greu să-l refuzi când te ruga 
să-i aduci o cafea, chiar dacă în fișa postului tău nu in-
tra și asta. 

– Oricum, reluă el, când am început testele de veri-
ficare a integrității circuitului,  un senzor ne-a avertizat 
că cineva rămăsese la fața locului. Așa te-am găsit acolo, 
urmă Souzenne. Inițial, au crezut că Benoit al nostru ră-
măsese în urmă, dar au realizat repede că erai altcineva. 
A fost cât pe ce să chemăm poliția în complex, deoarece 
deveniseși violent. Dar ne-am descurcat local.

Îi arătă cu capul spre paznicul rămas. Benoitt băgă de 
seamă că acesta avea taser la centură, legături din plastic 
și spray iritant-lacrimogen. Nimic letal. Nu ținea minte 
să-l mai fi văzut vreodată până atunci, dar probabil că nu 
participase la intervenția de azi noapte. Și chiar dacă ar fi 
fost acolo,  nu-și amintea nimic. Benoit s-ar putea așeza 
lângă el să-și depene poveștile de viață. Găsi că ar fi fost 
cel puțin interesant pentru el și l-ar fi ajutat să-și refacă 
memoria, deși n-ar fi în stare să observe diferențele bio-
grafice dintre ei. În aparență, fuseseră în sincronicitate 
când ajunsese aici, însă trebuiau să existe niște diferențe 
locale și nu de neglijat. Numai dacă te gândeai la micul 
amănunt că la el, în universul lui, CERN-ul avea trei cer-
curi pe emblemă. Privi din nou spre cercurile de pe buzu-
narul lui Souzenne.

– De ce nu-l aduceți aici pe Benoit? întrebă. Să… mă 
văd și eu la față.

Souzenne făcu o grimasă și înainte de a-i răspunde 
clătină imperceptibil din cap, a refuz.

– Nu, mai bine nu recurgem la o asemenea confrun-
tare, respinse el sugestia. Nu știu ce valoare energetică 
ar dobândi o asemenea întâlnire. În fond, sunteți indi-
vizi identici, din toate punctele de vedere, care ar tinde să 
ocupe același loc în spațiu la apropierea lor. Universului 
nu-i plac asemenea… suprapuneri, făcu doctorul, întor-
când capul spre ușa care se deschise. 

Paznicul trimis după cafea se întorsese. Făcuse rost de 
un capac de carton,  de la o cutie de pizza,  și pusese ca-
feaua și sticlele de apă minerală pe el. Acum îl așeză pe 
masă. Benoitt observă că pe eticheta sticlelor de apă scria 
Evian. Își amintise, brusc,  că la el acasă scria Eviann. 

– Mulțumesc, zise Souzenne către paznic, după ce pri-
vise, dezgustat, pata de grăsime de pe interiorul capacului. 

Doctorul detesta pizza și mâncarea fast-food. Le con-
sidera alimente de cea mai joasă calitate, menite să um-
ple burțile proletariatului,  invenții ale industriei cuprin-
zătoare și otrăvitoare a alimentației de masă. Detesta și 
cafeaua de la automat, dar servirea cafelei era un gest cal-
culat să ducă la spargerea gheții, să-l îmbuneze pe Benoit 
cu doi de „t”.

Paznicul dădu ușor din cap, adăugând un zâmbet de-
abia schițat. În buzunarul colegului său, reportofonul te-
lefonului își făcea datoria în continuare. 

– De altfel, urmă doctorul, înșfăcând o cafea și ridi-
când capacul de plastic.  Pe dl. Benoit l-am și trimis acasă 
cu indicația expresă de a nu reveni aici, la CERN, decât 
după ce dumneata vei fi părăsit această incintă, zise el. I 
s-a dat o zi liberă. 

Nu mai adăugă că lui Benoit i se spusese să rămână 
„acasă”, adică în hotelul CERN, aflat nu departe de pe-
rimetrul centrului,  având numele deloc prozaic de „clă-
direa 39”, alături de „clădirea 38” și „clădirea 37”, locu-
ind într-o cameră cu duș, pentru care nu plătea nimic. Cu 
Wi-fi gratis. Restaurantul CERN era la doi pași.

– Nu știu ce se va întâmpla cu tine după ce terminăm 
noi tot ceea ce ne interesează, dar poate reușim să te tri-
mitem înapoi, după ce repornim acceleratorul la 18 TeV. 
Poate se repetă aceeași sincronicitate de care vorbeam, 
continuă Souzenne după o scurtă pauză,  cât îi trebui să 
soarbă din cafeaua fără zahăr.

Benoitt dădu din cap. 
– Nu-mi amintesc de unde vin, zise el simplu. 
– De undeva, unde CERN are trei cercuri pe emblemă, 

zâmbi doctorul,  și presupun că probleme mult mai mari 
cu bigoții, care ne acuză pe noi de planuri ascunse. Vom 
mai afla câteva lucruri despre acel loc, după ce vom ana-
liza datele recuperate de la detectorii de particule în mo-
mentul venirii tale aici. 

Analizarea lor era o urgență maximă. De obicei, din 
experimentele făcute la CERN se adunau cantități incre-
dibile de date, care-și așteptau rândul la prelucrare, dar 
acum „incidentului Benoitt” i se dădea o prioritate abso-
lută. Pe de-o parte, cei de la CERN voiau să înțeleagă ce 
se întâmplase în circuitul de accelerare și culminase cu 
apariția sa. Ce culoar de comunicații deschiseseră? Pe de 
altă parte, la nivelul banalului, reținerea lui aici era per-
fect ilegală. Chiar dacă ar fi fost vreun vizitator nepoftit, 
pătruns nu se știe cum în circuitul acceleratorului cu un 
deghizament reușit și acte atent măsluite, tot n-ar fi tre-
buit să se trezească închis într-o cameră goală. Din sală 
fuseseră scoase în grabă lucrurile echipei de curățenie 
pe sector și fusese adus un pat pliant cu masă și scau-
ne. Fusese consultat unul dintre juriștii centrului și aces-
ta recomandase ca „celălalt Benoit” să fie eliberat de în-
dată, pentru că lipsirea lui de libertate încălca o serie de 
legi elvețiene și ale UE. Putea fi însă predat unei unități 
spitalicești,  care să se ocupe de amnezia sa. În plus, îi re-
coltaseră sânge pentru analiza genetică, fără a avea acor-
dul său, le atrase atenția omul legii. 

– Legal, nu ne interesează cine-i acest Benoitt, expli-
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case juristul, de unde vine și așa mai departe. Dar trebuie 
eliberat numaidecât, îi informase el pe șefii CERN. 

Evident, nici nu fusese amprentat, pentru că încă nu-l 
văzuse niciun reprezentant al autorităților, dar doctorul 
era mai mult ca sigur că și amprentele celor doi Benoit 
erau identice. Indivizii erau identici până la nivel mole-
cular, își zise privindu-l.

Souzenne aprecia la trei sferturi de oră răgazul ră-
mas pentru a sta de vorbă cu Benoitt. Dar nu avea ce 
informații să obțină și nu-l putea băga într-o transă hip-
notică pentru a sta de vorbă cu subconștientul său. Nu 
se pricepea la așa ceva și nici nu avea cine știe ce încre-
dere în procedură. Considera că asemenea interogatorii 
puteau strecura în mintea subiectului amintiri false. Își 
dădu brusc seama că nu prea avea ce face cu acest Beno-
itt, cu doi de „t”. Nu avea ce să-i mai spună. Îi adusese o 
cafea, apă minerală.

– Vrei ceva de mâncare? zise doctorul arătând spre 
tava improvizată, capacul cutiei de pizza. 

Cuvântul avea o recunoaștere universală și chiar dacă 
în celălalt univers se scria cu un singur „z” tot pizza quat-
tro formaggi era.

Omul refuză cu un gest din cap. 
– Vreau să plec înapoi de unde am venit, făcu el. Ori-

unde ar fi asta, adăugă el cu o undă de disperare în glas. 
Souzenne dădu din cap.
– Chiar sperăm să se întâmple asta, zise el. Am putea 

înregistra fenomene și mai interesante cu ocazia întoar-
cerii tale, mai ales că am fi preveniți și pregătiți s-o facem. 

Nu spusese nimănui însă că vor reporni accelerato-
rul la 16 TeV. Pentru o asemenea valoare avea nevoie de 
acordul președintelui CERN, Bruno Klammers și al con-
siliului științific, care să și dezbată chestiunea. Souzenne 
se uită la ceas. N-avea timp de asemenea prostii. Va mer-
ge pe răspunderea sa. Ce s-ar fi putut întâmpla în miezul 
acceleratorului la 16TeV? Găurile negre microscopice, de 
mărimea unor particule subatomice, vor rămâne în starea 
asta, cu o existență efemeră. Fără a ajunge în secvența de 
acreție și să înghită totul, întregul Pământ și poate chiar 
întregul sistem solar. Nici strangleți nu s-ar fi putut for-
ma, erau o formă ipotetică a materiei. În schimb, deschi-
seseră un portal spre un alt univers, iar Souzenne voia 

să se întâmple asta din nou, însă în condiții controlate, 
la un nivel energetic mai mare. Își imagina senzaționala 
descoperire a multiversului, a universurilor multiple, în 
succesiuni infinite, alte dimensiuni la puterea n. Aproa-
pe că-l lua amețeala gândindu-se la lucrarea pe care o va 
scrie despre asta și care-i va aduce, cu siguranță, premiul 
Nobel. 

Până una alta, se uita la rezultatul concret al deschide-
rii acestui straniu tunel spre alt univers, la „celălalt Beno-
it”, gândindu-se că dacă nu va dispărea în secunda când 
porneau LHC-ul, toată lumea va avea mari probleme în 
a demonstra existența lui, dar tot ar fi o mană cerească 
pentru el. Dacă individul rămânea pe loc și după repor-
nirea acceleratorului, va convoca o conferință de presă 
pentru a-i face cunoscută prezența și pentru a-și enunța, 
pentru prima dată în public, noua teorie a universului 
paralel, din care, pe moment, le venise doar doppelgän-
gerul unui tehnician anonim. Din motive evidente (i-ar fi 
dat dreptate chiar și Stephen Hawking) cei doi nu vor fi 
niciodată alături. 

– Aș zice să mergem în sala de protocol, unde ai putea 
aștepta să repornim acceleratorul și, poate, te vei întoar-
ce acasă, spuse doctorul Souzenne, ridicându-se în pi-
cioare. Acolo îți vom putea servi o cafea mai bună, conti-
nuă el, luându-l protector pe după umăr și începând să-l 
conducă spre ușă. 

– Nu vreau la sala de protocol, se împotrivi Benoitt, 
continuând însă să meargă petrecut de Souzenne dintr-o 
amabilitate nu tocmai dezinteresată. 

– La Centrul de Control, zise tehnicianul. Acolo vreau 
să aștept ceea ce va fi să se întâmple. 

Souzenne dădu încet din cap, aprobator.
– Începi să-ți amintești, făcu el. Sunt curios doar 

dacă acolo… la voi, în partea cealaltă, au băgat de seamă 
dispariția ta, zise doctorul, deschizând ușa. 

De fapt, teoria multiversului făcea posibilă existența 
unei infinități de variante ale universului, în care ei toți, 
toate gesturile lor, erau multiplicate la infinit, ca într-
un tunel nesfârșit de imagini în oglindă. Însă Souzenne 
contempla acum posibilitatea ca acele variante să nu fie 
cu toate identice. Puteau exista diferențe. De la un cerc 
în plus în emblema CERN și până la lumea în care Axa 

Cătălin Negrea
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câștigase cel de-al doilea război mondial. Lipsiseră, în câ-
teva ocazii cunoscute, doar foarte puțin ca acest lucru să 
se întâmple în lumea lor, însă poate că existau milioa-
ne de variante ale Pământului în care finalul conflagrației 
fusese altul. Se gândi că, din moment ce „dincolo” Be-
noitt nu fusese înlocuit de Benoit (cel binecuvântat), nu 
deschidea acum ușa înaintea nimănui, stătea în Centrul 
de Control, probabil, pregătind repornirea acceleratoru-
lui de particule la valorile de dinainte de accident. Pentru 
că, fără îndoială, accidentul se petrecuse și acolo. 

– Pe aici, îi făcu Souzenne semn oaspetelui lor 
neașteptat, arătându-i un coridor care ducea spre Cen-
trul de Control. 

***  

După ani și ani de operare, mai toate experimentele de 
fizică a particulelor dau semne clare de „oboseală”: cer-
cetătorii constată că rezultatele obținute de ei încep să fie 
compromise de imprecizie și cu fiecare nou experiment 
se descoperă mai puțin decât în precedentul. În loc de un 
upgrade  făcut echipamentului, operațiune care ar fi du-
rat luni de zile, dr. Laurent Souzenne se decisese pentru 
o mărire a nivelului energetic,  după micul incident de 
noaptea trecută. Pe Bruno Klammers îl anunțase cu cinci 
minute înainte de repornire, explicându-i de ce făcea asta 
și că voia să-l vadă pe „celălalt Benoit” dispărând din re-
alitate și din acest univers, dar nu fără a înregistra totul, 
începând cu ce prindeau detectoarele de pe circuitul de 
27 de kilometri, îngropat la aproape 175 de metri sub pă-
mântul franco-elvețian și posibila și dorita, de fapt, a „ce-
luilalt Benoit”. Klammers bombăni ceva despre costurile 
suplimentare „până la cer” și-i închise telefonul. 

– Îi dăm drumul, zise Souzenne în Camera de Control, 
fără a se adresa cuiva anume. 

Îi aruncă o ocheadă lui Benoitt, care ținuse să vină în 
sală cu ecusonul pe buzunarul de la piept, deși cam toată 
lumea din CERN îl purta la șold, pe mânecă sau alte lo-
curi mai puțin vizibile la o privire directă. Cei care știau 
cine era, îl priveau cu interes, mai mult pe furiș, urmând 
apoi șușotelile de rigoare, dar majoritatea nici nu-l lua-
ră în seamă și nici nu realizară micile diferențe de de-
sign ale emblemei, nici bizarul de „t” de la sfârșitul nu-
melui. Acum cerceta monitoarele din fața sa, încercând 
să înțeleagă ceva din valorile afișate. Începea să-și amin-
tească și când văzu cifrele pentru injecția de particule în 
sistemele primare de accelerare, care măreau succesiv 
energia, ridică brusc ochii spre Souzenne, parcă spre a-i 
atrage atenția. Privirile li se încrucișară.

În aceeași secundă în care reporneau acceleratorul 
principal, faimosul LHC, acesta trecând fără probleme în 
fazele inițiale, Benoit se găsea la volan, gonind cu micul 
său Peugeot pe autostrada Route de Meyrin, spre Gene-
va, după ce plecase din hotelul CERN. Tocmai trecea pe 
lângă o pădurice care-i aminti instantaneu de  substația 
Prévesinne-Moens, unde avusese loc incidentul tehnic 
cu nevăstuica, zicându-și cât de vulnerabil era întregul 
eșafodaj, dacă un experiment pe circuitul acceleratorului 
putea fi oprit de colții unui animal. Substația era încon-

jurată de un petic de verdeață și acolo-și făcuseră sălașul 
tot felul de vietăți. Vedeai și mușuroaie de cârtițe, așa că 
atacul nevăstuicii nu trebuia să mire pe nimeni.

Plecase pentru a profita de ziua liberă,  intenționând să 
se ducă la Geneva, la un sfert de oră de drum, să-și mai 
limpezească mintea de întâmplările recente. Intenționa 
să se reculeagă în catedrala St Pierre. I-au arătat ecuso-
nul „celuilalt  Benoit”, remarcând că emblema CERN era 
diferită,  dar afișa o fotografie identică cu a lui și un „t” în 
plus. Îl trecuseră fiorii, deși doctorul Souzenne ținuse să-l 
liniștească, spunându-i că „dacă omologul tău din celălalt 
univers era din antimaterie, am fi fost cu toții pulverizați 
într-o explozie, care s-ar fi văzut și de pe orbită.” Nu, nu pu-
teau fi puși unul lângă altul, pentru că asta ar fi declanșat 
o posibilă reacție în lanț. Sau lucruri chiar și mai înspăi-
mântătoare și neașteptate. Souzenne le explicase tuturor 
celor prezenți că, fiind, de fapt, două instanțe ale aceluiași 
individ, universului nu-i plăcea deloc ideea prezenței lor în 
același loc, în același moment. Din aceleași motive nu te-ai 
fi putut niciodată întâlni cu tine însuți, dacă ai fi călătorit 
prin timp. Mereu ar interveni ceva care să te împiedice să 
ai parte de o astfel de întâlnire de pomină.  Cineva vorbea 
de „efectul de entanglemență  cuantică”, aplicabil pe ori-
ce distanță, așa că separarea lor nu aducea niciun benefi-
ciu, dacă cei Benoit(t) erau legați printr-o asemenea relație 
subtilă. Oricum, din acel moment ecusonul său RFID fu-
sese blocat, ca să nu mai poată intra niciunde în centru cu 
el. „Pentru doar douăzeci și patru de ore”, îl lămurise îm-
păciuitor Souzenne. 

Plecase îngândurat la hotel și cu asigurarea că-și putea 
lua o zi liberă plătită.  CERN-ul efectua asemenea experi-
mente la valori energetice înalte, întotdeauna în nopțile 
perfect senine, de parcă de asta ar fi depins integritatea 
lor, de condițiile meteo de deasupra circuitului princi-
pal al LHC-ului. De data asta, se grăbiseră să demareze 
totul ca pentru a-l face pe Benoitt să dispară înainte ca 
autoritățile să afle de prezența sa acolo. De sub roțile Peu-
geotului zbură o pietricică, aceasta izbindu-se de șasiu cu 
un zgomot ca o lovitură de baros și Benoit tresări. 

În chiar aceeași secundă, în circuitul acceleratorului 
porni primul pachet de particule, care începu să străbată 
traseul subteran vidat, de 27 de kilometri, cu o viteză  din 
ce în ce mai mare, accelerat magnetic până când proto-
nii ajunseră la viteza luminii. După o secundă, în circuit 
fu inserat și cel de-al doilea pachet protonic , circulând în 
sens opus, în același regim de viteză. Cu toate că atmo-
sfera părea destul de aglomerată între pereții de beton 
ai acceleratorului, majoritatea particulelor își continuau 
drumul prin circuit ore la rând, fără șansa de a se întâlni 
cu vreo alta. Fluxurile protonice treceau cu viteza lumi-
nii unul pe lângă celălalt fără a se întâlni, ca niște armate 
vrășmașe pierdute în ceață, care habar n-aveau că fuse-
seră la doi pași distanță una de cealaltă. Fasciculele tre-
buiau restrânse considerabil, până ajungeau la mai puțin 
de 64 de microni în punctul de interacțiune. Dintr-o sută 
de mii de milioane de protoni puși în circulație pe fiecare 
pachet, la valorile normale ale curentului, detectorii de-
abia dacă depistau vreo 20 de coliziuni pe oră. Lucruri-
le se schimbau drastic, atunci când valoarea energetică a 
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experimentului se amplifica. La 16 TeV se puteau întâm-
pla unele lucruri care pentru Stephen Hawking ar fi fost 
ca un dar de Crăciun. Dacă omenirea supraviețuia eveni-
mentului. La pornirea valorii nominale a experimentului, 
la fiecare interacțiune între fascicule se înregistrau peste 
600 de milioane de ciocniri la fiecare 24 de nano-secun-
de. Când Laurent Souzenne dădu comanda de începere a 
coliziunilor între pachete, evident că nu se întâmplă ni-
mic spectaculos. Cei din sala de control erau cu ochii pe 
monitoare, atenți la nivelul energetic. Urcau lent spre cei 
16 TeV, doriți cu atâta însuflețire de Souzenne . Acesta-i 
arunca lui Benoitt câte-o ocheadă, ca pentru a vedea dacă 
nu cumva omologul din celălalt univers al tehnicianului 
lor nu era învăluit într-un nimb de lumină spectrală, în 
vederea dispariției sale „dincolo” într-o explozie de lu-
mină orbitoare. Întreaga sală de control se afla în obiec-
tivele unor camere de luat vederi suplimentare, una fi-
ind fixată pe Benoitt, al cărui ecuson, blocat pentru des-
chiderea ușilor, acționa ca un marker și discuta prin in-
termediul sistemului RFID cu senzorii camerei. Oriunde 
s-ar fi mișcat Benoitt, era urmărit de camera de luat ve-
deri. Imaginile erau înregistrate și transmise unor serve-
re aflate în afara complexului CERN. 

– 15,7 TeV, anunță sec Margot Armstrong, șefa de-
partamentului pentru Accelerație și Fluxuri, urmărind și 
comportamentul electromagneților din sistem și starea 
lui criogenică.

În LHC era mai rece decât în hăurile cosmosului. Ori-
ce fluctuație de temperatură ducea la dezechilibrul ter-
mic și compromiterea experimentului, așa că menținerea 
criogeniei în circuitul acceleratorului era esențială.

– Sper că știi ce faci, îi șopti Armstrong, trecând pe 
lângă el, în drum spre o consolă. Souzenne dădu din cap. 

– 15,8 TeV, 15,9 TeV adăugă ea cu glas tare,  după un minut. 
Vocea i se auzea și într-un difuzor din sală. 
Benoit ajunsese lângă Jardin Alpin, în momentul când 

în măruntaiele acceleratorului nivelul energetic urcă la 
16 TeV, un nivel neatins până acum, cifra fiind afișată pe 
monitorul principal în aplauzele celor din centrul de con-
trol. Erau ușurați că nu se întâmplase nimic catastrofal, 
iar în accelerator temperatura nu crescuse nici măcar cu 
o fracțiune de grad peste înghețul cosmic de acolo. 

Însă pe noptiera din camera de la hotel a lui Benoit, 
ecusonul său RFID începu să zumzăie și să tremure în 
modul de vibrație, așa cum fusese setat să-și transmită 
avertizările sau mesajele importante: CREȘTEREA NI-
VELULUI DE RADIAȚII. Același lucru se întâmplă cu 
ecusoanele tuturor celor din centrul CERN, nu numai din 
sala de control, dar nivelul radiațiilor nu depășea zona de 
siguranță, altfel ar fi răsunat toate alarmele și s-ar fi im-
pus evacuarea întregului complex. 

Pe Benoit, un impuls obscur îl făcu să tragă de volan și 
să părăsească brusc autostrada Meyrin, intrând pe stra-
da Cardinal Journet și să oprească nu departe de pizzeria 
Renato’s, înainte de sensul giratoriu de pe strada Lect. 
Pe aeroportul din Geneva, aflat la doi pași, se înregistră o 
cădere de tensiune care scoase din funcție toate sisteme-
le computerizate și comunicațiile cu avioanele aflate în 
zbor sau gata de decolare. Sistemele se resetară, dar hao-

sul se pornise. Citirile radar erau alandala, revenindu-și 
apoi după câteva secunde sub ochii controlorilor de trafic 
aerian. Radarul meteorologic,  al cărui afișaj era urmărit 
din turnul de control, arăta că deasupra unei zone unde 
se afla circuitul acceleratorului CERN se așezase un nor 
de ploaie, circular. Aceeași citire o vedea și meteorologul 
de serviciu de la stația de pe muntele Jura și piloții avi-
oanelor care survolau regiunea. Radarele lor Doppler nu 
semnalau însă nicio urmă de precipitație sau grindină.  
Norul circular, prezent pe ecranele radar,  cu semnătura 
unei „celule de furtună”,  nu apărea nicăieri în plan vizu-
al. În schimb, deasupra circuitului LHC, la o altitudine 
de 4600 de metri, apăru un vortex noros care se răsucea 
vizibil în sensul invers al acelor de ceasornic. Pilotul unui 
zbor Lufthansa, care tocmai se pregătea de aterizarea pe 
pista aeroportului din Geneva, după ce stătuse zece mi-
nute  la coadă făcând cercuri largi deasupra regiunii, îl 
văzu și raportă prezența lui pe cer. Posesorul unui scan-
ner radio, aflat într-un bloc din Vernier, care trăgea cu 
urechea la conversațiile dintre turnul de control și avioa-
nele aflate în raza aeroportului, auzi și el relatarea pilotu-
lui Lufthansa, precum și confirmările altor echipaje, ast-
fel că aruncă o privire spre cer, în direcția indicată. Omul 
ieși la fereastră cu o cameră de luat vederi, începând să 
filmeze. Vocile de pe scanner erau înregistrate și astfel își 
începu el ziua de free-lancer pentru un portal de știri lo-
cale, semnalând „deschiderea unui portal spre alte lumi”. 
Teoriile conspiraționiste pretindeau că CERN-ul cu asta 
se ocupase de la bun început. 

Benoit, rămas nedumerit de faptul că oprise chiar pe 
strada Cardinal Journet, când el voia să meargă la Gene-
va, urmări în treacăt cum dintr-o dubiță cu însemnele pi-
zzeriei Renato’s se descărcau cutiile cu pizza congelată. 
Aruncă o privire spre intrarea în local și-și promise că nu 
va intra niciodată acolo să comande o pizza, din moment 
ce n-o făceau acolo și ți-o încălzeau la microunde. Asta 
putea și el. Dădu din umeri, întrebându-se de ce se abă-
tuse de la drum,  și se hotărî să revină pe autostradă, fă-
când giratoriul, când din radioul fixat pe un post de „rock 
urban” izbucni o cascadă de păcănituri electrostatice, tot 
mai intense. Vacarmul îl făcu să se strâmbe și să opreas-
că radioul, uitându-se spre autostradă, unde era un trafic 
lejer și asta însemna că nu va fi obligat să aștepte un sfert 
de oră la intrarea pe traseu. Atunci văzu coloana luminis-
centă, ca o ceață străbătută de efecte luminoase, care se 
ridica din centrul circuitului LHC și se unea cu vortexul 
de pe cer, părând că se îngroșa cu fiecare clipă. 

– Ce naiba fac ăia acolo? întrebă unul dintre controlo-
rii de trafic aerian din turnul aeroportului Geneva.

Dimensiunile „celulei de furtună” de pe radarul meteo se 
reduseseră considerabil, coloana care unea vortexul cu solul 
nu exista pe ecran, și,  în același timp,  toți controlorii de tra-
fic și echipajele avioanelor își smulseră căștile de pe urechi. 
Era reacția instinctivă la cascada de paraziți electrostatici.

În Centrul CERN, doctorul Souzenne își ridică priviri-
le de pe monitorul cu datele privind temperatura din ac-
celerator,  îndreptându-le spre Benoitt, ca și cum, în forul 
lui interior l-ar fi socotit vinovat de noul fenomen. Toa-
tă lumea din sala de control știa de vortex și de coloana 

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



H E L I O N  #3-4 |   2017  |

10

cețoasă care unea acum cerul și pământul, având imagi-
nea afișată pe monitorul principal. 

Benoitt dădu din umeri. Nu, nu știa nimic, simțea doar 
și alte priviri ațintite asupra sa. Și ecusonul lui răsunase 
la alarma radioactivă. Se întreba doar dacă „dincolo” ob-
servase cineva dispariția lui. Amnezia sa continua și din-
colo de presupuneri, nu știa nimic. Poate că fenomenul 
urmărit acum de toată lumea pe monitor îi aducea în-
toarcerea acasă, oricare va fi fost aceea. Încerca să rețină 
detalii din ambianță pentru a le putea compara odată re-
venit de unde fusese luat pe nepusă masă. 

Din cauza perdelei de paraziți electrostatici, 
comunicațiile radio din turnul aeroportului Geneva nu 
mai puteau continua și se emiseră semnale vizuale de cu-
loare roșie, intermitente, atât din turn cât și din luminile 
intense de la capătul pistei pentru a semnala tuturor avi-
oanelor în zbor că „operațiunile pe aeroport sunt nesigu-
re” și trebuiau să se reorienteze spre alt aeroport. 

În sala de control a CERN datele înregistrate arătau, 
brusc, o creștere a nivelului energetic din accelerator. De 
la 16 TeV (și Benoitt rămăsese pe loc) valoarea urcase la 
16,4 TeV, continuând să crească. Ecusonul lui Benoitt, 
prins în piept, începu să vibreze ca un telefon mobil și să-
și piuie alarma. Pe display se vedeau cuvintele: VALOA-
RE ENERGETICĂ ÎN CREȘTERE. Alerta era pentru el și 
echipa tehnică. Același lucru se putea citi și pe ecusonul 
rămas la hotel al lui Benoit. Acesta coborâse din mașină 
și încerca să-și sune colegii de pe mobil, însă nu izbuti să 
dea de nimeni, deși avea recepție bună. 

În sala de control nu mai comenta nimeni, toate privi-
rile fiind ațintite asupra monitorului principal care pre-
luase într-un careu cifra valorii energetice: 24,5 TeV. În 
creștere constantă.

– Opriți acceleratorul! strigă unul dintre specialiștii de 
la grupul tehnic. 

Mai mulți dintre cercetători începuseră să calculeze 
toleranțele maxime energetice admise pentru LHC. Te-
oretic, ar fi putut s-o țină așa până la 50 TeV, dar ar fi 
lăsat Geneva fără curent. Sau s-ar fi putut petrece une-
le lucruri cu adevărat neobișnuite la ciocnirile protoni-
ce. Privind coloana care unea cerul și pământul ca o tor-
nadă nemișcată, luminiscentă, filmată deja pe îndelete 
de mai toată lumea din jurul CERN, semnalată deja la 
BREAKING NEWS pe burtiera unor programe de știri 
de televiziune, doctorul Souzenne dădu din cap, făcân-
du-i semn lui Margot Armstrong, „controlorul de misi-
une” din sală, precum acei oameni care puteau decide la 
NASA, dacă un zbor orbital spre stația internațională mai 
putea continua. Îi venise în minte statuia zeului hindus 
al distrugerii, Shiva, amplasată în fața sediului CERN din 
Geneva. Zeitatea dansa Tandava în versiunea cosmică a 
neantizării lumilor și reinventării lor. Nu-și amintea dacă 
Shiva zâmbea sau nu în cercul său de foc, însă lui Sou-
zenne nu-i plăceau coincidențele, și dacă statuia n-o pu-
tea trimite înapoi guvernului Indiei, putea închide un alt 
cerc.  Armstrong  avea butonul roșu sub control. Ridi-
case clapeta de protecție de câteva minute și apăsă ime-
diat butonul. Valoarea energetică din LHC crescu brusc 
la 45,3 TeV. În clădire se simțea o vibrație discretă, iar 

câțiva oameni se apucară să caute pe pereți crăpăturile la 
care se așteptau deja. Vibrația se amplifică.

– Oprește, am zis! rosti Souzenne întorcându-se spre șefa 
departamentului. Aceasta dădu din umeri neputincioasă.

– Nu pot.
Câțiva oameni ieșiră fugind din sală, ecusoanele des-

chizând ușile în locul lor. Cifra 54 TeV, afișată pe ecran, 
era suficient de edificatoare pentru ei ca să-i convingă să 
o rupă la fugă afară din clădire. În acel moment, se stin-
seră toate ecranele și luminile din sala de control, toate 
luminițele de alarmă de pe ecusoane, telefoanele mobile 
rămaseră mute și Margot Armstrong își ridică degetul de 
pe butonul inutil. De fapt, în acel moment nimic alimen-
tat cu energie electrică nu mai funcționa, fenomenul ma-
nifestându-se pe o rază de peste 300 de kilometri. Era ca 
și cum ar fi fost detonată în stratosferă o armă pe bază de 
puls electromagnetic.

Aflat lângă Peugeot, Benoit rămăsese cu ochii ațintiți 
asupra coloanei care se pierdea în vortexul vânăt acum, 
rotindu-se pe cer. Coloana luminiscentă se transformase 
într-o clipită într-un stâlp întunecat, străbătut de străful-
gerări roșiatice, răsucindu-se cu o viteză incredibilă ca un 
sfredel uriaș. Luându-și telefonul de la ureche, privind 
coloana înfundată în centrul circuitului acceleratorului, 
Benoit nu văzu tatuajul temporar cu codul de acces pen-
tru sectoarele inaccesibile cu ecusonul său RFID. Cifrele 
din UPC-ul său fuseseră înlocuite cu două simboluri bi-
necunoscute peste tot: Alfa și Omega, lucind albe pe pie-
lea de sub încheietura lui.

Benoitt, rămas singurul în sala de control scufundată 
în întuneric, se lăsa scuturat de vibrația puternică a clădi-
rii, însă cumva plăcută lui. Își amintea de ce ajunsese aici 
și dădu liniștit din cap. Numărul, scris cu un roșu ca de 
foc pe partea interioară a antebrațului său, coincidea cu 
cel închipuit de cele trei cercuri din emblema ecusonului 
său, cei trei de 6. Le privi rânjind scurt. 
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1. Pavel Chinezu: un portret anonim din galeria 
pragheză Strachov. Imaginea nu este prea clară. 
Remarcăm însă imediat că omul este învelit în blănuri. 
Pe cap poartă o căciulă, lăsată pe urechea dreaptă. 
Căciula nu ascunde fruntea înaltă, ceea ce ne poate duce 
cu gândul că personajul era atins de calviţie. În mâna 
stângă ţine sceptrul, simbol al puterii domneşti. A fost 
Pavel Chinezu un domnitor? Istoria îl plasează undeva 
la mijloc. Mai degrabă capul unui ţinut. Un senior, după 
model occidental. Datora supunere regelui Matia Corvin al 
Ungariei, dar în comitatul Timişoarei era stăpân absolut. 
Deci, comite… Învelit în blănuri şi cu căciulă pe cap, 
comitele Pavel Chinezu lasă să se vadă o față alungită, cu 
oasele reliefate. Poartă o mustaţă stufoasă şi zburlită sub 
un nas proeminent, care-i taie faţa-n două. Sprâncenele-i 
sunt drepte, bine conturate, sub ele sclipind ochii 
încruntaţi. Numele de Chinezu îi vine de la satul în care 
s-a născut: Satchinez, satul chinezului (al primarului, mai 
târziu) şi a cărei semnificaţie este de om puternic (posesor 
de titluri şi demnităţi). Termenul a rămas în istoria 
Banatului, desemnându-l pe primar, regăsit sub această 
semnificaţie într-un număr mare de localităţi.

2. Pavel Chinezu a trăit la marginea secolelor al 
XV-lea şi al XVI-lea, veacuri pline de inimaginabile 
cruzimi. Dr. Ioan Haţegan a reflectat asupra epocii şi 
a decis că spăimoasele fapte din acele vremuri au fost 
potenţate de oameni de genul comitelui de Timişoara. 
Să nu uităm că el a fost contemporan cu Vlad Draculea, 
zis Ţepeş, domnul Ţării Româneşti, la malul stâng al 
Dunării. Cu Ţepeş a participat Chinezu în campanii 
antiotomane, pedepsindu-i pe păgâni pentru obrăznicia 
lor, sancţionându-le visul arzător de a pătrunde şi a se 
instala în inima Europei, a Sfântului Imperiu de Apus. Cei 
doi căpitani de oaste, Chinezu şi Ţepeş, au făcut destule 
incursiuni în Balcani, la poarta dinspre Belgrad, aducând 
prăpăd în taberele şi vieţile neobosiţilor şi, deopotrivă, 
insistenţilor purtători ai semilunii. O artă (sau o ştiinţă!?) 
a războiului cunoştea Pavel Chinezu, la baza luptelor fiind 
pus principiul „care pe care”. Căci pentru victorie, gonirea 
şi nimicirea duşmanului totul era permis.

3. Fără îndoială, comitele de Timişoara a fost un om 
aspru. Să ne închipuim o noapte de ianuarie a secolului 

al XV-lea, când temperatura este de 20 de grade sub 
zero, deşi termometrul încă nu ajunsese prin aceste 
locuri. În orice caz, bate vântul, spulberând zăpada 
înaltă, frângând copacii ca pe nişte surcele. Peste o sută 
de oameni înaintează prin nămeţi, legaţi cu frânghii unii 
de alţii, fiecare ţinându-şi calul de căpăstru. Merg pe jos, 
căci vântul îi doboară din şa, tăind-o drept către bălţile 
acoperite acum cu straturi groase de gheaţă şi zăpadă. 
Înaintează preţ de câteva ore, deşi niciunul nu are ceas 
şi nu ştie cât mai este până la ziuă. Ceasul biologic 
interior le spune însă că vor ajunge la timp. Îi conduce 
un bărbat înalt şi spătos, înfofolit într-un cojoc de oaie şi 
cu o căciulă ţuguiată pe cap. Nimeni nu scoate o vorbă. 
Călăuza merge în capul coloanei şi-i poartă pe ceilalţi 
după ea. Uneori, crivăţul dă semne că s-a mai potolit. 
„Numai bine”, gândeşte Pavel Chinezu, aflat chiar în 
spatele călăuzei.

4. Comitele îl trage de mânecă pe cel din fruntea şirului 
şi toţi se opresc. Ascultă, încercând să distingă ceva prin 
şuierul vântului. Călăuza intinde mâna în întunericul 
negru şi dă din cap. Au ajuns. Chinezu transmite ordinul: 
cortul beiului! Oamenii se desfăşoară închipuind un arc 
de cerc. Pornesc. Iar tot al zecelea ostaş merge în poziţie 
avansată. Ei sunt avangarda şi trebuie să cureţe terenul 
de străjerii de la marginea taberei. Merg cu paşi repezi, 
se opresc, privesc în întuneric cu ochi sclipitori şi îşi 
ciulesc urechile să prindă şi cel mai neînsemnat zgomot. 
Se vede tabăra osmalâilor, luminată firav de focurile 
puţine aprinse printre corturi. În jurul lor stau ienicerii 
rebegiţi de frig. Străjerii nu se văd nicăieri. „Poate s-au 
retras la focurile de tabără”, îşi spune comitele, oprit preţ 
de câteva clipe ca să-şi tragă sufletul. Dar nu. printre 
răbufnirile crivăţului aude bufnituri înfundate în faţă. 
Oşteanul din avangardă l-a dibuit pe turc amorţit în 
culcuşul din nămeţi, a sărit peste el şi i-a înfipt sabia 
scurtă şi lată în grumaz. După un timp, ajunge acolo, 
unde găsește doar trupul fără formă al turcului, prăvălit 
fără viaţă şi cu sângele scurs, sânge ce a îngheţat deja 
într-o pată sclipind roşietic.

5. Acum, grosul cetei se opreşte şi aşteaptă. O mână 
de oşteni s-a apropiat de locul unde se află caii şi boii 
folosiţi de otomani să-şi care calabalâcul. Lui Pavel 

O NOAPTE ȘI O ZI 
CU PAVEL CHINEZU

LUCIAN-VASILE SZABO
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Chinezu i se pare că se întârzie prea mult. Îşi morfoleşte 
în gură câteva fire din mustaţa zburlită. Iată şi flăcările! 
Oamenii lui au pus la coada fiecărui cal sau bou câte un 
şomoiog de câlţi îmbibat în catran şi acum le-au dat foc. 
Animalele sunt mânate către tabără. Focul le-a ajuns la 
piele. Caii nechează şi aleargă, iar boii mugesc şi dau din 
copite înnebuniţi. Trec peste ienicerii năuciţi din jurul 
focurilor. Corturile duşmanilor sunt cuprinse curând 
de flăcări şi în toată tabăra se iscă învălmăşeala. Se aud 
răcnete cumplite, iar turcii aleargă speriaţi de colo-colo. 
Comitele dă semnalul şi toţi oamenii săi se reped către 
corturi. Osmalâii întâlniţi în drum sunt răsturnaţi cu 
câte o lovitură de sabie. Pavel Chinezu şi ceata ajung 
în spatele cortului ocupat de bei. Se opreşte să-şi tragă 
răsuflarea. Pare o minune că prezenţa lor acolo nu a fost 
încă descoperită.

6. Aşteaptă. Beiul iese, înconjurat de câteva gărzi, 
şi strigă ordine neînţelese. Turcii fug grămadă către 
locul unde este învălmăşala mai mare, încercând să 
stăpânească animalele îngrozite. Comitele dă semnalul şi 
se repede împreună cu oştenii. Gărzile sunt date peste cap. 
Beiul pune şi el mâna pe iatagan şi se bate cu disperare. 
Doi românași cad spintecaţi peste piept. Turcii încep să 
se întoarcă pentru a-ţi apăra căpetenia. Beiul, înfipt bine 
cu picioarele în zăpada înghețată, rotește iataganul cu 
îndemânare. Parcă este o morișcă. Nimeni nu se poate 
apropia de el. Nici o armă. Atacatorii cad unul peste altul 
loviți groaznic. Unii au capul crăpat, alții mâinile tăiate, 
dar sunt și destui cu burțile spintecate, cu măruntaiele 
atârnând afară. Cu o halebardă grea, că abia o poate ține, 
Chinezu reuşeşte să-i zboare iataganul din mână. Atunci 
sar pe el. Dar turcul nu se lasă. Cu brațul drept lovește 
necruțător, spărgînd dinți, rupând nasuri, strivind ochi, 
stâlcind buze. Comitele se apropie cu o suliță și i-o înfige 
brusc sub clavicula umărului drept. Beiul se oprește, iar 
atunci oștenii Chinezului sar, îl înșfacă şi-i astupă gura 
cu un căluş. Îl prind la mijloc, îl înfăşoară cu o funie şi 
încep retragerea. Drumul înapoi este deschis de Slavo, 
un sârb de la Vârşeţ, care învârte o ghioagă năucitoare. 
Potrivnicii cad cu capetele sparte. În spate, luptă chiar 
comitele. Roteşte halebarda, secerând de-a valma. 
Printre corturi se întinde pârjolul. Cu mănunchiuri de 
câlţi îmbibate cu catran oamenii Chinezului se strecoară 
în grabă şi incendiază. Apoi se retrag. Ajung la locul unde 
şi-au lăsat caii şi încalecă. Înnodat în frânghii, beiul este 
prins strâns pe o iapă lată-n spate. Curând, mica oaste 
se pierde în depărtarea cu zăpada spulberată, lăsând în 
spate vuietul taberei în flăcări.

7. Vine o dimineaţă în care Pavel Chinezu se scoală 
târziu. Iese de sub blana de urs, cu care fusese învelit, se 
întinde de-i trosnesc oasele şi se înfăşoară într-o blană din 
piei de bizam şi vidră. Se uită chiorâş şi cere de mâncare. 
Ospăţul durează mai bine de o oră. Puii şi pulpele de miel 
dispar cu rapiditate, aproape nemestecate. Totul este 
stropit cu vin roşu. Apoi coboară în piaţa cetăţii. Aici s-a 
adunat lumea ca la bâlci. Chinezu dă ordin să fie adus 
turcul. Porţile de fier masiv ale temniţei scârţâie gros. 

Beiul e legat burduf şi abia poate să păşească. E masiv, 
dar livid, murdar de sânge. O ureche îi atârnă retezată 
pe jumătate. În faţa comitelui osmalâul priveşte sfidător. 
Scuipă. Ochii Chinezului se strâng într-o dungă de stilet. 
Pune mâna pe sabie şi e gata să-l taie. Se răzgândeşte. 
Prinde urechea rănită a beiului şi i-o smulge cu o 
zvâcnitură scurtă. O arată mulţimii, care izbucneşte în 
chiote prelungi. „Aduceţi carul”. Boii înaintează domol 
pe pavajul din cetate. Cercurile de fier ale roţilor se 
poticnesc cu zgomot la fiecare piatră. Turcul este urcat 
într-o cuşcă solidă, din lobde de stejar.

Pe un frig cumplit, se porneşte către râul Timiş. Până 
acolo fac mai bine de trei ceasuri. La locul ales, încă de cu 
noapte, o mână de oameni a făcut un foc uriaş pe gheaţă. 
S-a topit şi acolo a rămas o deschizătură mai mare de un 
stat de om. Prizonierul este coborât şi dus aproape. La un 
semn al comitelui, călăul îi taie nasul şi urechea rămasă. 
Turcul mugeşte cu ochii dilataţi de spaimă. Urmează un 
alt semnal. Trei oameni sar şi-l înfăşoară într-o manta 
rudimentară din piei de lup. Îl întind pe marginea 
deschizăturii din gheaţă. Mulţimea adunată aşteaptă în 
linişte. Pavel Chinezu se apropie şi împinge trupul în copca 
în care bolboroseşte apa. Cei adunaţi acolo dau drumul la 
chiote vesele şi înspăimântătoare. Comitele se întoarce 
şi le face semn cu braţul. Cu o prăjină în mână, călăul îl 
împinge pe turc în râu. Dar acesta sfâșie cu mâna dreaptă 
sacul din piei de lup, prinde prăjina și îi sfărâmă capătul. 
Călăul se înfurie și-l înțeapă cu ea. Turcul o prinde din 
nou, i-o smulge și-l pocnește cu ea peste cap. Mulțimea se 
agită, chirăie. Chinezu își scoate arcul, pune o săgeată și, 
într-o clipă, i-o trece beiului prin cele două urechi lipsă. 
Abia atunci reușește călăul să-l împingă la fund.

8. Peste o jumătate de oră, gheaţa este deja prinsă 
peste copcă. Nu se mai vede nicio urmă din deschizătură. 
Pe gheaţă se mai zăresc câteva cioturi arse de lemn de 
la focul din ajun. Atât. Mulțimea este tot acolo. A aprins 
focuri pe malul Timișului și a pus porci, oi și viței la 
proțap. Au fost deschise câteva butoaie cu vin. E frig, 
dar oamenii se învârt pe lângă focuri guralivi și nesătui. 
Începe să se întunece. Se aud niște bubuituri înfundate, 
de parcă ar tuna undeva departe. Cei mai aproape de mal 
privesc nedumeriți către planșeul de gheață de pe râu. 
De la copca beiului vin zgomotele. Îl cheamă pe comite 
și se dau mai aproape. Cineva bate în podul de gheață 
pe dedesubt. Oamenii își fac cruce, uitând de animalele 
prinse la proțap deasupra focurilor. Mirosul de carne arsă 
se simte tot mai puternic. Loviturile devin tot mai rare. 
Toți așteaptă cu urechile ciulite. Bum! se aude o dată mai 
tare, gheața sare în așchii mărunte. Imediat vine ceva ca 
un pește mare. Mâna dreaptă a turcului, cu brațul până 
la cot, stă acum la picioarele oamenilor speriați, la doi 
metri de comite. Se aude un scârțâit și mâna stă acum pe 
verticală, cu pumnul strâns în sus.

Pavel Chinezu pare să nu mai aibă răbdare. Trage sabia 
ascuțită și o repede către brațul acela năstrușnic. Este 
suficientă o lovitură ca să-l despice. Atunci, zeci de rotițe 
dințate și pârghii metalice se răspândesc pe gheața albă.

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



|   2017  |  #3-4  H E L I O N

13

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

I
Iată-mă în finală, bine că am scăpat de puștanul ăla 

dintr-a noua D, credeam că o să fiu cel mai tânăr care 
supraviețuiește calificărilor, mi-a luat fața frichiotul, însă a 
pierdut în sferturi, aș fi avut o presiune în plus. Așa, cu stu-
dentul ăsta ochelarist de la Poli, cred că o să mă descurc, 
vreau să-i impresionez pe toți, mai ales ea, fără de care ni-
mic n-ar avea sens.

Ce-o să joc, să vedem, pot alege între druid, cu șopârlele 
alea ce se adaptează în timpul meciului, am death-rattle pri-
est-ul, cu necromanție și N’Zoth the Corruptor ca finisher 
sau deck-ul de warlock, cel mai greu de pilotat, însă dacă am 
înfipt portalul, rup pe-oricine. Au rămas zece secunde să mă 
hotărăsc, nici ochelaristul n-a selectat eroul, ce nickname 
idiot, DrBullzeye, n-a ales până acum pentru că nu-i sigur pe 
el, na, frățică, iau eu primul warlock-ul, să te umplu de Impi, 
aha, mergi cu paladinul, perfect, vezi tu ce te-așteaptă, prin-
tre ochi te sparg, doctore.

Trei din cinci... dacă o să câștig turneul, o să-i spun că sunt 
nebun după ea, că mi-e gândul toată ziua numai la ea, că am vi-
sat-o azi noapte goală, avea spumă de săpun pe mâini, de când 
mi-a trimis mesajul de felicitare nu mai sunt bun de nimic. Ce 
dacă-i cu șapte ani mai mare ca mine, am făcut majoratul, o iu-
besc în secret din clasa a noua, de-acum ce mă reține să-i spun?

II
Știi că nu obișnuiesc să-ți scriu atunci când stau de veghe, 

draga mea, însă consola asta proaspăt primită de la heru-
vim face minuni. De ce ne întâlnim numai o singură dată pe 
lună, de ce abia într-o singură zi din treizeci reușesc să te 
văd, cum te așezi pe scările podului, îți pui telefonul lângă 
dale și-ncepi să asculți death metal în căști, așteptându-mă, 
toată în negru, cu corset, ciorapi rupți, ghete țintuite și ro-
chiile tale dantelate ce succesc gâturile curioșilor toropiți de 
căldură? De ce numai o singură dată pe lună te pot lua de 
mână să ne plimbăm pe malurile îndiguite? Da, știu, mi-ai re-
petat-o de atâtea ori, mi-a spus-o și heruvimul, mi-o zic și eu 
în fiecare dimineață: noi doi n-o să fim niciodată iubiți.

Și iată-mă păzind podul de fier, construit de austro-un-
gari, ruginit, cu mușcate-n suporturi vechi dăltuite, podul 
aflat la mijlocul distanței dintre rugăciunile bisericii din Si-
naia și răcnetele sataniste ale rockerilor din Daos, să știi că 
am măsurat într-una din zile, cu pasul: 860 de metri până la 
gardul bisericii, 860 de metri până la terasa din curtea interi-
oară a clubului, în direcția opusă.

Demonii păreau liniștiți zilele trecute, după o întâmplare 
nefericită cu trei golani încarcerați provizoriu pe unul dintre 
vaporașele-conservă, o să-ți povestesc altă dată, i-a captu-

rat heruvimul în timp ce încercau să urmărească o fată, să 
o tragă sub podul ce duce spre Piața Maria. M-am învățat 
cu Legiunea, cu metehnele lor, se rotesc dimineața pe sub 
cupola canalului circular. Ți-am mai spus, din câte-mi aduc 
aminte, că pentru demoni captivitatea se desfășoară pe 
râul acesta îndiguit, care curge rotund și nu duce nicăieri. 
Malurile sunt acoperite de-o cupolă de sticlă și gheață prin 
care ei nu pot trece, însă chiar dacă nu reușesc să se scur-
gă spre planul nostru material, unii au putere să influențeze 
telepatic trecătorii ce străbat podul sau se opresc în preaj-
ma lui, pe bănci, sub sălcii, pescarii inofensivi ori șoferii ce 
staționează la trecerea de pietoni.

Pentru început, nu trebuie decât să stau de veghe și să 
raportez, de restul treburilor se ocupă heruvimul, consola 
am primit-o, însă, pentru că o să vină o vreme, m-a avertizat, 
când va trebui să intervin și eu. Până atunci, ca să nu mă plic-
tisesc prea tare, mi-a arătat cum să scanez amprenta telepa-
tică a celor ce traversează podul, consola îmi prezintă apoi 
o serie de rapoarte, iar cele ce anticipează ce se va întâmpla 
cu subiecții în viitor sunt mai mult decât interesante.

N-am aflat cum îl cheamă, îți dorești mult să afli, tot ce 
știu e că, odată, am tras cu ochiul în consola lui, în timp ce 
completa o adresă despre o tânără ce abia se logodise la Bi-
serica din Sinaia, și-am văzut că semnează cu A. Delământ, 
s-ar putea ca ăsta să-i fie numele, însă nu sunt convins 100%, 
să n-o iei de bună până nu fac și alte verificări.

O să mă-ntrerup puțin din scris, draga mea, s-au oprit pe 
pod doi copii, cred că sunt un cuplu, ea s-a urcat pe una din-
tre marginile turnate care unesc treptele și el o ține acum în 
brațe, au apărut câțiva demoni (ți-am zis că îi văd ca pe niște 
fluturi negri, nu? Sigur ți-am zis, să mă ierți dacă mă repet une-
ori), trebuie să le scanez amprentele de conștiință și să anunț 
heruvimul în cazul în care vor să rămână aproape de pod.

III
1-0 fraiere, nu te-așteptai să am quest-ul, te-au mâncat 

Impii, frecție cu ocheți! Da, șmechere, două minute pauză 
să-ți revii, da, freacă-te la ochi până ți se prind pe sprâncene, 
știu că nu-ți vine să crezi că o să iei bătaie de la un puștan de 
liceu, tu, IT-istul păcii, de la Poli.

Mă doare stomacul... totuși, ei cum o să-i spun? Dacă mă res-
pinge, poate zice direcțiunii și mă trezesc că repet clasa, și-așa, 
în afară de notele de la informatică, nu stau prea bine cu mediile.

De dragul ei mi-am rupt creierii și cu bazele alea de date 
în Visual Fox, și cu algoritmii penibili din Pascal, cum să mai 
dai examenul la Bac din Pascal, ce-i cu programa asta din 
Evul Mediu, de parcă nu le-au zis stagiarii ăia de la BitDefen-
der că nu se mai cere așa ceva, că acuma se caută oameni ori 
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pe web, ori pe antiviruși... nu e vina ei, știu, ce pot să faci cu 
brontozaurii ăia din cancelarie, cu Coca, singură și fără copii, 
cu Pratea, supraponderală și cu ăla de-l cauți mai mult pe la 
cardiologie, drojdierul ăla de Bobeu?

Când am văzut-o prima oară, într-a noua, făcusem primul 
semestru cu aeriana aia de Coca, nu era în stare să lege două 
vorbe, desena tremurat pe tablă structurile alea algoritmice 
secvențiale, habar n-avea să ne explice incrementarea. Abia 
când a venit ea, din semestrul al doilea, am reușit să-nțeleg 
primele linii de cod, mai mult de dragul ei, prima dată purta-
se niște bretele albastre, abia îi țineau blugii pe talie, se mulau 
perfect, îi sărea câte o bretea, îi ieșea din gaică, ea se-oprea 
atunci din explicații, se apleca să o prindă în cataramă, aproa-
pe-i plezneau blugii pe fese. Și cămașa, i se șifonase cu totul, 
avea un model alb, pretențios, își tot trăgea bretelele peste 
sâni, jenată, ăștia în clasă râdeau pe sub bănci. Îmi venea s-o 
iau cu mine, să fugim în grădinița liceului și să-i sărut ochii, să-i 
ating pielea cafenie, să o țin în brațe ascunși într-unul dintre 
refugiile de lemn, să încep s-o mângâi pe sub haine.

Ce-ai jucat, amărâtule? Protectorul ăla de 1/2, cu ăla vrei 
să mă faci, cu 2 viață pe prima tură vrei să bați demonii mei, 
fraiere? Zece dacă sacrific și tot deschid portalul și te fac pe 
tura a șaptea, mi se rupe de divine shield-ul tău. Ia de-aici, 
Ready for action, fraiere, nu mai pot eu de protectorul tău.

IV
Mi-aș fi dorit să-i vezi cât erau de frumoși în primele minu-

te, doi copii de șaisprezece ani, el puțin mai înalt, cu un tricou 
alb fără modele, niște sandale mari, plăpând, abia îl țin panta-
lonii, cu un breton stufos, ea poartă niște pantaloni de pân-
ză, înflorați, un tricou simplu, negru, are părul castaniu, lăsat 
liber. El se pierduse cu totul în pletele ei, o săruta pe obraz, 
ea-l lăsa, topită, se lipise de el, însă nu voia mai mult, nu era 
pregătită pentru altceva, el i-a căutat buzele, însă l-a refuzat.

Apoi el s-a pierdut, a forțat nota și lucrurile-au început 
să-i scape de sub control. Un demon voia să intre în el și s-o 
prindă ca-ntr-o menghină, a încercat să-o strângă în brațe 
fără voia ei, s-a speriat fata, a vrut să treacă podul, el s-a luat 
după ea, a-ncercat s-o ia de mână, însă îl ținea la un pas în 
spate. Am simțit o adiere deasupra, ca o bătaie de aripi, nu 
era heruvimul, ci o prezență demonică, o voia pe ea, să i se 
supună lui, să-i tragă pe amândoi înspre terenul dezafectat 
de volei din apropiere, să meargă cu el în cabana părăsită de 
pe malul râului, în spatele bazei sportive, să o determine să 
se culce cu el chiar acolo.

Nu mă puteau observa, au trecut atât de aproape de 
mine, i-am văzut ochii, un albastru limpede, îi venea să plân-
gă, de ciudă, se și speriase, îl voia, îl plăcea, îl iubea, însă nu 
așa, nerăbdător, excitat, posedat. Coborâse de pe pod, cu el 
în urma ei, la un metru, își dorea să se-ndrepte spre Iosefin, 
se-ntorcea din când în când către el și-l privea cu o tristețe 
blândă, îl dorea, însă nu așa, nu atunci.

Și iarăși demonul, în el, sărea în fața ei, ca un zănatic, o 
prindea în brațe, ea-l lăsa, îi căuta părul, obrajii, apoi buzele, 
ca un nebun, lacom, înfometat după trupul ei, iar o speria. 
S-au oprit în mijlocul străzii, l-a respins din nou, a strigat la 
el, s-a întors către Parcul Central, au luat-o amândoi pe malul 
Begăi, el la un pas în urma ei.

Abia atunci mi-a răspuns heruvimul, i-am văzut semnă-
tura digitală pe consolă, m-a anunțat că întârzie, însă nici 

acum, când sunt puțin mai liniștit și pot să îți scriu, n-a sosit. 
În schimb, ca să facă lucrurile și mai complicate, mi-a scris 
prin consolă să mă pregătesc pentru prima mea intervenție. 

V
1-2, gunoiule, cât bulan poți să ai să-ți vină elemental-ul ăla 

cu windfury, mizeria aia care atacă de două ori consecutiv, 
chiar aia ți-a venit, bulangiule, cât noroc să ai, cu opt cărți ră-
mase și zece mana, să-ți vină fix porcăria aia de elemental? 

În sfârșit, pauză... să schimb warlock-ul, să fi fost mai 
bine cu necromancer-ul sau cu șopârlele alea de la druid? Nu 
știu... acum nu mă mai răzgândesc, totul sau nimic, lasă că te 
sodomizez eu cu portalul ăla, o să-ți iasă pe ochi, așa, uită-te 
la mine, mutule, rânjește fasolea, crezi c-o să mă faci? Îți arăt 
eu, îți înfig eu morcovul până-n rinichi.

Până la urmă, pierd și cu asta basta, n-o să-i mai spun c-o 
iubesc, n-o să-i mai spun nimic, dar mi-ar părea rău, mi-aduc 
aminte și-acum cât s-a zbătut să introducă și la noi în liceu 
experimentul ăsta cu jocurile de strategie ale Blizzard-ului, 
ca materie opțională. Îmi plăcea de ea, m-am simțit atras fi-
zic din prima zi, de când șușoteam între noi că are tot ce tre-
be profa de info, însă m-am îndrăgostit abia atunci când am 
început să ne jucăm seara, după ce mi-am făcut curaj și i-am 
trimis battle tag-ul prin messenger, n-am să uit ziua aia nicio-
dată, intram după aceea săptămânal cu ea în rețea să mă an-
trenez, mă bătea cu piranha launcher-ul ăla de Hunter, mu-
ream de râs cum clămpăneau peștișorii ăia atunci când îmi 
luau din viață.

Cum să pierd, mă ochelaristule, să nu-i pot spune c-o iu-
besc din cauza ta, jegule? Hai, dă-ți cu protectorul ăla de 1/2, 
a, n-a venit, n-ai mai avut noroc cu randomizarea, frecție, ai 
jucat laba aia tristă cu scut de 0/2, o să dai în gol, dacă trag 
vraja de chemat demoni, te distrug pe tura a cincea, fraiere. 
Așa...uite că a venit... te sparg, gherțoiule! 

VI
Așadar, prima intervenție. Am știut că mă așteaptă o zi 

grea încă de când am simțit și-am văzut demonii în prima lor 
rotire bezmetică, dis de dimineață, își zdreleau aripile, unii 
rămân captivi în pojghiță, sunt ace minuscule de sticlă ce le 
rup aripile. Dacă privești cu atenție cupola aduce pe-anumi-
te porțiuni cu o frescă alb-negru, satanică, se vede binișor 
de pe marginea trotuarului, o să-ți arăt data viitoare când o 
să ne plimbăm.

În mesaj heruvimul îmi atrăgea atenția asupra clădirii 
facultății de Electromecanică, aflată aproape de râu, au orga-
nizat cei de la Politehnică un concurs de Hearthstone, un joc 
de strategie cu cărți virtuale și temă fantasy, am încercat și 
eu mai de mult să fac tutorialele, de curiozitate, auzisem că 
are peste șaptezeci de milioane de jucători, însă m-am sătu-
rat destul de repede. Pe scurt, să nu te plictisesc cu prostii, ai 
un erou, ți-l alegi din opt clase (warrior, paladin, mag, priest, 
shaman etc.) și-ți formezi în jurul său un pachet de treizeci 
de cărți, cu aliați, arme și vrăji, pe care le joci în funcție de un 
anumit cost, pe ture, cu scopul de a lovi eroul celălalt, iar cine 
face primul damage fatal, treizeci de puncte, câștigă.

Am primit mesajul pe consolă în timp ce încă-i urmăream 
neliniștit pe cei doi adolescenți, el devenise tot mai insistent, 
m-am temut să nu o agreseze, a mai cuprins-o de câteva ori 
în brațe, i-a permis, însă a încercat, de fiecare dată, dobito-
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cul, s-o sărute pe buze. Fluturii roiau bezmetic pe lângă ei, 
însă neputând să treacă prin cupolă, se loveau în acoperișul 
de gheață, auzeam trepidațiile, am crezut inițial că era din 
pricina celor doi, dar ei ajunseseră deja lângă Parcul Central. 
Cauza agitației demonilor s-a dovedit a fi, așadar, alta.

Mai ții minte când ți-am povestit despre aventurile mele 
baptiste, am mers câțiva ani la o biserică neoprotestantă, pe 
Rebreanu, îmi plăceau predicile și serile de vară petrecute 
cu ei duminica, la Șag, ieșeam cu toții la iarbă verde. Țineau 
baptiștii la mare cinste un autor, Niel Anderson, ce scrisese 
câteva cărți despre demonologie și luptele spirituale și care 
afirma că orice reprezentare grafică, sau invocare, chiar și 
în joacă, a demonilor produce efecte reale. Îl luasem în râs 
multă vreme după aceea, chiar și după ce-am început să mă 
pansez cu incantațiile satanice ale unor formații precum Be-
hemoth sau Belphegor, însă acum sunt convins că omul nu 
se-apucase să scrie astfel cărți din senin.

Pe consolă heruvimul mi-a transmis două nume, asociate 
cu două amprente de conștiință gata scanate, asupra căro-
ra trebuia să mă focalizez. Un băiat de optsprezece ani abia 
împliniți, angrenat într-o competiție de Hearthstone în clă-
direa Politehnicii, și profesoara lui de informatică. El, îndră-
gostit lulea de ea, și-a promis să-i mărturisească ce simte nu-
mai dacă o să câștige turneul și, în timp ce adolescenții mei 
se hârjoneau în mijlocul străzii, băiatul juca ultimul meci, de-
cisiv, al finalei. Strategia lui era elegantă, deosebit de com-
plexă, se baza pe invocarea unor demoni, cu o vrajă, sen-
se demons și sacrificarea acestora pentru deschiderea unui 
portal, ce avea să-i asigure un avantaj strategic mult prea 
puternic pentru orice adversar ar fi întâlnit.

Punctul vulnerabil al acestei tactici, și unde se aștepta prac-
tic heruvimul să intervin, consta în factorul de randomizare, 
teoretic computerul decide asupra cărților virtuale care ies 
din pachet, iar eu aveam posibilitatea, prin consolă, să ajus-
tez aceste alegeri teoretic întâmplătoare ale calculatorului.

Am rulat rapoartele de proiecție și-am văzut deznodă-
mântul nefast în ambele situații, prin suicidul ei dacă băiatul 
câștigă turneul sau spânzurarea lui dacă îl va pierde. În pri-
mul caz, adulter, degradare profesională și otrăvire cu pasti-
le peste câțiva ani, în cazul al doilea o iubire secretă, depre-
sie nevindecată, obsesie și spânzurare, în timpul facultății. 
Heruvimul se aștepta, prin urmare, să găsesc o soluție, 
influențând rezultatul randomizării. Băiatul jucase acel sen-
se demons de două ori, câștigase de fiecare dată, demonii 
roiau, se izbeau bezmetic de cupolă, înnebuneau din pricina 
efectului vrăjii, te-ai putea gândi că-i o prostie, cum să aibe 
efecte reale o secvență grafică dintr-un joc?

Am fost tentat s-o rezolv simplu, rulând simultan rapoar-
tele adolescenților mei. Dansul lor se putea termina cu un să-
rut lung, pasional, pe scările de piatră ale podului, sau cu ei 
făcând dragoste în cabana părăsită a bazei sportive, sau cu el 
posedat, violând-o pe străduța dintre Parcul Central și clădi-
rile abandonate, năpădite de iederă, ale fostei fabrici de tex-
tile. Ar fi fost atât de simplu să leg rezultatul randomizării de 
ceea ce urmau să facă doi copii care abia descopereau ce se 
petrece cu ei, certându-se cu patimă în mijlocul străzii.

Au luat-o, în cele din urmă, către viaductul din 
Circumvalațiunii, pe lângă parc. Aceleași îmbrățișări, sărutul 
eșuat, respingerea, ținutul de mână, iarăși îmbrățișări, abia-i 
mai vedeam, nu mă puteam lua după ei, ar fi însemnat să pă-
răsesc podul, cupola, fluturii negri demonici, iar eu trebuia să 
decid asupra concursului. Se depărtau, el distrus, insistent, 
nerăbdător, ea pierdută, neliniștită, melancolică, indecisă.

VII
2-2, hai, prietene, să te văd, am intrat în meciul decisiv, 

dacă te bat și îi spun, ce-o să-mi facă bărba-su? Fix ce-o să-mi 
faci și tu, fraiere, o mică frecție.

Eram clasa a zecea când ne-a arătat, îmbujorată, inelul de 
logodnă. Am intrat în seara aia pe Facebook, tremuram de 
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nervi, să văd profilul lăbarului, un grăsan și jumătate, un putu-
ros cu țâțe, tuns scurt, ca pușcăriașii, cu două rânduri de gușe 
și-o bărbiță de țap, prin care încerca să-și ascundă osânza.

După aceea am ajuns să ne jucăm din ce în ce mai rar, 
până au început cei de la Poli cu turneele și-am rugat-o să 
mă ajute, să mă pot antrena cu ea, mi-a promis că o va face 
doar dacă o să devin mai serios cu restul materiilor și dacă o 
să merg la facultate. Am căzut la un compromis, i-am spus 
că nu vreau să știu de Poli, auzisem și eu, ca oricare altul, 
despre legendele cu profesorii demenți de matematică, mai 
ales întâmplările cu șpăgarul ăla de la analiză, Predescu, așa 
că m-am hotărât, până la urmă, să mă înscriu la Universita-
tea de Vest, la mate-info.

Ce încântată fusese de logodnă în primele luni, s-au căsăto-
rit repede, însă după vacanța de vară, eram într-a unșpea, se 
schimbase, venea de multe ori amărâtă, neîngrijită, în ținute 
șterse, cenușii, se îngrășase. Câteodată el o lua de la școală, 
nici n-o privea, o dată i-am urmărit în mașină, se certau, el a 
izbit cu pumnul în volan, mi-aș fi dorit să pornească airbag-ul, 
să-i dea una în mecla aia de grăsan coclit, așa, din partea mea.

2-2, fraiere, na, uite că mi-a venit sense demons. Dau vraja, 
deschid portalul și te-am făcut, șmechere, îți iau partida de 
3-2. Hai, Impii mei, vă aștept...

VIII
Te întrebi, pe bună dreptate, cum s-a terminat? Să amân 

dezvăluirea deznodământului până la întâlnirea noastră? În 
cele din urmă nici nu știu dacă mesajul acesta o să ajungă la 
tine mai repede, heruvimul mi-a promis că o să primești și 
tu la un moment dat o consolă, măcar să ne putem scrie în 
deșertul ăsta ce se scurge între vizitele tale, însă nu mi-a ofe-
rit mai multe detalii.

Am intervenit, oh, da, a tras vraja din randomizator și 
trebuia să decid asupra demonilor ce urmau să-i iasă, la în-
tâmplare, din pachet, să hotărăsc dacă va fi o zi ce va atra-
ge suicidul ei sau o zi care va declanșa evenimentele ce vor 
duce, invariabil, către spânzurarea lui. Fluturii se spărgeau 
de cupolă, bezmetici, roiau, își rupeau aripile în acele fine, 
înghețate, fără să ajungă undeva anume, fără să cunoască 
destinația finală. Tânjea fiecare să scape de parcursul acesta 
circular, să poată poseda fata asaltată în mersul ei spre via-
ductul din Circumvalațiunii, să o facă să se dezbrace, acolo, 
la marginea parcului, să simtă ce-ar fi simțit și ea, îmbătată 
de căldura brațelor lui, de sărutările pretendentului, stârnită 
de nerăbdarea și dorința lui.

Sense demons, grafica jocului înfățișează un preot vrăjitor 
pregătit de un sacrificiu demonic, ținând cu palmele sale des-
chise larg un cuțit azuriu, de gheață. Ea s-a îndepărtat, totuși, in-
decisă, l-ar fi iubit, însă el își pierduse cumpătul cu îmbrățișările 
forțate, ca de menghină, nu-l voia așa, nu-l dorea, o speria.

El era deja posedat, ar fi oprit-o acolo, ar fi tras-o în parc, 
însă tocmai tristețea din ochii ei îl oprea. Vedea că-l place, 
știa că, dacă se retrage, este posibil să vină o vreme când 
vor deveni iubiți. Nu trebuia decât să o lase, pentru mo-
ment, să se liniștească, deși perspectiva aceasta de perpe-
tuă așteptare părea că-l sufocă și-l face să își piardă mințile.

Am refuzat să rulez până la capăt rapoartele în ceea ce-i 
privește și-atunci mi-am dat seama că poți bloca un calcula-
tor forțându-l să aleagă un număr aleatoriu, însă ceea ce pare 
o funcție destul de simplă îl poate da complet peste cap, așa 
cum fluturii demonici ar putea evada de sub cupola de gheață 
dacă s-ar opri din roitul lor bezmetic, în cercuri nesfârșite.

Am legat, așadar, consola de indecizia fetei, de instinctul 
ei de supraviețuire, de neliniștile ei în preajma unui potențial 

iubit, din nefericire mult prea ne-
răbdător și insistent. Sense demons 
trebuia să tragă doi demoni, la în-
tâmplare, din pachetul de cărți di-
gitale, să-i sacrifice apoi, pentru a 
declanșa un portal ce ar fi dus la 
câștigarea meciului decisiv și, im-
plicit, a turneului. N-a mai făcut-
o, am generat o buclă, o structu-
ră algoritmică repetitivă, însă fără 
contor de incrementare, am furat 
cuțitul de gheață din mâinile pre-
otului vrăjitor, la Politehnică le-a 
crăpat aplicația, finala se va rejuca 
peste două săptămâni, au făcut se-
sizare la Blizzard, își rup ăia creierii 
să descopere ce s-a întâmplat. 

The game has crashed. Se întâm-
plă uneori, atunci când o fată res-
pinge un potențial iubit, mult prea 
nerăbdător și insistent, sau când 
un calculator nu este în stare să 
aleagă, la întâmplare, un număr, o 
carte dintr-un pachet plin de vrăji 
digitale, și demoni ascunși printre 
ele. 
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Reverie
Orologiul anunțase deja miezul nopții atunci când Leo-

nid se întinse pe pat, printre așternuturile albe, răcoroase, 
care îmbiau la somn. Se trântise nepăsător, încă îmbrăcat 
în hainele de peste zi, lăsând gravitația să acționeze asupra 
trupului său deșirat. În cădere, își aminti de copilărie, de 
clipele în care era ridicat în brațe cu putere, iar în stomac 
simți fluturii nostalgiei amețindu-l și fericindu-l.

Se vârî sub pătură, torcând precum o pisică, îmbătat 
de liniștea mângâietoare a dormitorului său. Prin geamul 
fără draperii, lumina chioară a unui singur felinar bătrân 
se cuibărea prin cotloanele camerei, deslușind palid un 
birou șubred, un șifonier a cărui ușă strâmbă refuza să se 
închidă, sute de cărți vechi sau noi ticsite într-o bibliotecă 
neîncăpătoare și tapetul verde, scorojit pe la colțuri.

Dinspre stradă se auzea din când în când, solitară, sim-
fonia hârșâită a tramvaiului 7 care trecea în viteză, mon-
stru metalic cu pântecele goale, pierzându-se apoi ca o 
cometă în negura orașului. Bărbatul, trezit din visare, 
aproape că putu să ghicească gândurile vatmanului, care 
cu siguranță detesta tura de lucru prelungită de noapte. 
Acest lucru îl făcu să zâmbească pentru câteva clipe fiind-
că el, Leonid, nu era singurul nefericit de pe strada Hector 
Berlioz, numărul 14.

Leonid era într-adevăr nefericit. Undeva în lăuntrul 
său, în cotloanele cele mai ascunse ale ființei sale, un drug 
de fier păcătos îl sfredelea, răscolindu-l precum o furtu-
nă. Vârtejul îi înmuia mâinile și picioarele, îl îndoia de la 
mijloc, îl transforma într-o vietate plăpândă, neajutorată 
care nu putea să facă altceva decât să strige, nu după aju-
tor, ci după izbăvire. 

Se ridică din pat și se descălță, apoi se aplecă peste bi-
roul vechi și scoase o țigară dintr-un pachet pe jumătate 
gol. O vârî între buzele uscate unde o uită pentru câte-
va minute, căzut pe gânduri. Într-un final ridică bricheta, 
scăpără piatra, trase cu sete, suflă fumul către tavan, și se 
propti în mijlocul cămăruței cu fața către geam. 

Când jarul îi ajunse la degete, Leonid deschise geamul 
care cârâi prelung în semn de protest. Dinspre stradă auzi 
lătratul unui câine și bâzâitul firelor de înaltă tensiune. Își 
scoase capul în aerul limpede al nopții și privi spre turle-
le strâmte ale orașului ce își mijeau acoperișul către cerul 
negru. Luminițele de la geamurile strâmbe ale vecinilor 
se stingeau rând pe rând, anunțând melancolic singurul 
moment de reculegere pe care îl poate trăi omul stabilit în 

Capitală. Un aer răcoros deranjă perdeaua și Leonid res-
piră zgomotos.

– Parcă stă să plouă, își zise într-o doară, fără ca acest 
lucru să-l intereseze cu adevărat. 

Mai privi câteva momente spre întinderea nesfârșită 
de case vechi și apoi se retrase înapoi între pereții pro-
tectori ai camerei. Închise fereastra și se aplecă peste bi-
rou chiar când tramvaiul de la miezul nopții trecu în vi-
teză. Ascultă distrat zgomotul metalului care se freacă pe 
metal și apoi trase de un sertar plin cu flecușețuri: stilo-
uri, bucățele de hârtie, un caiet mâzgălit, fire de tutun și 
cotrobăi nerăbdător. Scoase un flacon din care luă câteva 
pastile. Le înghiți fără apă, în sec. 

De afară, de pe holul clădirii de apartamente, auzi pași 
și o voce de bărbat care mormăia înfundat:

– A venit clipa și nu mai poate fi amânată.
– Ești sigur? îi răspunse o voce de femeie. 
– La fel de sigur cum ești și tu, draga mea. Degeaba te 

fâțâi, ce a fost împlinit nu poate fi desfăcut.
– Te implor, nu e vina lui, știi și tu asta…
– Oare?
De aici încolo, vocile se pierdură într-un sunet înfun-

dat. Pe Leonid îl cuprinse un sentiment vag de neliniște. 
Ciuli urechile, curios să asculte mai departe despre ce dis-
cutau cei doi, dar nu reuși să distingă nimic. Ridică din 
umeri, până la urmă ce treabă avea el cu certurile vecini-
lor săi? Se așeză pe pat și oftă:

– Olga… draga mea, Olga… șopti și cu un gest smucit…

Un bal
…Leonid învârte ruleta amintirilor și se pune pe 

așteptat. Muzicienii își caută locurile, iar vibrația ordona-
tă a viorilor, a violoncelelor și a contrabasului este în toi. 
Dirijorul pășește pe scenă, publicul aplaudă, fremătând în 
așteptarea spectacolului. 

În vâltoarea imaginilor, care se succed cu viteză 
amețitoare prin mintea sa, tânărul zărește un chip îmbu-
jorat, zâmbind timid, încadrat de păr subțire, mătăsos și 
diafan ca o pânză de păianjen, și se fixează pe el. Își face 
curaj și se îndreaptă către fată. Pe drum aproape că se îm-
piedică din cauza emoției, trupul deșirat îi tresaltă în chip 
ridicol, dar reușește să se redreseze. Gata! S-a făcut de 
râs! Se uită din nou către ea, căutându-i prin mulțime su-
râsul nevinovat, și îl zărește. E neabătut. 

Tânăra îl urmărește cum se apropie. Leonid se oprește 

STRADA HECTOR BERLIOZ, 
NUMĂRUL 14
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înaintea ei și o privește fâstâcit. Parcă ar spune ceva, dar 
pe drum, din cauza pocinogului, a uitat tot. Într-un final, 
după o clipă care se încheagă ca argintul viu, tânărul își 
drege vocea și dă să se prezinte, dar muzica se pornește 
din nou. O romanță, cântată limpede, liniștitor. Versuri-
le curg domol spre ei, înduioșător, înfruntând fără sinchi-
seală masa nepăsătoare a oamenilor din jur: 

Frumoasa mea cu ochii verzi/ Ca două mistice sma-
ralde/ Te duci spre alte țări mai calde/ Melancolia să 
ți-o pierzi/ Dar, dacă vrei să mă dezmierzi/ Mai fă o 
dată să mă scalde/ Priviri din ochii tăi cei verzi/ Ca două 
mistice smaralde.

Leonid întinde neîndemânatic mâna și o invită la dans 
pe Olga. Ce are de pierdut? Spre surprinderea lui, tânăra 
i-o acceptă elegant și se lipește de el. O conduce cu grație 
în cerc, la început reținut. Capul îi este împuiat de griji, 
poate acum ar trebui să-i zică ceva, să-i șoptească vorbe 
dulci, patetice, ceva legat de frumusețea ei, evident. Se în-
vârt prin sală, mai repede, mai repede, până ce aproape 
amețesc, dar nu se opresc, și de ce s-ar opri? În acest mo-
ment, Leonid se apleacă spre ea, apropiindu-și buzele de 
chipul palid, visând să facă ce nu a mai făcut până acum 
cu nicio fată. Olga își întinde gâtul înconjurat de un fir 
subțire de aur. Inima tânărului e gata să sară din piept. 
Aude bătăile neregulate în urechi: bum… bum… bum…

***

Bum! Bum! Bum! Cineva bătea la ușă.
Leonid tresări. Privi nedumerit în jur, mijind ochii. 

Oare cine îl căuta la ora asta târzie? Nu avea prieteni și, 
oricum, dacă ar fi venit cineva în vizită, în nici un caz nu 
ar fi făcut-o la o asemenea oră târzie. Un șir de întrebări i 
se învălmăși în minte: Oare o fi proprietarul camerei? Să 
fi uitat să achite chiria? Nu, nu avea cum să fie asta. Era 
la zi cu toate plățile. Hoți? Hoții nu ar bate la ușă și nici 
nu l-ar vizita pe el, nu avea nimic de valoare. Olga? Nu, 
în nici un caz… Se gândi o clipă dacă să răspundă sau nu, 
apoi se hotărî să tacă mâlc și să aștepte ca străinul aflat de 
cealaltă parte a ușii să plece. 

Bum! Bum! Bum! De data aceasta bătăile se auziră și 
mai insistent.

– Ce vrei de la mine? mormăi Leonid pentru sine, ne-
răbdător. 

Se ridică de pe pat și se apropie de ușă discret ca o pi-
sică. Nu avea vizor, așa că își lipi urechea de lemnul rece 
și ascultă cu răsuflarea tăiată. I se păru că aude un hârșâit 
de pași și foșnetul surd al unor haine.

– A plecat, oftă ușurat tânărul. 
Se îndreptă de spate, se întinse cu putere și dădu să se 

întoarcă spre pat când auzi din nou trei bătăi viguroase în 
lemnul de stejar al ușii: Bum! Bum! Bum!

– Cine ești? se răsti Leonid iritat. Cine ești și ce vrei? 
Din partea cealaltă nu veni nici un răspuns. 
– Te rog să mă lași în pace, continuă Leonid pe același 

ton ascuțit. Nu am de gând să-ți deschid, ai înțeles? Îți 
pierzi timpul de pomană, oricine ai fi. Noapte bună! 

 Așteptă încordat câteva secunde, dar părea că 
străinul înțelesese, deoarece loviturile nu se mai repeta-
ră. Mulțumit, Leonid se îndepărtă de ușă, dar un impuls 

pe care nu reuși să îl controleze îi îndreptă pașii în antreul 
îngust. Îl ardea să arunce o privire pe coridor, dar se gândi 
că vizitatorul nocturn ar putea să-l aștepte undeva în în-
tuneric, pregătit să-l atace. 

„Poate că asta își închipuie, că voi fi naiv”, gândi Leo-
nid. „Nu, nu voi face asta. Dă-l în plata Domnului, dacă e 
acolo și așteaptă, să aștepte până la Judecata de Apoi!”. 

Dar ceva în toată povestea asta îl neliniștea. Nu putea 
să stea așa toată noaptea, măcinat de gândul că cineva îi 
pândește ușa. În cel mai rău caz, ar putea să ceară ajuto-
rul poliției, dar ideea nu îl atrăgea, ba mai mult, îi provo-
ca amețeli. 

„Dacă vin polițiștii și nu găsesc pe nimeni în clădire voi 
fi nevoit să îi invit în casă, să dau declarații, să explic ce 
s-a întâmplat. Vor sta aici cu mine în cameră și mă vor 
crede nebun. A doua zi vor veni din nou, cu proprietarul… 
Și apoi cine știe ce se mai poate întâmpla, sunt iscoditori, 
ai dracului. Nu, nu am să fac asta.” 

Își luă inima-n dinți și descuie ușa. Apăsă pe clanță, în-
cercând să nu facă zgomot. Fruntea i se acoperise de broboa-
ne de sudoare. Prin crăpătură creată, privi pe coridorul lu-
minat slab de câteva becuri chioare. Nimeni. Răsuflă ușurat 
și trânti ușa la loc chiar când tramvaiul 7 hurui în viteză prin 
fața geamului de la stradă, făcând pereții să vibreze. 

– Poate că mi-am imaginat eu totul, își spuse cu glas 
subțire. Chiar așa…

Scenă provincială
– …Chiar așa, tare frumos mai cântă tinerii aceștia, își 

spune Leonid, în timp ce ascultă doi băieți care suflă cu 
pasiune în fluiere meșteșugite din lemn lucios de abanos. 
Armoniile se înalță grațios și călătoresc în toate cele patru 
zări, învăluind verdele strălucitor al parcului ce se întinde 
la poalele colinei Montmartre. 

E cald afară, iar dinspre vest adie un vânticel răcoros. 
Aleile șerpuitoare sunt înțesate de oameni. Majoritatea 
ies să se bucure de soarele de primăvară. Câteva cupluri 
se plimbă fără grabă, ținându-se de mână. Un bătrân cu 
barbă albă și mâini dezgolite, străbătute de funiile groa-
se ale venelor, atinge cu pensula, în mișcări largi, o pânză 
sprijinită de un portativ improvizat din scânduri de brad. 
Bărbatul îi rânjește complice lui Leonid. 

Tânărul se plimbă agale, cu pași mici, călcând cu grijă 
pe dalele de piatră. După multă vreme se simte aproape 
fericit. Zâmbește către oamenii care trecpe lângă el, ad-
miră frumusețea domnișoarelor și eleganța bărbaților. Se 
bucură de râsul copiilor. 

Are mâinile adânc înfipte în buzunarele hainei subțiri. 
La gât poartă o eșarfă mirosind a parfum. Și-a curățat mi-
gălos pantofii pătați de noroiul ploilor din ultimele zile și, 
cu aceeași grijă, și-a periat pantalonii albaștri de doc. 

 A ajuns cu cincisprezece minute mai devreme și acum 
așteaptă sosirea Olgăi. Se gândește că va fi o zi perfectă, 
una pe care sigur o va ține minte pentru multă vreme. 
Fata i-a dat întâlnire sub stejarul bătrân care străjuiește 
cimitirul. 

Cei doi fluierași încep un joc zburdalnic. Se cheamă 
unul pe celălalt, se strigă, se ascund, se descoperă fante-
zist. Duetul lor este fantastic, aprobă Leonid, zâmbind cu 
gura până la urechi. Ce bine ar fi dacă ar sosi și Olga, ar 
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putea să stea amândoi si să asculte fermecați. 
Dar Olga nu vine. Jocul se încheie, iar cei doi muzicieni 

se pregătesc de plecare. În timp ce unul dintre ei strân-
ge calabalâcul, celălalt, în semn de adio, își duce fluierul 
la gură și suflă prelung, a jale. Leonid se sperie. De ce în-
cearcă nebunul acela să schimbe dispoziția tuturor? Vag, 
aude cum norii se izbesc violent unul de celălalt, zgomot 
de ciocan și nicovală. Vine furtuna… Spre vest s-a întune-
cat brusc. Negura înaintează rapid, înghițind cerul de la 
un capăt la celălalt. 

Leonid se uită în toate direcțiile, căutând-o pe Olga. Dacă 
începe să plouă, măcar să o găsească și să își petreacă ziua 
într-o cafenea. Și așa e bine. Oricum e bine. Forfota din parc 
se domolește. Domnișoarele aleargă stângaci, înfruntând 
vântul și ținându-și strânse pălăriile. Domnii vin în urma 
lor, încercând să le păzească de amenințarea meteorologică. 

O vede, of doamne, o vede. E însoțită de un bărbat. 
Chiar dacă a început să plouă, ea se sprijină de brațul lui 
și, râzând, îl sărută pe buze. Perdeaua de apă îl înghite 
pe Leonid, iar furia, greața și deznădejdea îl îmbrățișează 
precum o mamă iubitoare. 

Cerul vinețiu e sfâșiat de un tunet…

***

Bum!
Leonid sări în picioare. Era furios. Cineva izbea din 

nou cu putere în ușă. Se apropie de intrare și fără să se 
gândească, o deschise larg. Faptul că străinul îndrăznise 
a doua oară să îl scoată din reveria amintirilor îl înfuria 
peste măsură

– Ce dorești? întrebă tăios. Ți-am spus să pleci!
Se opri nedumerit. În prag stătea un bărbat înalt, îm-

brăcat într-o pelerină jerpelită de culoare gri. Pe cap avea 
o pălărie ruptă pe alocuri de sub care ieșeau smocuri mur-
dare de păr argintiu. Poalele largi ale hainei ascundeau 
două picioare puternice, încălțate cu cizme moi din piele, 
acoperite de o pastă care lui Leonid i se păru a fi catran 
uscat. Mâinile îi erau împovărate de brazde noduroase, 
iar unghiile neîngrijite aveau urme de vopsea. Necunos-
cutul îi zâmbi, iar chipul i se alungi într-o grimasă de lup 
flămând. Buzele groase, crăpate, acopereau nevolnic un 
șir de dinți subțiri și gălbejiți. Pentru ca imaginea să fie și 
mai grozavă, ochii necunoscutului erau ca două lanterne 
ce străluceau în culorile cerului de iarnă. Leonid se trase 
un pas înapoi, speriat: 

– Dacă ai venit să cerșești, află că nu am ce să îți ofer. 
Vocea i se subțiase, sugrumată de frică. Străinul nu zise 

nimic. Se mulțumi să îl privească stăruitor pe Leonid. Tâ-
nărului i se păru că simte un miros de chibrituri arse, plu-
tind dinspre coridorul îngust. Rămase hipnotizat în fața 
arătării. După o clipă lungă cât un veac, șopti tremurător:

– Bine atunci, noapte bună! 
– Imediat o să treacă tramvaiul. Nu mai e mult până la 

ultima cursă. Ești pregătit?
Spre surprinderea lui Leonid, vocea necunoscutului îi 

ajunse la urechi limpede și liniștitoare, asemenea glasului 
unui cântăreț de operă sau de cor. Contrasta puternic cu 
imaginea neîngrijită, de vagabond.

– Pregătit? se bâlbâi Leonid. Pregătit pentru ce? Cred că 

ai greșit ușa, domnule. Unde Dumnezeu să plec la ora asta?
Străinul pufni scurt, iar pe chipul său apărură urme de 

furie. Se calmă însă repede și continuă pe vocea sa frumoa-
să:

– Am venit să îți dau lucrul de care ai cea mai mare ne-
voie. Nu poți călători așa, fără să fii poftit. Îl auzi cum trece? 

– Nu am nevoie de nimic, de absolut nimic, mai ales de 
la dumneata.

– Ești sigur? Te-am văzut la bal, atunci erai nerăbdător 
să fii fericit, te-am văzut și în parc. Te urmăresc de luni de 
zile, să știi că nu ai secrete față de mine. Sărmane, te aud 
în fiecare noapte cum strigi după izbăvire.

– Ești nebun, urlă Leonid. Ar trebui să chem poliția. 
Pleacă și lasă-mă în pace, nu știi nimic despre mine! Ai 
venit să mă torturezi? Îți face plăcere? Nemernicule! Cum 
îți permiți, nemernicule?

Străinul făcu un pas către tânăr și își întinse mâna cu 
pumnul strâns: 

– Nu te poți urca fără bilet. Lasă-mă să te ajut, să scapi 
de durerea și disperarea care te sugrumă. Nu mai e mult 
până la ultima cursă. Dacă o ratezi și pe aceea, o sa rămâi 
așa pe vecie. Asta vrei? Să te zbați în propria sudoare, plin 
de remușcări și de regrete până, bătrân fiind, îți vei urî 
viața și îi vei disprețui pe toți din jur? Spune-mi sincer…

– Ieși afară! 
Vocea lui Leonid bubui, reverberând violent în pereții 

cămăruței sale. Se scutură de fiorii care îi năvăleau pe șira 
spinării și se apropie de străin. Îl prinse de guler și îl îm-
pinse cu furie. Urmă un moment de învălmășeală. Necu-
noscutul se prinsese cu ambele mâini de spatele costeliv 
al tânărului și, lipindu-se de el, aproape că îl trase afară 
pe coridor 

– Știu ce ai făcut, gâfâi vagabondul. Știu ce ai făcut, 
Leonid, și nu există scăpare. Regretele îți vor străpunge 
mintea pentru totdeauna precum ácele înroșite. Pentru 
totdeauna. Are dreptul să trăiască cel care a pricinuit atâ-
ta suferință? 

Tânărul reuși să scape din îmbrățișarea de fier și sări 
înapoi în cameră, trântind ușa cu putere...

 
Drumul către eșafod
…și se întoarce către Olga. Furia și deznădejdea îi ard 

în priviri. Se învârte cu pași mari prin salonul ei. Își duce 
des mâna prin păr, smulgându-și-l în smocuri. Are haine-
le răvășite, iar cearcănele stau mărturie că nu a mai dor-
mit de câteva zile. Urlă. Își urlă deznădejdea ca un lup 
turbat:

– Chiar nu însemn nimic pentru tine? E posibil să fii 
atât de lipsită de inimă? Nu îmi închipuiam că îți stă în 
fire să mă faci să sufăr atât de mult. Merit eu una ca asta? 
Răspunde-mi!

Vorbește precipitat. Izbește peretele cu pumnul care 
începe să-i pulseze de durere. Olga îl privește trist, resem-
nată. Afară plouă torențial. Este mijlocul toamnei, iar co-
pacii s-au ușurat de greutatea de peste an. 

– Mă străduiesc să îți arăt, ba nu… chiar îți dovedesc 
cât de mult te iubesc și tu nu vrei să vezi lucrul ăsta. De 
ce? De ce e el mai important decât mine? Îl urăsc, mă 
crezi că îl urăsc? Aș vrea să te urăsc și pe tine!

E ridicol, știe acest lucru, dar oricum nu mai are nicio 
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importanță. Nu mai contează dacă și-a pierdut orice urmă 
de demnitate și de omenie. E prea târziu, atât de târziu…

– De luni de zile stau și mă lupt cu mine însumi, cu ne-
bunia care mă învăluie zi de zi. Intru în cușcă cu demonii 
și ne luăm la trântă. Și tu ce faci? Visezi la el? Mi-ai zis că 
mă iubești, dar te duci la el? Cum vine asta? Nu vreau să 
te mai văd.

Țipă atât de tare că i se frânge vocea. Obosit cade pe un 
scaun și privește covorul cu modele simple. Pe obraji i se 
scurg lacrimi grele. Se împletesc pe bărbie și apoi îl pără-
sesc pentru totdeauna. Își ridică fața umflată și o fixează pe 
Olga. Ea stă tot acolo, pe un taburet, cu ochii umezi. Leonid 
sare în picioare și se așează în genunchi lângă ea. Îi cuprin-
de gleznele, i le sărută, la început timid, apoi cu pasiune.

– Nu înțelegi cât de mult te iubesc? Cât de mult îmi do-
resc să te fac fericită? Iartă-mă, am greșit, am greșit, dar 
nu o să se mai repete. Te rog, ai încredere în mine, un sin-
gur lucru îți cer: să ai încredere că totul va fi bine și că nu 
îți voi mai greși niciodată. Pentru tot ce a fost… și pentru 
tot ce ar putea să fie, te implor…

O sărută pe genunchi, pe pulpe, pe burtă, pe sâni, pe 
gât. Ajunge în dreptul buzelor și se repede asupra lor, dar 
Olga se trage la o parte și zice doar atât:

– Nu mai vreau…
Leonid sare în picioare. Simte cum e cuprins de flăcări 

și se lasă consumat de ele. Prin minte îi trece un gând. În-
cearcă să-l refuze, dar nu poate, nu vrea…

– Nu pot să trăiesc cu gândul că vei fi a lui, zice încet, 
abia auzit.

Îi cuprinde gâtul subțire cu mâinile, o mângâie drăgăs-
tos și apoi își încordează degetele, strâns, tot mai strâns. 
Chipul Olgăi se albește. La început stă pasivă, crezând că 
Leonid glumește sau se joacă, dar când simte că nu mai 
are aer, începe să se zvârcolească. Buzele îi devin vineții, 
obrajii i se înroșesc. Ochii îi ies din orbite. 

– Nu vei fi a lui… repetă drăgăstos Leonid.
Își muncește mâinile consecvent și simte cum traheea 

firavă a fetei pârâie și cedează. O privește drept în ochii 
care se zbat să-i iasă din orbite: 

– Arăți ridicol…, gâfâie peste icnelile ei. 
În urechi, în timp ce ucide, aude un cântecel: 
Frumoasa mea cu ochii verzi/ Ca două mistice sma-

ralde/ Te duci spre alte țări mai calde/ Melancolia să 
ți-o pierzi/ Dar, dacă vrei să mă dezmierzi/ Mai fă o 
dată să mă scalde/ Priviri din ochii tăi cei verzi/ Ca două 
mistice smaralde.

Olga s-a prăvălit pe podea și zace nemișcată. El se ridi-
că de pe ea și râde, râsul unui om beat. Dar apoi, în timp 
ce minutele trec ireversibil, își dă seama ce a făcut. Se 
apleacă asupra ei și o scutură.

– Iubit-o, trezește-te. Iubit-o! Olga!
Își lipește urechea de pieptul ei, dar nu aude nimic. 

Doamne, Dumnezeule! Ce a făcut? Ce e de făcut? Se ridi-
că și iese din cameră fugind, înnebunit de…

***

– …durere. De ce atâta durere?
Leonid începu să plângă ca un copil, zguduindu-se 

din toți rărunchii. Din când în când își ștergea mucii cu 

mâneca, sforțându-se să se domolească. Căzu pe spate, 
așternuturile învăluindu-l ca un giulgiu. Se izbi cu pum-
nul peste inimă și începu să urle:

– Nu mai pot, nu mai vreau, nu mai pot, nu mai vreau. 
Te rog… te rog…

Ar fi vrut ca cineva să îi bată acum la ușă, să îl tragă 
afară din mocirla în care s-a afundat și în care se îneacă în 
fiecare zi milimetru cu milimetru, însă nu îl mai caută ni-
meni. În zadar urlă cât poate de tare, universul tace mâlc. 

  – Ce am făcut ca să merit așa ceva? sughiță spre tavan. 
Își înghiți lacrimile groase care îi opăriră stomacul. I 

se păru că aude în șoaptă un bâzâit, sunete care încercau 
răscolit să capete formă. Prin pânza străvezie a ochilor 
zări cu greu obiectele din casă. Deasupra lor, suprapuse, 
văzu litere care tresăreau, vibrau și se contopeau în forme 
pe care le putea citi.

…oare…
Se ridică în picioare, amețit. Păși cu grijă și întinse 

mâinile încercând să înșface fantomele care dansau în aer 
și fugeau de el.

– Oare ce? întrebă curios, deși o parte ascunsă a minții 
sale putea să intuiască ce urma. 

Literele se închegară din nou, de data asta mai citeț:
…oare are dreptul…
Tânărul zâmbi înțelegător. 
– Cine să aibă dreptul? întrebă cu încredere.
…acela…
Se șterse cu palma pe față și își suflă nasul, nepăsător. 

Scutură din cap ca să alunge greutatea care îl împovăra.
– Care ce a făcut?
Întrebarea sa căpătă puterea unui discurs care subjuga 

mulțimea cu tâlcul său meșteșugit. 
…a pricinuit…oh, Leonid, a pricinuit atâta…
– Suferință?
…suferință…
Răspunsul îi era clar și îl rosti cu nerăbdarea unui con-

damnat care zărește prin tunelul zilelor, lunilor și al ani-
lor momentul libertății:

– Nu, nu merită!
…și atunci ce mai e de făcut?...
– Mare lucru nu mai e de făcut…
Zâmbi, fericit că în curând totul se va termina și că se 

va ușura de bila cea grea din plumb care îl răscolea pe in-
terior, care îi devora plămânii și stomacul, inima și mațele 
și care îl lăsa să putrezească de viu.

…ce e de făcut, Leonid?...
De departe se auzi un huruit stins, asemănător cu cel 

scos de drugii de fier care străjuiesc porțile grele. Podea-
ua de sub tălpile sale începu să vibreze, iar candelabrul 
prinse a se scutura. Părea că un monstru străvechi, aflat 
doar în închipuirile superstițioase ale unor nebuni, prin-
sese viață și încerca să iasă la lumină, despicând pămân-
tul. Scârțâitul se înteți, și cu fiecare secundă care trecea, 
creatura se apropia, se apropia…

Visul de Sabat
 Leonid se repezi către ușă. O smuci cu putere și ieși 

în picioarele goale pe coridorul îngust, prost luminat. Se 
avântă spre scările încercuite de o balustradă cu modele 
complicate și le coborî cu viteza unui alergător olimpic. 
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Ajunse la parter și trecu nerăbdător prin poarta de fier 
a intrării. Ploua domol, stropii dansând vesel pe asfaltul 
străzii. Coborî pe trotuar apoi ieși în stradă. Nu trecea ni-
cio mașină. Firișoare calde de apă se uneau într-un râu 
care curgea domol spre canalizare. Îi spălau picioarele ca 
un balsam, iar Leonid își umplu căușul palmelor și se udă 
pe față. Se simțea revigorat, carnea îi tremura de nerăbda-
re. Se scutură ca după un vis lung și neplăcut și traversă 
strada spre stația pustie. De departe, prin ceață, putu să 
vadă două luminițe ca doi ochi, care se măreau constant.

– Aș mai fi fumat o țigară, își zise. Era bine dacă mi-aș 
fi luat țigările cu mine.

Se căută prin buzunare, însă nu găsi nici măcar un 
chiștoc. Apoi își aminti ceva și frica îl făcu să se chircească. 
Nu avea bilet. Mama dracului de treabă, nu avea bilet! Oare 
îl vor primi fără bilet? Putea să-și cumpere unul de la vat-
man? Zări cu coada ochiului o mișcare și se întoarse brusc. 
Lângă el stătea o tânără zveltă, cu păr brunet, des, privind 
pierdută la cer. Era aproape goală, iar Leonid se rușină 
când îi întâlni sânii mici cu sfârcuri maronii ca doi bănuți 
de cupru. Se uită la degetele de la picioare, care începuseră 
să i se încrețească. Îl bătu un gând. Întrebă discret:

– Mă scuzați, domnișoară, aveți cumva un bilet în plus?
– Nu, îmi pare rău, îi răspunse ea plutitor. Dar poate că 

este de cumpărat.
– Da, asta sper și eu. 
Petrecură un moment în liniște, ascultând muzica rela-

xantă a picurilor, apoi Leonid spuse:
– E frumoasă ploaia aceasta, nu credeți? E atât de 

călduță și de primitoare…
– Este ploaia pe care o visează poeții și compozitorii… 

răspunse ea fără să clipească.
– Așa este, confirmă tânărul. Mergeți multe stații?
– Cred că merg până la capăt. Dumneavoastră?
– Nu știu încă exact, însă m-am gândit că poate o să co-

bor odată cu dumneata.
– Mi-ar plăcea asta.
Leonid privi peste umărul ei și zări tramvaiul apropiin-

du-se încet. Emoția îl cuprinse din nou, dar încercă să și-o 
înăbușe. Observă că de la geamurile caselor dimprejur îl 
priveau mii de chipuri. I se făcu frică. Ploaia începu să 
cadă cu forță, zdrăngănind insuportabil pe tăblia stației. 
La unul din ochiurile de lumină i se păru că o zărește pe 
Olga, cu ochii bulbucați și buzele vineții, întredeschise. În 
jurul ei, la celelalte etaje, alte chipuri descompuse îi surâ-
deau complice. Unele plângeau sau rânjeau spart. Umbre 
în forme grotești dănțuiau nebun pe muzica disonantă a 
norilor. Bărbatul începu să tremure. Ar fi luat-o la fugă pe 
stradă în jos, în întunericul vindecător, și aproape că se 
lăsă cuprins de panică, dar tânăra de lângă el îl prinse de 
mână și îl strânse ferm.

– Să nu îți fie frică, Leonid. Nu au cum să te rănească. 
Nu și acum…

Arătările de la geamuri se aplecară peste pervaz către 
el, cu brațele întinse de parcă ar fi vrut să îl tragă înapoi în 
casă și în chinul lung al singurătății. Văzu degetele subțiri 
ale unei mâini neînchipuit de lungi, care se apropia de gâ-
tul său, gata să îl prindă de guler. Rămase paralizat, urle-
tul refuzând să-i iasă din gâtul strâmt. 

Chiar atunci, carcasa de metal a tramvaiului 7 se opri în 
fața sa cu un zgomot șuierător. Vagonul era inundat de o 
lumină strălucitoare. Pe scaune nu se vedea nici un suflet. 
Ușile se trântiră cu zgomot. În scaunul vatmanului ședea 
un bărbat, cocârjat, neras, cu nasul ascuțit și cu părul un-
suros. Se întoarse către cei doi cu ochii goi și se răsti:

– Urcați sau nu? Am un program foarte strict!
Tânăra făcu un pas în față și păși pe prima treaptă, apoi 

pe a doua. Se uită peste umăr după tânăr, dar nu zise ni-
mic.

– Don’șoară, da’ bilet ai? cârâi arătarea, bălăbănindu-
și capul urât către ea.

Fata întinse mâna în care ținea strâns o bucățică de 
hârtie albastră, iar vatmanul o verifică migălos. Într-un 
final spuse blând:

– Mda, totul pare în regulă, ia un loc în spate.
Leonid rămase pe loc. Nu știa ce să facă. Își dorea cu 

ardoare să urce, dar nu era sigur că putea să treacă de vat-
man. Îi venea să plângă.

– Tu ce faci? Urci sau nu? Pierd timpul aici și mai am 
mult de umblat. Zi odată!

– Știți, eu nu am bilet, răspunse Leonid timid. 
– Nu ai bilet, nu urci.
– Dar vă rog, știți, aș putea să îl plătesc.
– Bani ai? 
– N-nu, se bâlbâi tânărul.
– Atunci nu am cum să te ajut. Vino când ai mai mul-

te minte să asculți de cei care vor să te ajute. La revedere!
– Vă rog, nu, nu! imploră Leonid. Fac orice, orice îmi 

cereți.
Ușile începură deja să se închidă. Tânărul sări și încer-

că să se strecoare în tramvai. Aproape că reuși, dar fu îm-
pins de vatman, care îi aruncă o privire înspăimântătoare:

– Nu poți să urci! urlă, iar carcasa metalică a tramvaiu-
lui se cutremură. Pleacă de aici! 

Deznădejde.
– Lasă-l să vină…
Vocea se auzi limpede de undeva din dreapta cabinei, 

iar Leonid putu să zărească o umbră îmbrăcată în peleri-
nă, cu o pălărie desfundată pe cap. 

– Dar nu are bilet, se împotrivi vatmanul. Nu are, nu 
urcă!

– Ți-am zis să îl lași să urce… De ce mă contrazici?
Vatmanul se îmbufnă și se așeză la loc pe scaunul său. 

Spuse rece, privind prin geamul din fața sa către strada 
inundată:

– Caută-ți un loc în spate, hai mai repede, nu am toată 
noaptea la dispoziție. Mișcă!

Leonid zâmbi larg și sări pe scări. În sfârșit, se simțea 
eliberat. Frica, disperarea, suspinul, întristarea, toate 
înghițite de întuneric precum apa care curgea în gura de 
canal gâlgâitoare. De acum putea să fie fericit. Fericit cum 
nu mai fusese de multă vreme, fericit cum nu fusese nici-
odată. Fericit și liniștit. De-acum putea să privească îna-
inte.

Ușile de fier se trântiră cu putere, iar tramvaiul se urni 
cu greu și dispăru în ceață. Strada Hector Berlioz, cu ca-
sele ei vechi și strâmbe, luminată prost de felinarul singu-
ratic și bătrân, fu înghițită de întuneric.
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Dis de dimineață mă trezesc la ușă cu un verișor mai de-al 
treilea, al patrulea, pe care l-am recunoscut cu greu.

Îmi aduce la cunoștință că unchiul Eusebiu a murit.
Oricât am încercat, nu am reușit să aduc înaintea vederii 

imaginea unchiului și tocmai când voiam să mă scuz, vărul 
mă dezvinovățește:

− Nu cred că l-ai cunoscut... S-a retras din viața publică 
cam pe când tu erai foarte mic, de aceea nici nu te-am che-
mat la înmormântare... Cumva jenat în amorul meu propriu 
respir totuși ușurat iar verișorul continuă: ... cum unchiul 
nu a lăsat un testament, FAMILIA s-a întrunit și, în bună 
înțelegere, a făcut o împărțeală onestă a bunurilor acestu-
ia. Tu fiind... așa, o fire de artist, s-a considerat că acestea-ți 
revin cu prisosință și ai să le apreciezi  la adevărata lor valoa-
re, și-mi arată un colet mărișor, învelit în hârtie de ambalaj și 
legat cu șfoară. 

Dau să-l poftesc în casă, dar se scuză că mai are de distri-
buit  alte câteva pachete, că ar vrea să ajungă până deseară 
acasă, așa că mă strânge în brațe, mă sărută pe obraji, și mă 
lasă dinaintea ușii și cu pachetul la picioare.

Ars de curiozitatea de-a afla ce-a considerat FAMILIA că 
„firea mea de artist” a meritat să moștenească de la unchiul 
Eusebiu, înfulec pachetul, care nu era nici greu, dar nici prea 
ușor, și-l duc în atelier. Tai șforile, desfac hârtia și găsesc trei 
tablouri în rame generoase de ghips, împachetate separat 
și-un pachet cu cărți.

În pachetul cu cărți vreo douăzeci de exponente de forță  
ale editurii A.R.L.U.S. ( cartea rusă n.a.) ca de exemplu Fur-
tuna a lui Vilis Lațis, toate la vreo șapte sute de pagini fieca-
re, într-o stare ireproșabilă la cei aproape șaptezeci de ani 
cât contabilizaseră, și care nu părea să fi fost citite vreodată. 
Le pun pe marginea bibliotecii revenind  la tablouri.

Primul, o pictură în ulei înfățișând niște culmi muntoase 
scăldate de un soare incandescent, cu pini, sau brazi, migă-
los desenați, un lac glaciar în care se reflectă soarele și, in-
evitabilul castel construit parcă din paiantă. Al doilea expu-
nea un întreg aprozar fiind dominat de-un pepene tăiat în 
două, cu miez vișiniu, și plin de sâmburi negri. Cel de-al trei-
lea era și mai macabru dezvăluind o stivă cu cadavre de rațe, 
dropii și sitari, peste toate tronând un iepure care mă privea 
cu ochi sticloși. Simt o zguduire pe șira spinării și-l întorc cu 
spatele. Hârtia de protecție se desprinsese într-un colț , pro-
babil la transport și, când am încercat să o pun la loc, din 
spațiul dintre tablou și ea alunecă un plic.

În plic, o schiță cam de 30/20, executată în creion de ar-
gint de o mână de maestru:

Două femei tinere stau spate în spate fiecare cu câte 
un genunchi ridicat. Brațele se  sprijină pe acești genunchi 
susținându-le capul semi întors. Mă privesc cu ochi vii și su-
râsuri de Gioconda. 

Rămân încremenit.
Nu e o imagine în oglindă, cele două femei au fiecare per-

sonalitatea și trăsăturile ei deși amândouă emană un aer de 
familie, două surori animate de același sentiment: o bucurie 
a împlinirii, doar că ochii celei din dreapta mă privesc cumva 
triumfători în timp ce din privirea celei din stânga răzbate o 
teamă abia camuflată.

De trei zile nu mai am tihnă, nu am poftă de mâncare, 
beau prea mult iar noaptea mă perpelesc în pat urmărit de 
ochii aceia și de surâsurile enigmatice. În a patra zi mă urc în 
mașină și mă întorc în sânul FAMILIEI.

Sunt primit cu o ostilitate abia mascată, toți crezând că am 
venit nemulțumit de cum s-a împărțit moștenirea, care, aflu 
abia acum, nu a fost tocmai de lepădat. Reușesc să sparg ca-
rapacea ostilității, a neîncrederii și privirilor duplicitare abia 
când îmi vine în minte să zic că vreau să fac arborele genea-
logic al familiei și pentru asta am nevoie de informații și, mai 
ales, că nu am nici un fel de pretenții legatare.

Brusc, toate ușile s-au deschis și povești fără de sfârșit 
s-au prăvălit asupra mea dimpreună cu zeci de cești de ca-
fea și tot atâtea farfurii cu dulceață și fursecuri. Încercam să 
abat discuția către unchiul Eusebiu cu discreție, tot amintind 
de două surori, de iubiri neîmpărtășite, dar se pare că un-
chiul fusese un fel de oaie neagră a familiei căci gurile se fe-
recau rapid iar discuția își schimba imediat direcția.

Arborele genealogic se stufărea incredibil, trecuse o săp-
tămână și concediul luat intempestiv se apropia de sfârșit 
iar eu eram aproape în același punct ca atunci când venisem. 

Mai fac o contabilizare: mai aveam pe listă doar trei per-
soane, două mătuși și un unchi. 

Decid să o vizitez pe mătușa Ecaterina, care era verișoară 
de gradul doi, prin alianță, cu unchiul Eusebiu și cam de 
aceiași vârstă.

Garsoniera de bloc avea aspectul unei consignații, ae-
rul era aproape irespirabil din cauza celor cinci candele ce 
ardeau în dreptul la tot atâtea icoane, dar mătușa, la cei 
aproape nouăzeci de ani era sprințară și cu ochi iscoditori.

Încep „legenda” , mă supun ritualului gândind că, dacă 
nici acum nu fac diabet, pot să-mi iau de grija asta, totul mer-
gea după tiparul prea îndelung exersat și chiar începusem să 
mă gândesc cu amărăciune cum am stricat bunătate de con-
cediu când mătușa Caterina se oprește brusc și mă privește 
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cercetător. Strânge buzele, se ridică și se învârte prin came-
ră tot ștergându-și podul palmelor de șorțul în pătrățele.

Se oprește dinaintea mea:
− Ce-ai zis de surori? Apoi ca pentru sine: Nu se poate! N-

are de unde să știe... M-am prostit eu...
 Mai că nu sar din fotoliu:
− Unchiul Eusebiu care s-a iubit cu surorile, continui pe li-

nia trasată de mătușică.
S-a albit la față și mai am crezut c-o pierd. O ajut să bea 

apă din paharul pe care mi l-a adus odată cu dulceața și-o 
văd că-și vine-n fire:

− Ăsta-i secret mare copile. De unde ai fi putut tu să-l știi?
Fără o vorbă bag mâna în geantă și scot gravura. O ia cu 

mâini tremurânde, își pune ochelarii, și-o privește îndelung:
− Da... ele sunt. Se lasă în fotoliu cu privirea în sus și rămâ-

ne nemișcată. Într-un târziu mă fixează cu o privire albastră:
Asta a fost demult. Soră-mea, dumnezeu s-o odihnească, 

era mai mare decât mine cu cincisprezece ani. Era cam urâțică 
și n-a cerut-o nimeni de femeie așa că rămăsese-n casă și-mi 
era ca a doua mamă și-odat-o rămas gravidă. N-a vrut să zică 
cu cine dar mie mi-a zis c-au prins-o doi tăietori de lemne și 
și-au făcut poftele cu ea cu rândul... Acuma, mama ce era să 
facă, mai ales că Maria n-a vrut chip să meargă la doftoroaie 
că zicea că-i păcat de la dumnezeu și dacă așa a fost să fie, mă-
car copil să aibă dacă de bărbat n-a avut parte.

Și burta i-a crescut mai mare și mai mare și când i-a venit 
sorocul a născut în șarul cu fân doar cu mama și cu baba Saf-
ta. Apoi, mama nu ne-a mai lăsat să mergem s-o vedem, era 
galbenă la față și zăludă de ne-am speriat. Într-o zi l-a trimis 
pe tata tocmai sus la râpa galbenă de-a ridicat cabană din 
trunchiuri de brad ș-apoi au dus-o pe Maria, cu tot cu plod 
acolo, și n-am mai văzut-o ani de zile.

Moșu-tău Eusebiu se făcuse flăcău frumos și voinic și-așa 
mânuia toporul, ba aprig de dădea bradul jos din zece cres-
tături, ba așa de gingaș de-ți făcea chip cioplit de se speri-
au babele. Nu se știe când, poate pe când fusese în vale, la 
oraș, cu căruțele cu bușteni, când un profesor ia văzut sculp-
turile în lemn pe care le vindea pe te miri ce și l-a luat la el 
acasă, apoi a venit la taică-su de ia dat învoire să facă școală. 

În vara aia venise din oraș și se vedea că e schimbat: fața i 
se rotunjise, privirea parcă i se mai îmblânzise... a mers din ca-
să-n casă și la toți le-a făcut câte un chip desenat pe hârtie cu 
un creion cu vârf de argint. Hălăduiam amândoi prin păduri, 
că-i eram dragă, până-ntr-o zi când a venit tare tulburat:

− Catrină, fată, nu poți crede ce-am văzut!
− Da’... ce-ai mai văzut, îl întreb eu, știindu-i uimirile dese.
− Am văzut doi îngeri, la geamul de la cabana aia din vâr-

ful muntelui.
 M-am îngălbenit. De-atunci n-a mai avut ochi pentru 

mine. Geaba l-am implorat, că nu-i bine ce face, și-am stat 
și-n genunchi de i-am cuprins picioarele... era ca un nebun. O 
pândea pe soru’-mea când cobora în vale și se ducea la ele. 
Și se iubeau păcătos, ptiu! piei satană!

Și de mine n-a mai avut ochi, ridică mătușa privirea spre 
mine cu lacrimi curgându-i pe obraji.

În cameră s-a întunecat, eu nu îndrăznesc să mișc. Într-un 
târziu, Caterina se ridică oftând din fotoliu, și aprinde lumina:

− Stai la mine, unde să te mai duci la ora asta, că eu dorm pe 
lavița din bucătărie, știi, iarna îi mai cald... Hai că am și-o vișinată 
bună și niște pilaf de curcan, n-a mâncat neam de neamul vos-
tru de lipoveni... și parcă și-o sticlă cu vin, de nu s-o fi acrit...

Mănâncă cât o furnică, eu înfulec cu foamea celui ce a 
avut prea multe emoții dar și plin de întrebări fără răspuns.

− Mâncă în tihnă, poruncește cu blândețe și pune de-un 
vin fiert: pe căldură să nu bei rece, că și mai mare va fi arșița, 
să bei fierbinte ca să poți transpira vârtos și să te răcorești.

− Mătușă... am înțeles, păcat, păcat ,dar de ce trebuia să le 
țină acolo, în vârful muntelui, întreb sorbind din vinul aromat.

− Nici n-ai cum să pricepi, erau alte timpuri, dar nici acum 
n-ar fi ușor.

Mă privește adânc, cu ochii ăia albastru spălăciți, ușor 
acoperiți de-o cataractă: sămânța celor doi tăietori de lem-
ne s-a amestecat și a ieșit un abominabilis. Fetele erau lipite 
spate în spate. De-asta le-a dus mama sus în cabană pentru 
că, pe vremea aia, de se afla, venea popa, sau doctorul, și 
acum le vedeai într-un borcan cu formol. 

Erau de o frumusețe rară, așa cum și trebuie să fie chipul 
satanei, ca să poată pune stăpânire pe sufletul tău.

− Și ce s-a întâmplat mai departe?
− Ce putea să se întâmple? una din ele a rămas grea. Eu-

sebiu era înnebunit, făcea planuri fantasmagorice... doam-
ne, ce coșmar! 

− Și?
− Și ce putea să se întâmple? Dumnezeu și-a întors fața 

și-a văzut. Și-atunci, dintr-o suflare, a distrus toată lucrarea 
asta diavolească.

− Adică?
− Mama a murit de sânge rău, siamezele la naștere, soră-

mea la două zile după aia, le-am îngropat împreună iar tata a 
dat foc la cabană. Apoi s-a stins și el.

Am ajuns acasă și atmosfera intimă mă reconfortează. 
Privesc teancul de hârtii cu arborele genealogic și zâmbesc: 

− Îl facem, copil, de ce să nu!
Într-un colț, un tablou cu munți acoperiți cu brazi migălos 

pictați și un castel... care, acum realizez că-i o cabană iar la 
fereastra ei două chipuri care privesc peste timp.

Moșu’ a înnebunit. Toată viața a pictat peisaje cu munți și, 
la comandă, tot felul de scene de vânătoare, gastronomice, 
tablouri care l-au îmbogățit, dar nici o dată nu a mai pictat 
un chip de om.

Scot din geantă schița și cele două surori siameze mă pri-
vesc din nou, hipnotic, până când simt că-mi amorțesc dege-
tele încleștate pe cartonul gros.

Mi se pare că zăresc ceva ce părea o mâzgălitură. Iau lupa 
și citesc:

„Iubesc două femei, dar o singură inimă!”

***
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Nu există un moment oportun pentru o țigară. Cea 
aprinsă dimineața, alături de cafea, îi dă mereu lichidului 
negricios o aromă aparte. Complicitatea într-o prietenie 
devine, deopotrivă, o certitudine și o promisiune, atunci 
când primul bețișor alb se consumă în secretul acestei le-
gături. Nociva țigară de noaptea târziu, savurată în inti-
mitatea nesfărșitelor nopți albe, este și ea oricând bine-
venită. Adevărul este că fiecare dintre aceste momente te 
consumă într-un anumit fel, și, când spun consumă, nu 
mă refer la toate efectele negative pe care fumătorii și le 
asumă, atunci când deschid un nou pachet de țigări. Tutu-
nul te poate suprima în diverse feluri, dar, în acelasi timp, 
te poate scuza în tot atâtea feluri.  

Spre exemplu, particularizând problematica unui fum, 
pot spune că în ceea ce mă privește, fiecare fum, expirat 
este un ecou al unui timp, pe care mi-l amintesc sau nu. 
Timpul, de care vorbesc, este un timp, pe care mi-l doresc, 
dar, pe care, într-o oarecare măsură, îl disprețuiesc și mi-
aș dori să dispară  din bagajul meu de minute pierdute, 
la fel de repede cum pachetul de țigări se termina la două 
zile. Ceea ce este oarecum paradoxal e faptul că minutele 
mele pierdute au început să se piardă, chiar în momentul 
când am deschis izbăvitor și primul meu pachet de țigări. 
Refugiul mortuar asigurat de tutun este, culmea, o ali-
fie, dar și un liant între fiecare minut pierdut și fiecare 
țigară stinsă. Nu fumul a stins acel timp, ci oamenii. Fu-
mul a salvat, ceea ce oamenii nu au putut să salveze. Pen-
tru mine, acum, timpul merge mână-n mână cu o țigară 
aprinsă, deoarece știu mai bine ca niciodată că fumul, la 
fel ca minutul, dispare...și cât de rău poate fi asta?

Am alergat o distanță lungă. Sunt sufocată de propria 
respirație și de acest drum somptuos. Acestea două aduc, 
descurajator, de mult aminte de o ghilotină medievală. Simt 
acel nod inconfortabil în jurul gâtului și încerc să mă de-
gajez de el pe măsură ce traversez un alt fragment tensio-
nat din acest marș nebun. Respirația mi-o simt atât de grea, 
atât de ostenită. De vină sunt țigările și tot ce nu au reușit 
ele să soluționeze. Simt o ranchiună tămăduitoare, alterân-
du-mi ritmic fiecare pas. Experimentez nemulțumiri interi-
oare, resimțite sub forma unui afrodiziac; intens, animalic, 
devastator.  Surprind, în goană, tot ce am avut sau aș fi vrut 
să am și nu am avut; resimt empatie și luciditate, haos și, 
parcă, un sentiment straniu de dragoste. 

Tot ceea ce nu am experimentat este o alteritate. Un eu 
străin, dar indispensabil, o probabilitate cu potențial. Mi-
am descoperit carențele treptat și am capitulat. Am capi-
tulat de fiecare dată în fața unei țigări fără remușcări; nu 
am ezitat niciodată, atunci când venea vorba să mă elibe-
rez de acel fum insuportabil. Fumatul era ușor, capitula-

rea implicit urma același tipar. Eram agasată de existența 
acelei alterități. Mă simțeam provocată, nevoită să-mi 
pun sub semul întrebării rutina, în suficiența căreia mă 
conformasem deja. Dar cumva această alteritate era o ju-
mătate desprinsă, un vers care eroda ritmicitatea poe-
mului. Eu și această entitate eram un model dihotomic, o 
rimă potrivită, dar contradictorie.

Capitularea era inadmisibilă. Sfidarea propriei 
identități, renunțarea la această deprindere părea cu 
neputință. Eram dependentă de alteritate, de fum, de tot 
ce mi-aș fi dorit, ca să nu fie o carență. Carențele sunt 
cele mai obsedante. Mă simt atipic de fiecare dată, când 
încerc, sau mai bine zis, îmi imaginez ca aș putea cumva 
să le completez, să le întregesc ignoranța. Dar tot eu sunt 
incompletă; desigur, aici vorbim de un alt fel de ignoranță 
, una ilustră, intrigantă, devoratoare. Am creat acel mo-
del dihotomic ca să mă salvez. Sunt neglijentă vizavi de 
sentiment, dar nu de profunzime. Știu că îl pot avea, dar 
nu știu cum să îl descopăr. Iubesc carențele, pentru că nu 
știu cum este să fiu întreagă. 

Ar fi trebuit să obosesc. Vorbim de mulți kilometri și al 
naibii de multe autosugestii. Sunt zeflemitoare, revendic 
considerație, ofer scepticism. Complicată, grăbită, o fuga-
ră cu jumătăți, sferturi și posibilități. 

Parafrazez solitudinea unui sentiment ancestral. Eredi-
tatea acestei nostalgii mă înnobilează. Această singurătate 
este vizibilă în cuvintele inexistente și în ecourile unor pro-
funzimi cenzurate. Sunt nostalgică, după acel eu absent. Nu 
este suficient să știu că ceva există; câteodată nici existența 
ta nu mai este suficientă. Ai nevoie să completezi absența, 
să te întregești și să arzi simultan. Kilometrii s-au pierdut 
de mine. Țigările s-au terminat, iar fumul fantomatic s-a 
contopit de mult cu râul de sudoare. Simt aerul contagios, 
încadrând gândurile sentențioase. Docilitatea resimțită mă 
îndobitocește, sfidându-mă. Fumez acum în imaginație și 
solicit satisfacție, calculându-mi oportunitățile. Să termin 
oare țigara-fantasmă sau să o sting? 

*

De dimineață te ascult atentă. Sunt fascinată, atunci 
când aud zgomotul matinal, ploaia, și pe tine. Țigara noas-
tră este formată din două jumătăți complementare, și 
tot ceea ce suntem se potrivește. Ceasul a sunat în atâtea 
dimineți, obligându-mă să absentez de la sunetul tău. Cea-
sul acela anunța spațiile goale din prezent și kilometri aces-
tei infinități injuste. Acum, doar ploaia nocturnă și gemete-
le umede ale propriului corp se contopesc. Nu mai vorbim 
despre o țigară aprinsă în doi; vorbim de o cafea și tutun, 
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care se potrivesc împreună, dar se pot servi și separat. Nu 
sunt sigură dacă sunt cafea sau tutun. Poate sunt doar zaț 
și fum. Apa nu mai clocotește, iar scrumiere, oricum, nu 
am folosit. Te sărut, amar, și continui să număr kilometrii.

Mă aflu sub penitența acestei realități și am curiozitate 
pentru tot ceea ce ascunde aceasta. Realitatea este, de fapt, 
un pretext iluzoriu, o carceră intelectuală, care îți amenință 
notorietatea existențială. A accepta realitatea este un prim 
pas spre subjugare, solitudine și fragmentare. 

Este cu neputință să-ți amintești cu exactitate când si-
nele tău se conformează cu anumite chestiuni conjunctu-
rale; pentru fiecare individ în parte acestea se manifes-
tă neuniform.  Conjunctura este probabil acel factor care 
face diferența, și, deși este greu să realizezi că de cele mai 
multe ori această conjunctură poate fi un timp, o persoa-
na, un loc sau poate chiar tu însăți, constați în cele din 
urmă că trebuie să te conformezi cu această stare de fapt. 
Când subconștientul tău acceptă că tu ești doar suma unor 
accidente sau a unor interacțiuni neprevăzute, atunci tu 
poți trăi – fără întrebări, fără regrete, fără fantasmele in-
sipide ale unor oameni sau lucruri străine. Nu trebuie să 
îți dorești nimic din ceea ce nu poți atinge, și încetează să 
respingi ceea ce nu poți avea.

 Atunci când vorbim despre cum se manifestă oamenii, 
când au de a face cu speranță, fie ea cât de efemeră, este 
mai mult decât simplu. Speranța merge mână în mână cu 
conjunctura. Nu ai speranță, doar pentru că o ai, și gata...
ai speranță pentru că ceva sau cineva ți-a complimentat 
așteptările latente. 

Nuditatea acelei entități asuprite se scurge în acel neant 
într-un mod lasciv. Egoismul unor minunate repausuri se 
contopesc cu sunetul de vânt. Dualitatea mișcărilor, simul-
taneitatea epică a unor fapte care doar sunt; simbioza ace-
lor fapte era temperată, permeabilă, dar, în același timp, 
ermetică. Această dualitate era sentențioasă. Eram capti-

vată de a fi și atât. Kilometri și respirația întretăiată gene-
rată de către aceștia păreau acum doar o glumă de prost 
gust. Această schiță umană mă fascina. Idolatrizam mo-
mentul și binecuvântam nimicul, care devenise cumva to-
tul în mai puțin de o secundă. Trecutul și prezentul se re-
inventau constant. Amintirile trecute puteau oricând deve-
ni amintiri viitoare, dar corpul de atunci nu era niciodată 
cel de acum. Tu erai eul asuprit de inconstanța temporală. 

Tabloul teluric al propriului chip se reflecta în obiec-
tul infirm lipit de perete. Oglinda era departe de a fi in-
tactă. Mă căutam pe mine, în ceea ce urma a se transfor-
ma curând în bucățele inegale. Ridurile de expresie erau 
atât de vizibile pe albul pielii străvezii; aceasta se mula 
atât de bine pe forma oaselor proeminente din obraji. Mi-
am atins chipul și corpul, sperând a regăsi plenitudine și 
voință. Dar din nou nimic nu mai funcționa. Reticența se 
reinstalase, iar carențele erau mai prezente ca oricând. 
Carența corporală mă jignea, iar cea verbală mă mistu-
ia. Minutarul își bătea joc de mine și de solitudinea ace-
lui moment. Chipul meu trăda rușinea îndrăznelii de a se 
abate de la acei ultimi kilometri, pentru a se desfăta. Îmi 
era rușine și mă pregăteam să făgăduiesc imposibilul.

Cutiuța urbană imortaliza prin ferestrele mici smiorcăitul 
deranjant al stropilor de ploaie. Loviturile sacadate loveau 
pereții exteriori cu zgomot metalic. Mirosul curat al ploii 
împroșcase fiecare părticică a apartamentului, catadicsin-
du-se să estompeze culoarea cadaverică a propriului corp. 
Fizic vorbind, eram încă proprietara acelui imobil modest, 
iar maldărul de haine murdare din baie și vasele din chiu-
vetă îmi confirmau cumva propria existență. Ochii mistuiți 
mă priveau gol prin transparența oglinzii, alunecând spășit 
și odihnindu-se timp de câteva secunde pe fiecare părticică 
uscățivă și atrofiată a jumătății corporale oglindite.

 *

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

Roberta Berezoschi
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Ascultam ploaia cu interes și suspans. Eu și căminul 
meu eram în acel moment cel mai devotat auditoriu, cap-
tivat de ritmicitatea și insolența nejustificată a stropilor 
rebeli. Eram agățată de pervazul geamului de la bucătă-
rie, iar mâinile mele dansau bolnăvicios în bătaia ploii 
nocturne. Felinarele stradale accentuau setea pământului 
pentru umezeală, absorbind-o suav în ciuda cadenței sale 
grăbite. Am schițat un zâmbet fad și am inchis pleoapele, 
pentru a-mi lăsa ochii să se deschidă incitați în prezentul 
unei amintiri latente. 

Lumina de neon umplea deranjant spațiul subteran al 
casei, descoperind astfel reverberația frustrării unor chi-
puri chinuite și pătate de voluptatea propriei realități. 
Eram chircită în colțul încăperii, pe un fotoliu vechi de-
corat cu imprimeuri florale și praful specific pivnițelor. În 
acel moment, tot ceea ce îmi doream era ca acel colț să fie 
cel mai întunecat și ascuns ochiului, iar scaunul masiv să 
fie un obiect magic, care să mă facă invizibilă și să mă eli-
bereze, astfel, de povara acelei întruniri. Priveam absentă 
rafturile din metal sprijinite de pereții anoști; borcanele cu 
murături și dulcețuri, jucării de pluș murdare, cărți uzate 
și oale negricioase apăsau cu greutatea lor rafturile, creio-
nând imaginea unei pivnițe cu de toate, unde chiar și cele 
mai puțin folositoare obiecte erau depozitate în detrimen-
tul clasicului coș de gunoi. Mânerul fotoliului meu se cu-
tremurase deodată sub apăsarea greoaie a lui Adrian, care, 
acum îmi mângâia delicat părul, trezindu-mă involuntar 
din inventarul mintal al încăperii aglomerate de nimicuri. 
L-am privit molatec și rugător, sperând îndoielnic ca soțul 
meu să-mi împărtășească plictisul și dorința de a nu-mi 
asuma vreo decizie; cel puțin nu momentan. 

Căsnicia mea era o mostră a liberului arbitru, un com-
promis tacit, unde atât eu, cât și Adrian cultivasem po-
sibilitatea unui epilog romantic; acesta era în realitate o 
reminiscență a unor emoții învechite de sorginte platoni-
că, pe care amândoi le experimentasem cândva. Privind 
abundența celestă din acel unghi, puteam simți chiar și 
atunci persistența sinergiei fizice, izul romantic și mis-
terios al amantului taciturn. Prezența acestuia era, în 
același timp, temperată și spasmodică, veche și oarecum 
reconfortantă în acel moment îngropat în patetism. Era 
într-adevăr dificil să disociez plenitudinea acelei realități 
de cea, pe care, probabil, o mai trăisem de atât de multe 
ori, însă în împrejurări distincte. Nu era vorba despre fa-
miliaritate. Era mai degrabă vorba despre rutina ciclică a 
propriului destin. Adrian experimentase și el această ci-
clicitate. La fel cum li se întâmplase și oamenilor aflați în 
subteranul casei în acel moment. Fiecare chip trăda un 
supliciu personal care se eschiva în fața momentului. 

Călătoriile nu puteau fi anticipate. Corpul călătorului 
îi transmite acestuia un mesaj senzorial, sleindu-i capaci-
tatea fizică și constanța emoțională. Treptat, actualitatea 
devine permeabilă și predispusă tuturor posibilităților. 
Viața celui damnat conjuncturii se propagă simultan în 
trecut și viitor, prezentul fiindu-i alterat. Fizicul i se con-
tractă, iar călătorul înțelege precaritatea unei posibile de-
cizii de a rămâne. Intermitența mesajului are, în cea mai 
mare parte, o conotație fizică. Fiecare impuls muscular 
are o valență duală; durerea se aliniază predictibilității. 
Sindromul călătorului este unul de factură transcendentă, 

care surclasează tiparul lumii fizice și chiar pe cel al ima-
ginarului. Aceste voiaj atipic,  este cumva ambientul pri-
elnic unor trăiri nefinalizate și comemorate ulterior prin-
tr-o țigară stinsă. Aceasta îi aparține mereu aceluiași că-
lător solitar. Călătorii se întâlnesc întotdeauna, dar nicio-
dată nu rămân împreună. Adrian și eu ne aflam atunci în 
această postură. Circumstanțele se aliniaseră, iar prezen-
tul începuse deja să se diminueze. 

Întrunirea din acea zi era dedicată tocmai acestei 
situații. Necesitatea călătoriei persistase deja de câteva 
săptămâni. Durerea fizică devenise un atribut al relației 
noastre, care era, de altfel, un mod prin care amândoi 
încercam să contracarăm dimensiunea supranaturală a 
propriului destin. 

*

Am urcat treptele spre ieșirea din pivnița casei, simțind 
prezența lui Adrian, fremătând agitație și stânjeneală în 
urma mea. Continuam să zâmbesc, simțindu-mă din ce în 
ce mai eliberată, pe măsură ce escaladam fiecare treaptă. 
Eram nechibzuită. Și nu era vorba despre ignoranță sau 
imposibilitatea de a asimila gravitatea lucrurilor. Urma să 
înțeleg abia mai târziu că indolența mea justificată, poa-
te printr-un neconformism pur adolescentin, avea să-mi 
sculpteze ulterior solitudinea. Adrian plecase atunci din 
cauza mea, devenind astfel ecoul egoismului meu și aman-
tul meu fidel. Poate, dacă el ar fi rămas, m-aș fi întors și 
eu. Dar probabilitățile au devenit cumva specialitatea zilei, 
meniul damnaților, care își îmbrățișează destinul și se alin-
tă ocazional cu amintirea lucrurilor, care au fost sau ar fi 
putut fi. Am închis ochii,  revenind în trecut. Grădina dam-
nării era necenzurată și de nerefuzat prezentului.

Odată ajunși în afara casei, am aprins instinctiv o 
țigară. Tensiunea acumulată se elibera treptat, cercetând 
spațiul înconjurător prin intermediul fumului de tutun 
expirat. Adrian mă privea acum circumspect, încercând 
parcă să descifreze dilema feminină  de care își atârnase 
existența. Jovialitatea pe care o resimțeam era în fapt o 
satisfacție iluzorie, un pretext, de care aveam nevoie. Că-
lătoria era undeva în apropiere, ascunsă parțial de fum și 
lipsită de romantism. 

*

Automatismul este o deprindere. El este asemenea 
unei valize împachetate grăbit, ticsită cu haine șifonate 
și frustrări tacite. Prima dată, când pășești pe ușă, este 
într-adevăr dificil. Dar a doua oară, când o faci, totul este 
mai ușor; până și împachetatul valizei este lipsit de re-
sentimente. Automatismul obișnuia să definească fieca-
re călătorie și actualitate temporală. Dar de data aceasta 
era diferit. Trecutul se oprise cumva la Adrian, iar pre-
zentul marca doar carența prezenței sale. Valiza era goa-
lă și ponosită. Ultima călătorie se consumase abrupt, sub 
avalanșa smocurilor de țigară și a alegerilor iraționale. 

Călătoriile sunt ciclice și nedefinite temporal. Cei care 
pleacă se întâlnesc mereu, însă cei care rămân, de cele 
mai multe ori, nu reușesc să supraviețuiască. Eu și Adrian 
ne-am asumat acest risc.
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Dacă-i acceptă pe apicultori, – albine-
lor, ecologiștii le displac. În satul Nagylak 
din districtul Fejér din Ungaria, un grup de 
330 de iubitori ai naturii și-ai culorii verzi, 
au avut ocazia să cunoască filantropia dragi-
lor himenoptere, atunci când, încălcându-li-
se arealul, li se deranjează străvechile tabie-
turi. Ignorând pașnica intenție a iubitorilor 
naturii, albinele i-au atacat în forță, pe opt-
sprezece dintre ei obligându-i să se interneze 
în spital. Nu mai puțin de unsprezece ambu-
lanțe și un elicopter din branșa sanitară au 
dus la bun sfârșit acțiunea de salvare. Șase 
persoane vor fi fost în stare gravă, din cauza 
unor înțepături multiple și a reacțiilor aler-
gice ulterioare. Copilașii, panicați de prima 
șarjă a albinuțelor, au rupt-o la fuguță-n pă-
durice. Din fericire, în pericol de moarte n-a 
fost nimeni.     

Un cetățean de lângă Göteborg, din Saro, 
văzut-a într-o dimineață, în livadă, un elan 
(o, mai exact, elană!), cu membrele inferi-
oare încâlcite în crengile joase ale unui măr. 
Motivul era unul floarte clar: elan(a) era 
beat(ă). Ceea ce, în Suedia, este un fapt ba-
nal: elanii mănâncă mere în prostie, iar aces-
tea se cidrifică, apoi, în stomacurile lor încă-
pătoare. Eliberată, prin tăierea crengilor de 
măr, de către oamenii de la Protecția jivine-
lor de orice teapă și, după noaptea petrecu-
tă în livadă, erbivora a pornit-o, sănătoasă, 
spre pădurea-n care și-avea rostul. Era, spu-
neau localnicii, apoi, numai ușor mahmură. 
– Or, în vreme ce un „beat elan”, ce va să zică 
„entuziasm” (ca al uteciștilor, pe vremuri), e 
o expresie verosimilă (gazetărește), un „elan 
beat” poate să pară, la meridianul nostru, o 
gogoașă (una în stil vânătoresc). Ei bine, lu-
crurile stau taman pe dos.

Păduchii, trebuie s-o știe toți părinții, ca 
și întregul corp didactic, sunt o veritabilă ca-
lamitate: din primele zile ale anului școlar 
până în ultima zi de școală, aceștia nu cru-
ță nicio clasă, de la cămin la gimnaziu [sic!]. 
Păduchii nu au preferințe în ceea ce privește 
lungimea sau igiena părului și, de cum apar, 
victime le pot fi toate capetele de elevi din 
preajmă. Dar ce sunt de fapt păduchii? Cum 
putem ști dacă micuțul nostru a luat (sau nu 
a luat) păduchi? Cum îi recunoaștem pe pă-
duchi? Cum se tratează ei, păduchii, sau cum 
pot fi păduchii evitați? Acestea-s niște între-
bări pe care toți părinții, azi sau mâine, sunt 
obligați să și le pună... Aici, echipa caritabi-
lă eCumSă amână să ne dea pe loc răspun-
sul (ceea ce aduce a suspans), recomandân-
du-ne „acest articol”, din care vom afla ce-i 
de făcut.

Un grup de babuini (maimuțe cattarhinie-
ne africane, din generul cynocephal, – buze-
le cărora-s proeminente) a ajuns, prin înde-
lung antrenament, să recunoască lesne cu-
vinte tipărite, în contrast cu șiruri de litere la 
fel de lungi și de citețe, dar fără nicio noimă. 
Maimuțele acestea docte nu puteau citi într-
adevăr, putând să facă, numai, diferența în-
tre cuvinte propriu-zise și aglomerări aleato-
rii de patru litere lipsite de orice înțeles. Se 
pare, totuși, că acelea constând din trei, nu 
patru, puteau fi înțelese de maimuțe, – ca, 
bunăoară, brb. Toți babuinii implicați în ex-
perimentul respectiv (ne asigură dr. Joel Fa-
got, coautor al studiului simiesc) au luat par-
te, la acesta, „voluntar”, „decizându-se sin-
gure s-o facă”. – De unde și marele succes al 
babuinului pe nume Dan, ce este apt „să re-
cunoască 308 cuvinte”.

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

PARVA  NATURALIA
ȘERBAN FOARȚĂ



H E L I O N  #3-4 |   2017  |

28

Istoric al religiilor și me-
dievalist, publicist și proza-
tor, Ioan Petru Culianu a 

avut parte de o viață dinami-
că, pe parcursul căreia cerceta-

rea savantă s-a îmbinat cu riscuri 
asumate politic și înfruntate cu o teme-

ritate ce e posibil să-i fi adus dramatica moarte prema-
tură. S-a născut la 5 ianuarie 1950, în Iași. Studiile uni-
versitare și le-a făcut la București, unde a absolvit secția 
de română-italiană a Facultății de Limbi Romanice, Cla-
sice și Orientale. Plecat cu o bursă în Italia, la cursuri-
le de vară din Perugia, refuză în 1972 să se întoarcă în 
țară și cere azil politic. În următorii patru ani va studia la 
Università Catolica del Sacro Cuore din Milano, speciali-
zându-se în istoria creștinismului timpuriu și în dualis-
mul religios. În 1976 se stabilește în Olanda, la Gronin-
gen; soluție totuși provizorie, deoarece peste alți zece ani 
îl vom găsi în Statele Unite, ca profesor la Divinity Scho-
ol, o instituție aparținătoare Universității din Chicago. 
Ajuns astfel în preajma lui Mircea Eliade, va transforma 
relația discipol-maestru într-o veritabilă prietenie. După 
un doctorat obținut la Sorbona cu o teză despre principa-
lele mituri ale dualismelor din Occident, debutează edi-
torial în 1978 cu monografia Mircea Eliade, publicată la 
Assisi. Acesteia i-au urmat studii de specialitate, apăru-
te tot în edituri italiene (Religione e potere, I miti dei 
dualismi occidentali), din Franța (Flammarion, Payot, 
Plon: Eros et magie à la Renaissance. 1484, Expérien-
ces de l’extase, Les Gnoses dualistes d’Occident. Histoire 
et mythe), sau în SUA (Out of this World. Otherworldly 
Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein, The Tree 
of Gnosis. Gnostic Mythology from Early Christianity 
to Modern Nihilism). Un Dicționar al religiilor, publi-
cat la Paris în 1990, este lucrat în colaborare cu Eliade. 
Studiile de istorie a religiilor i s-au publicat și în limba 
română, postum: Eros și magie în Renaștere, Călătorii 
în lumea de dincolo, Gnozele dualiste ale Occidentului, 

Experiențe ale extazului, Religie și putere, Cult, magie, 
erezii și altele.

O carieră științifică de o asemenea amplitudine și în 
plină afirmare internațională s-a curmat prin crimă, la 
21 mai 1991, când I.P. Culianu a fost împușcat în plină 
zi, într-o toaletă a campusului Universității din Chicago. 
Poliția americană n-a reușit să descopere ucigașul, ceea 
ce lasă în continuare asasinatul acoperit de mister. În-
tre mobilurile formulate de comentatorii dramaticei în-
tâmplări, cea mai mare probabilitate ar avea-o implica-
rea politică a scriitorului, cunoscut pentru virulentele 
sale intervenții critice la adresa regimului din România, 
în special în 1989 și imediat după revoluția pe care o con-
sidera, de fapt, lovitură de stat cu sprijinul KGB. Fusese 
amenințat cu moartea în mai multe rânduri, iar adepții 
versiunii lichidării pe motive politice au convingerea că 
moartea lui Culianu se datorează Securității românești 
supraviețuitoare, aflată în strânsă legătură cu elementele 
din America ale „Gărzii de fier” legionare.

Ioan Petru Culianu s-a manifestat și ca un autor de 
proză, în special de povestiri. Primele proze scurte sunt 
cele din volumul La collezione di smeraldi, publicat la 
Milano în 1989; celelalte fac sumarul unor culegeri pos-
tume, apărute în Editurile Nemira și Polirom: Perga-
mentul diafan (1994), Arta fugii (2002), Jocul de sma-
rald (2005). Între acestea se află și romanul Hesperus 
(1992), pentru care Mircea Eliade concepuse o caldă pre-
zentare menită să lege figura cercetătorului raporturilor 
dintre imaginație și magie în Renaștere de cea a prozato-
rului interesat de teme și subiecte SF:

„Ar fi interesant de știut dacă intima cunoaștere a 
credințelor, ideilor și tehnicilor religioase a pregătit – 
sau provocat – tema centrală din Hesperus. Impor-
tant este să subliniem acum faptul că un tânăr savant, 
stăpân pe mai multe filologii, a resimțit nevoia impe-
rioasă – bine finalizată – de-a scrie un roman care este 
în același timp o operă științifico-fantastică și o «călă-

CRISTIAN VICOL
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torie filozofică» într-o lume paralelă.
Interesul și valoarea literară a lui Hesperus țin în pri-

mul rând de faptul că lumea lui paralelă este construită 
prin magia narațiunii. Cu alte cuvinte, ni se povestește 
cum un anumit univers a venit la ființă, și tot ceea ce 
s-a petrecut după «creația» lui. Aventurile acestor per-
sonaje ale viitorului au o structură mitologică, fără ca 
totuși să repete ori să adapteze anumite mituri europe-
ne sau exotice.

În ciuda progreselor fabuloase ale unei tehnologii 
futuriste, condiția umană este recognoscibilă încă în 
personajele acestei povestiri de anticipație. O singu-
ră dimensiune se află modificată: experiența timpu-
lui uman. Este vorba însă de o modificare esențială. Și 
unul dintre farmecele cele mai enigmatice ale acestui 
roman de aventuri situate într-un viitor nu excesiv de 
îndepărtat este tocmai acela de-a fi reușit o narațiune 
de tip tradițional, cu personaje dotate cu o experiență 
temporală diferită.”

Caracterizările făcute de Eliade acestui roman nu lasă 
loc de îndoială asupra naturii sale SF: „operă științifico-
fantastică”, incursiune într-o lume paralelă, personaje 
ale viitorului „nu excesiv de îndepărtat”, tehnologie fu-
turistă, modificări esențiale suferite de experiența tem-
porală a personajelor. Acestora li se adaugă alte elemen-
te din repertoriul genului, astronave și călătorii inter-
planetare, computere imbatabile, clone, mutanți. Ma-
nipularea umană a viitorului include și apocalipsa ato-
mică, iar expediția cosmică Hesperus-1 are un dublu rol 
– de declanșator al catastrofei planificate și de asigura-
re a unei șanse regenerative. „Creierul” și „inima” aces-
tei aventuri spațiale, Horton și Craig, acționează ca niște 
„zei ai răzbunării”, având misiunea să distrugă „putrezi-
ciunea, corupția, neputința” rasei umane, cu alte cuvin-
te de a declanșa de la distanță un potop de ape fierbinți 
asupra Pământului suprapopulat și lipsit de perspectivă. 
Ei execută un plan de asanare fizică și morală a planetei, 
din apocalipsă urmând să scape abia puțini aleși, după 
care ar începe întemeierea unei veritabile Civilizații. Pen-
tru un asemenea obiectiv supraviețuitorii au timp des-
tul, întrucât tind să devină nemuritori. Cealaltă soluție 
de supraviețuire se experimentează în Hyperboreea, cu 
subteranele ei blindate, locuite de „oameni străvezii, fără 
vârstă”, trecuți de 6000 de ani. În ascunzătoarea lor bine 
păzită, aceștia așteaptă ziua când vor putea părăsi refu-
giul, ca să iasă din nou la suprafața Pământului. Au înalți 
funcționari ai Securității (McKellog și Vasiliev), dar nici 
măcar ei nu sunt altceva decât niște executanți ai ordine-
lor luate de adevărații decidenți, computerele.

Cele două sisteme sunt în rivalitate, chiar și după Ma-
rea Catastrofă care a eliminat o bună parte dintre zecile 
de miliarde de locuitori ai Terrei. Propaganda Hyperbo-
reei folosește sloganuri din repertoriul străvechi al con-
flictelor politice: „Horton și clica lui” ar intenționa să con-
struiască o civilizație perfectă, paradis bazat pe stagnare, 
populat cu o rasă de „nemuritori improductivi”, incapa-
bili de vreun efort fizic sau de concentrare. În consecință, 
reapare un fel de război rece purtat cu arme ale viitorului 

ultratehnicizat (dezintegratoare, ziduri electromagnetice 
impenetrabile etc.), care ar putea fi decis de o forță mis-
terioasă, dezvoltată de Horton în spațiul cosmic, și care 
sfidează legile universului fizic: Arta Transformării.

La hesperieni, visul a dispărut, odată cu distrugerea 
pe cale chimică a agresivității și a suferințelor de ori-
ce fel. Conviețuirea pretinde respectarea Libertății fără 
efort, ca formă de manifestare teoretizată și promovată 
de pionierii Civilizației hesperiene. Marcate de propria 
lor eternitate, cuplurile se despart după două sute de ani 
și se recombină, mai ales dacă și-au îndeplinit sarcina de 
a produce două progenituri (evident, nu pe cale sexuală, 
ci prin gestație extrauterină). Zborurile deasupra zonelor 
„necunoscute” ale planetei sunt considerate anormale și 
se practică, totuși, în regim de control computerizat. Na-
tura sălbatică a produs specii noi de plante și de animale, 
dar mai e cutreierată de grupuri de supraviețuitori umani 
căzuți într-o condiție primitivă.

Personajele romanului își descoperă, uneori cu sur-
prindere, natura de clonă, de multiplă și continuă repre-
zentare a unui ins adevărat, dar și o disponibilitate de a 
face jocuri duble, ascunse, de a spiona în favoarea celei-
lalte tabere. Ceea ce induce, firește, dramatism în relațiile 
lumii postumane construite de I.P. Culianu, dar și o re-
zolvare comodă („de tip tradițional”, cum ovserva Elia-
de) a narațiunii. Natura ambiguă a personajelor produce, 
în ciuda sentimentelor lor masiv atenuate, frământări de 
ordin intelectual:

„Mai rămânea o întrebare la care Elisa nu putea 
răspunde: de ce tocmai ea (sau mai degrabă acea per-
soană din Hesperus pe care, probabil, Lester o elimi-
nase) era un om? Oare Horton avusese cine știe ce pla-
nuri misterioase? Desigur, faptul că Lester era și el al-
tfel decât ceilalți trebuie să-i fi fost cunoscut lui Hor-
ton, care-l numise, de altfel, «prieten». De aici rezul-
ta în mod limpede că Lester era nu numai un agent 
al Hyperboreei în Hesperus, ci și un agent al lui Hor-
ton. Iar ea era implicată în același dublu joc periculos: 
fără s-o știe, fusese educată de Lester nu numai pentru 
a-și îndeplini o misiune dată de hyperboreeni, ci și una 
dată de Horton. Or, ea trebuia, în mod foarte subtil și 
inocent, să-i atragă atenția lui Keph asupra faptului că 
nici el nu era un hesperian obișnuit. Primise această 
sarcină de la instructorii ei hyperboreeni, dar e foar-
te probabil că ea se acorda perfect cu intențiile înseși 
ale lui Horton, care-și plasase, pentru un scop greu de 
înțeles, o clonă înăuntrul Civilizației. La un moment 
dat, clona trebuia să se trezească, să înțeleagă că ori-
ginea și esența sa sunt diferite de cele ale ființelor în-
conjurătoare. Pentru aceasta avea nevoie de stimuli, 
pe care i-i furnizaseră Lester și Elisa, partenera sa și 
mama copiilor lui. Dar Elisei îi era imposibil să-și dea 
seama la ce putea folosi acest experiment.”

Cele două căi de construcție a viitorului propuse în ro-
manul lui Culianu sunt, însă, ambele, soluții ale unei di-
leme. La hesperieni
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„... visul profeților Libertății fără efort fusese ast-
fel atins, cu deosebirea că ființele viitorului nu aveau 
să mai practice niciun fel de eros. Umanitatea avea să 
subziste de acum înainte veșnic, în condiții ideale, fără 
niciun fel de suferință, fără a mai cunoaște moartea, 
nici lipsa, nici efortul, nici stresul demografic. Pentru 
a permite nașterea unor noi indivizi, fiecare membru 
al civilizației avea dreptul de a cere și de a obține pro-
pria sa eliminare.”

Perfecțiunea hesperiană extinsă pe milenii de mo-
notonie sfârșește prin a produce greață, ca „forma cea 
mai grosolană a paradisului”. Calea hyperboreeană, în 
schimb, care continuă vechi suspiciuni și temeri, inca-
pabilă să construiască un destin cu adevărat nou omeni-
rii sale supraviețuitoare, nu pare nici ea profitabilă pen-
tru un viitor al inteligenței umane pe Pământ. Iar asta, în 
ciuda faptului că Hyperboreea conservă în subteranele ei 
„ființe în mișcare, imperfecte, pline de virtualități care ar 
fi putut fi încă exploatate”.

În consecință, autorul caută o altă rezolvare, menită să 
aducă motivele SF la întâlnire cu tehnicile pe care cerce-
tătorul religiilor le cunoaște din experiența sa academi-
că. Arta Transformării ar fi misterul prin care inteligența 
umană fabrică realități, și nu invers. Revelându-l hyper-
boreenilor, Horton nu cere pedepsirea vechilor vinovății, 
ci oferă libertatea refugiului în vis:

„Iată, sunteți aici multe inteligențe prin care lumea 
a venit la ființă. Dar locul vostru nu e neapărat aici. Fi-
ecare din voi are putința de a cunoaște fericirea, trăind 
veșnic în interiorul visului său cel mai intim. Această 
nouă posibilitate eu o numesc libertate adevărată, prin 
contrast cu «Libertatea fără efort». Au fost numeroase 
inteligențe capabile de a se închide în propriul lor vis. 
Poate că, de fapt, lumea însăși nu e decât visul unei 
astfel de inteligențe. Oricum ar fi, ea mai are o altă 
funcție, dintru începuturi: aceea de a-i adăposti pe cei 
zbuciumați, pe cei alungați afară din propriile lor vise 
de către forțe întunecate. Lumea este locul de aduna-
re al celor care nu pot să-și suporte visul. Este patria 
solitudinii colective a celor asediați de coșmaruri. Este 
un refugiu al inteligențelor nefericite, în contrast cu 
esența lor cea mai intimă.”

Asemenea interferențe ale ascensiunii extatice în te-
ritoriul realității mai pragmatice explorate de SF tri-
mit gândul spre „dianetica” lui L. Ron Hubbard, contes-
tată vehement ca știință, dar capabilă să se instaleze în 
centrul religiei scientologice, pe care a fundamentat-o 
același ex-sefist american. Prin finalul său, romanul Hes-
perus proiectează o lumină mitologică asupra viitorului 
eșuat ca utopie a tehnologiilor fabuloase și invitat astfel 
să se reorienteze spre valori morale indispensabile.

S I N T E Z E
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Pentru anticipație, Gheorghe Păun contează ca prozator, 
dar mediile științifice îl revendică în calitate de matematici-
an. S-a născut la 6 decembrie 1950, în comuna Cicănești, ju-
dețul Argeș. A studiat matematicile (specialitatea informati-
că) la Universitatea din București (absolvent din 1974), unde 
a obținut mai târziu și doctoratul. A făcut carieră în profe-
sia sa, inițial ca matematician-programator la Centrul de Per-
fecționare a Cadrelor (CEPECA), ulterior pe diferite funcții 
în cercetare la Colectivul de Studiul Sistemelor și la Centrul 
de Calcul al Universității bucureștene, apoi la Institutul de 
Matematică al Academiei Române (din 1990). Autor al unui 
imens număr de articole și comunicări științifice prezentate 
– singur sau în colaborare – la reuniuni de specialitate din în-
treaga lume, a scris cărți de teoria limbajelor formale și de 
bioinformatică, precum și lucrări de popularizare (între ele, 
Din spectacolul matematicii, 1983) pe o largă arie de preo-
cupări în domeniu, de la lingvistica matematică până la gra-
matica modelelor implicate în problema vieții artificiale și la 
teoria jocurilor logice. Lucrările sale științifice s-au publicat 
frecvent în edituri internaționale, fiind traduse din engleză 
în japoneză, chineză, rusă. În context românesc i-au fost răs-
plătite cu Premiul „Gheorghe Lazăr” al Academiei și cu pozi-
ția de membru corespondent (1997) al acestei prestigioase 
instituții. A fost titularizat în 2012, iar la 24 octombrie 2014 
și-a rostit în ședință publică discursul de recepție intitulat Că-
utând calculatoare în celula biologică. După douăzeci de ani, 
căruia îi răspunde Acad. Solomon Marcus, figură tutelară a 
matematicii și lingvisticii matematice contemporane, des-
pre care savantul provenit din „țărănimea argeșană” (cum 
se proclama cu mândrie într-un interviu) mărturisește că și 
l-a ales drept distins mentor.

Pentru omul de știință, literatura trece drept hobby, dar 
un hobby care și-a adus practicantul în postura de mem-
bru al Uniunii Scriitorilor. Din acest moment am putea să fa-
cem abstracție de fișa științifică a cercetătorului Gheorghe 
Păun, concentrându-ne asupra textelor sale literare. A scris 
literatură SF (altfel nu s-ar justifica interesul pentru autor în 
acest articol cu tematică specială), dar și literatură în formu-
le cultivate de mainstream: roman (Oglinzi paralele, com-
pus la București, Hotel Anghila și Lotta scrise în Germania, la 
Magdeburg, Ultima saună scris la Turku, în Finlanda); poezie 
(Inscripții pe un bilet de tren, poeme în proză, Guadalquivi-
ria, ediție româno-spaniolă, Teama de toamnă și De-a viața, 
versuri în formă clasică, Cactus de veghe, epigrame); în fine, 
memorii (fie și „Memorii premature”, cum sună subtitlul vo-
lumului autobiografic din 2010, Privind peste umăr). Pasio-
nat și de inițiativa culturală, prin 2006 a devenit unul dintre 
fondatorii Clubului Iubitorilor de Cultură (CIC) din Curtea de 
Argeș, iar din decembrie 2010 întemeiază și conduce o revis-

tă intitulată chiar Curtea de la Argeș, cultivând un evantai de 
probleme socio-culturale rezonante în lumea românească 
de azi. Între altele, publicația găzduiește încă din primul nu-
măr o rubrică de cursă lungă dedicată genului nostru („Ori-
zont SF”). Sensibilitatea autorului față de asemenea subiec-
te vine din propria sa tinerețe; mai precis, din înclinația pe 
care și-o recunoaște, discutând-o cu obiectivitate și umor 
într-un capitol din memoriile pomenite mai sus:

„Am început să scriu SF la îndemnul lui Mironov, am 
făcut un bun stagiu prin câteva cenacluri bucureștene, 
mai ales la Marțieni, dar n-am fost niciodată un cenaclist. 
Pentru că nu am avut timp și pentru că nici nu cred în 
cenaclurile «orizontale», fără o personalitate puternică, 
sau mai multe, în centru, de la care să ai ce învăța, care 
să «dea linia», ca să spun așa. Multe dintre cenaclurile 
din anii ’80 erau mai degrabă o manifestare de libertate, 
unde tineri și mai puțin tineri se întâlneau, fără convoca-
tor și ordine de zi, aparent și fără supraveghere, pentru 
a se simți bine împreună, eventual pentru a se simți ușor 
«contra», pentru că se citeau acolo texte de Asimov, Clar-
ke, Bradbury, Lem, nu toate accesibile pe piață, se vor-
bea despre trecut și viitor, despre cyborgi și lumi parale-
le, numai despre prezentul minunat nu, și asta te făcea să 
te simți (ceva mai) bine.”
Înainte de a-i pomeni proza de anticipație, se cuvin sem-

nalate două lucrări cu caracter teoretic, în care Gheorghe 
Păun discută genul SF într-o directă relație cu profesia sa de 
bază. Astfel, în articolul Preliminarii la o paralelă necesară: 
matematica și literatura SF (publicat în Solaria, supliment al 
almanahului Condinf-81, ambele tipărite în vara anului 1981 
la Cluj), autorul își propune să demonstreze „necesitatea in-
vestigării relației matematică – literatura SF”. Proaspăt apă-
rută atunci, exegeza lui Florin Manolescu, Literatura SF, defi-
nea genul drept o progresie silogistică, lucru care chiar invi-
tă la angajarea, pe mai multe niveluri ale analizei, a paralelei 
enunțate în titlu:

„Direcția cea mai consistentă pe care ar trebui să se 
dezvolte o paralelă dintre matematică și literatura SF 
este însă aceea a caracterizării în conjugare a «gramati-
cilor» celor două domenii. Punctul de plecare al acestei 
afirmații este observația că atât producțiile matematice 
(teoremele) cât și cele SF (povestirile, de exemplu) au ca 
principală «regulă generativă» silogismul. În matematică 
silogismul este prezent în forma sa propriu-zisă, riguroa-
să, ca prelungire prin tranzitivitate a implicațiilor și echi-
valențelor. Rezervând pentru aceste raționamente ter-
menul de silogism, poate că ar fi mai bine să vorbim des-
pre sofisme la nivelul literaturii SF și nu despre silogisme, 
deși, de multe ori, corectitudinea formală a lanțurilor de 

MATEMATICĂ ȘI LITERATURĂ
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deducții din povestirile SF este de netăgăduit. Ignorând 
raționamentele SF (voit sau nu) defectuoase din punct 
de vedere logic, rămân totuși surprinzător de multe rați-
onamente corecte.”
Vorbind despre „subterfugiile de persuadare a cititoru-

lui”, Gheorghe Păun descoperă un număr de tehnici de tre-
cere de la adevărul real la cel SF: tehnica progresiei, tehni-
ca falsului izomorfism, tehnica „singurei explicații”, tehnica 
visului/nebuniei, tehnica inimaginabilului imaginabil, tehnica 
premisei convenite și, în sfârșit, tehnica ignorării premiselor. 
Rigoarea formală pe care o vede în genul nostru (la nivelul 
silogismelor sale) îl îndreptățește pe autor să aștepte cu op-
timism „viitoarele modele, instrumente în slujba literaturii și 
criticii SF”. Un astfel de model va propune el însuși curând, 
în studiul O încercare de clasificare a povestirilor SF, din pri-
mul Almanah Anticipația (cu apariție în 1982). De data aceas-
ta genul este supus unei și mai evidente formalizări mate-
matice, cu scopul de a se ajunge la o clasificare riguroasă a 
textelor avute în vedere. În ecuațiile sale, autorul introduce 
termeni de simbolizare matematică elementară, precum ști-
ința actuală (SA), știința propriu-zisă (SP), mulțimea eveni-
mentelor, a scenariilor povestirii (E), mulțimea obiectelor, 
recuzita (R), mulțimea timpilor, a momentelor asociate eve-
nimentelor narate (T) și un factor subtil, respectiv funcția ce 
asociază fiecărui eveniment momentul potrivit, personajele 
participante la acțiune și obiectele de recuzită corespunză-
toare. Aplicată asupra unui caz concret, cele 17 povestiri in-
cluse în antologia Fugă în spațiu-timp (1981), analiza mate-
matică stabilește tipul fiecărei povestiri (de speculație, de 
extrapolare, de recuzită, de situație, sau pur și simplu fan-
tastică). Ceea ce s-ar putea observa, în fond, și cu ochiul li-
ber, dar formalizarea matematică – în felul cum o făcuse 
deja Solomon Marcus în raport cu teatrul și cu basmul popu-
lar – ar imprima în cartea de identitate a textului o ștampilă 
cu neputință de radiat. Gheorghe Păun apreciază în finalul 
articolului său că metodele folosite la studiul poeziilor, pie-
selor de teatru și basmelor populare sunt totuși mai puțin 
adecvate povestirilor SF, acceptând în consecință că ar fi ne-
cesare abordări noi, „care merită a fi căutate”.

Nu le va mai căuta tot el, ceea ce ar putea fi o pierdere 
pentru cercetarea savantă a anticipației, dar un câștig pen-
tru creație, fiindcă autorul se va concentra la scrierea pro-
priilor sale povestiri. Acestea apar în volumele Sfera parale-
lă (1984) și Generoasele cercuri (1989), reluate într-o selecție 
liberă de constrângeri, cu titlu deviat „pe invers” prin para-
frazare: Nemiloasele cercuri (2004), și care era de fapt titlul 
adevărat, respins de cenzură, al culegerii mai vechi. Cele în 
jur de cincizeci de povestiri ale lui Gheorghe Păun îl încadrea-
ză perfect pe autor în profilul generației sale – Noul Val al 
anilor ’80: Mihail Grămescu, Cristian Tudor Popescu, Leonard 
Oprea, George Ceaușu, Lucian Ionică și alții, experimentatori 
de teme SF dacă nu întru totul diferite de cele cultivate până 
la ei, în orice caz cu ambiția unor soluții insolite de rezolvare 
a motivelor abordate și, fapt de subliniat, cu o nouă strategie 
de raportare a anticipației lor la domeniul literar.

Motivele exploatate de Gheorghe Păun (dublura bulver-
santă, obiectul mirabil, universul paralel etc.) își transferă 
misterul în substanța unui cotidian familiar, anulându-i ast-
fel „banalitatea” și obligându-l să atingă, fie și vremelnic, un 
nivel al sublimului. În Dispariția unui vânzător de lozuri, bună-

oară, un personaj de condiție culturală modestă descoperă 
cu uimire o poartă spre fantastic, care face din soluția tablo-
urilor în tablou un motiv similar cu cel al oglinzilor paralele. 
Cândva, în parc înscrie existența lui Ștefan Albu într-un cerc 
perfect, desemnându-l simultan drept victimă și agresor într-
o întâmplare „defazată” în timp cu mai multe decenii. Dinco-
lo de speculația logică în bună tehnică SF, povestirea se ci-
tește ca o alegorie a vârstelor, cu inevitabila situație conflic-
tuală implicată în ele. Teme dezvoltate aproape abstract, cu 
un traseu geometric și finalitate adesea paradoxală, atrag în 
țesătura lor personaje comune, construite în bună măsură cu 
un ochi realist și sensibil atât la efecte umoristice, cât și la no-
tele de sentimentalitate ce caracterizează, bunăoară, scrisul 
SF al lui Constantin Cubleșan. Lucrul acesta se vede inclusiv 
în texte mai direct legate de panoplia tematică a generației 
optzeciste, apocalipsa atomică, delirul militarist, prăbușirea 
idealismului umanist în reversul său distopic.

În anticipațiile sale, Gheorghe Păun nu lasă impresia că 
ar fi preocupat de construirea unui stil personal, ci mai de-
grabă pe cea a unui interes pentru diversitatea de expresie. 
Unele teme și subiecte par persiflate, producând schițe pre-
cum gluma comico-macabră Printre noi, unde investigarea 
unor fenomene de tip „spațiu-timp-informație” ar cauza de-
cese instantanee, considerate crime ale unor extratereștri 
ce nu vor ca prezența și intențiile lor să fie cunoscute de 
omenire. Tot astfel, Întâlniri de gradul trei prezintă acciden-
tele unei nave cosmice minuscule, suferite la impactul cu 
niște monștri înfiorători (o pasăre, o pisică, un copil) într-o 
grădină oarecare de pe Pământ. O amuzantă răsturnare de 
proporții sfârșește în cele din urmă în situații tragi-comice:

„Scăpată din ciocul pițigoiului, nava se rostogoli iner-
tă în iarbă, cu antenele frânte, fuzeele turtite, comenzile 
blocate. Epuizat de îndelungata călătorie, de accelerările 
și decelerările repetate, echipajul abia reuși să deschidă 
trapele, și ele avariate de accident. Așteptaseră atât de 
mult coborârea pe planeta aceea, ar fi urmat câteva zile 
de odihnă, de refacere, abia apoi ar fi început explorarea. 
Iar acum indigenul acela zburător, supradimensionat, îi 
adusese în pragul dezastrului.”
Comicul primește ilustrări remarcabile abia dincolo de 

textele cu caracter anecdotic. Poetul de pe Belona este o 
șarjă dirijată asupra veleitarismului artist, însă proiecția ei 
într-o dimensiune cosmică devine realmente surprinzătoa-
re și îi sporește hazul. Belona se descrie ca o „planetă rura-
lă” (de felul „locului unde nu s-a întâmplat nimic” din litera-
tura noastră sămănătoristă), iar personajul Andrew Iverson 
apare inițial în rolul „agricultorului tipic” de pe această lume 
specializată în culturi vegetale, blând și domol la vorbă, cu 
priviri cumsecade și interes exclusiv pentru sere și tractor. 
Transformarea lui începe în momentul când Carolyn, soția 
lui plină de zel, cumpără de la un vânzător galactic ambulant 
picături de tandrețe, menite să-i recâștige iubirea cam toci-
tă a partenerului ei de viață, iar acestea, strecurate discret în 
farfuria cu supă, se dovedesc a fi un „elixir de poezie”, capa-
bil să declanșeze nu doar „nebunia” lirică a lui Iverson, ci și o 
uluitoare restructurare de destin. Gheorghe Păun schițează 
inspirat, chiar dacă în registru caricatural, dimensiunea bur-
lescă a împrejurărilor ce fac dintr-un versificator mărginit, cu 
gânduri greoaie și exclusiv domestice, fala de moment a lite-
raturii de pe planeta Belona. 

S I N T E Z E
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„A treia zi nu se întâmplă nimic deosebit. Andrew a 
scris tot timpul. În ziua următoare, în fața casei lor opri 
un aerojet din care coborî un domn solemn, cu monoclu 
și papion. Cum îl văzu, Carolyn avu o presimțire rea care i 
se adeveri imediat.

– Sunt proprietarul revistei Zorii literari ai Belonei. Îl 
caut pe Andrew Iverson, poetul.

 «Poetul», se îngălbeni Carolyn și-i făcu semn să intre. 
Peste un sfert de oră Andrew semnase un contract cu Zo-
rii literari ai Belonei, angajându-se să-i cedeze în exclusi-
vitate drepturile de difuzare ale primelor cincizeci de po-
eme scrise de el. Proprietarul revistei plecă la fel de so-
lemn cum venise, lăsând în urma lui un miros fin de par-
fum bărbătesc și un cec pe care se lăfăia o sumă atât de 
arătoasă, încât Carolyn începu să aibă amețeli. Acesta era 
numai începutul. În aceeași zi au răspuns prin scrisori sau 
au venit personal să-l caute pe poet ca să-i propună con-
tracte de editare sau de difuzare alți doi proprietari de re-
viste și șase redactori de posturi radio-TV. A doua zi vizi-
tatorii s-au dublat. Era ca un pelerinaj, toți voiau neapărat 
să-l vadă pe Andrew și, chiar dacă nu reușeau să încheie 
un contract, erau fericiți să audă din gura lui o poezie, fie 
ea cât de mică.

– E celest, are o penetrație superbă a ideii, dacă insistă 
pe linia inefabilă a...

– Din epoca de glorie a poeziei beloneze, de acum pa-
tru secole și ceva, nu s-a mai auzit o voce atât de puter-
nică, de originală, de... […]

– E o afacere grozavă, lumea nu mai știe să scrie poe-
zie, se va vinde mai repede ca fotografiile Terrei, trebuie 
insistat...” 
Un grup de povestiri se înscriu într-o formulă opusă SF-

ului umoristic: în cea dramatică, a distopiei. Ironia autoru-
lui funcționează și în aceste cazuri, dar cu alte trăsături și cu 
efecte în mod îndreptățit satirice. Din zona amintită provine 
și capodopera prozei scurte a lui Gheorghe Păun, Protezo-
zaurii. Lumea anticipată aici este dură, lipsită de orice senti-
ment caritabil chiar și atunci când scenele se desfășoară în 
spațiul unui spital, preocupată aproape exclusiv de manipu-
larea individului și grupurilor în niște jocuri politice interesa-
te. Conflictul angajează politicienii Tineri contra Bătrânilor, 
iar trecerea dintr-o categorie în alta este stabilită printr-o 
lege care definește exact greutatea admisibilă a protezelor 
acumulate în corpul cuiva. Depășirea convenției legale echi-
valează cu o degradare socială:

„Toți cetățenii cu peste 40 de kilograme artificiale 
sunt acum puși la dispoziția spitalelor, ca depozitari de 
organe. S-a demonstrat și se probează continuu că păs-
trarea unui organ în interiorul unui om în funcțiune este 
mult superioară conservării acelor organe prin indiferent 
ce metodă. Acești oameni mai mult de jumătate artifici-
ali, acești oameni neoameni, mecanici, sunt păstrători 
ideali de organe și nimic altceva. Trebuie să recunoașteți, 
să recunoaștem acum, când suntem aproape în întregi-
me naturali, dar și atunci când ne vom apropia de trece-
rea pragului dincolo, că un om în cea mai mare parte arti-
ficial nu merită nicio încredere, nu prezintă nicio garanție 
morală și funcțională, nu este fiabil și nici util altfel decât 
ca o sumă de organe disponibile. Niciun fel de rațiuni, nici 

etice, nici economice, nici culturale, nu justifică păstrarea 
în societate a unei persoane cu mai mult de 40 de kilogra-
me artificiale.”
Angajat în asemenea repere grotești, discursul politicia-

nist nu scapă din vedere interesele ascunse ale partidei ad-
verse, căci

„... proclamând drept oameni activi pe cei cu mai 
puțin de 60 de kilograme artificiale, vă închipuiți ce be-
neficii vor urma pentru fabricanții de organe, de la pro-
ducătorii de module, la proprietarii uzinelor de asambla-
re. Dintr-o dată, zeci de mii de foști cetățeni așteptând 
acum în băncile de organe să fie utili altora, consumând 
puțin, economic, calculat științific, ar fi repuși în circulație 
și astfel cererea de organe noi ar crește exploziv. Atunci 
și prețul, deja foarte mare, al organelor ar crește nemăsu-
rat de mult. Numai pentru cei din băncile de organe, pen-
tru separarea lor de agregatele de acolo și dotarea lor cu 
organe autonome ar fi nevoie de zeci de mii de inimi, ri-
nichi, ochi, plămâni, oase și câte și mai câte.”
Situația imaginată tinde să escamoteze în grotesc condiția 

incontestabil tragică a societății unde „protezocrația” face 
legile, iar un personaj de felul lui Arnold, de la care se așteaptă 
un vot fie într-un sens, fie în celălalt, este vânat pe rând de 
lunetiștii plătiți ai fiecărei tabere, pentru ca trupul său din ce 
în ce mai încărcat de organe artificiale să-i impună în ultimă 
instanță orientarea deciziei. O nouă deversare a fluxului dis-
topic se va produce în romanul 1994 sau Schimbarea care nu 
schimbă nimic (1993), despre care autorul mărturisește că l-a 
scris între prelegerile de matematică ținute la Magdeburg, 
profund răscolit la informațiile venite din țară în anii tulburi 
de după schimbarea de regim din 1989:

„… aveam un radio în cameră, ascultam sistematic, 
mineriade, șmecherii iliesciene, democrație originală și 
tot ce se mai știe, cadrul perfect pentru o continuare a 
romanului lui Orwell. Am scris prima versiune ca în tran-
să, am mai polizat și repolizat, a ieșit ceva de care sunt 
mândru, de foarte multe ori în dedicații am scris că aceas-
ta este  «contribuția» mea la (r)evoluția română, iar prin 
interviuri, când eram întrebat «dacă chiar așa de rea mi se 
pare situația din țară» răspundeam «nici vorbă, doar că e 
mai bine să spunem, Doamne ferește!, ca nu cumva chiar 
să ajungă așa de rea».”
Scrierea nu numai că face aluzie prin titlu la distopia 

orwelliană, dar chiar se ancorează adânc în materia ei. Ghe-
orghe Păun reia mediul romanului 1984, caracterul și circum-
stanțele conflictului, imaginând o continuare a acțiunii după 
mai bine de cinci ani de la momentul în care George Orwell 
stopa, în chip memorabil, experiența dramatică a personaju-
lui central (celebrul Winston Smith). Pentru autorul român, 
personajul nu rămâne prăbușit iremediabil în iubirea lui artifi-
cială pentru Fratele cel Mare, ci, supraviețuind chinuit mizeri-
ei materiale și morale a Socialismului Englez și Universal, par-
ticipă la evenimentele încâlcite ale unui fabulos an 1989, care 
– în conformitate cu morala subtitlului – nu face altceva de-
cât să schimbe portretele și lozincile, nu și mentalitatea to-
talitară, sau metodele ei de manipulare a maselor de „proli” 
imbecili. Ieșind dintre modelele strict literare, distopia își ca-
ută aici locul pe coordonatele unei realități propriu-zise.

S I N T E Z E
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1. Azi ne-a murit câinele. 
O zi tare tristă pentru noi, iar 
fiica mea și azi a fost distrusă. 

Are doar șapte ani și nu poa-
te accepta o pierdere sau moar-

tea, concepte încă necunoscute pen-
tru un copil de vârsta ei, mai ales că se atașase tare mult de 
animale. Am încercar să o consolez, promitându-i că o să-i 
cumpăr alt câine, doar ea îl vrea doar pe cel pe care l-am 
avut; pur și simplu, nu poate accepta că nu mai este. Sunt 
sigură că durerea îi va dispărea și va putea trece mai de-
parte. E puștoaică. Cred că n-am de ce să-mi fac griji.

2. Sunt bombardată cu anunțuri de la o anumită Re-
alitatea +, care promite să-mi rezolve problema și să mă 
facă să accept pierderea. Cum au auzit de ce-am pierdut? 
și ce știi de problemele mele? Urăsc asemenea chestii. 
Îmi dau seama că intimitatea e ceva care aparține trecu-
tului, dar asta e prea mult.

Ștefi îmi tot spune că vrea înapoi câinele. „De ce nu 
facem ca Jennifer și Matthew? mă imploră ea. Jennifer 
e o colegă de-a ei de școală, locuiește în josul străzii, iar 
Matthew e fratele ei mai mic. Jennifer vine într-una să se 
joace cu Ștefi la noi și invers. N-am idee ce vrea să-mi spu-
nă fetița mea și e prea supărată ca să discutăm rațional.

O să-i întreb pe părinții lui Jennifer, când am să-i văd. 
Poate fi ceva legat de REALITY+? Pare ceva logic. Trebu-
ie să verific.

3. Trebuia să știu. REALITY+ nu m-a urmărit. Se pare 
că Ștefi i-a spus lui Jennifer despre moartea câinelui, iar 
ea, la rândul ei, și-a întrebat tatăl, pe Jeff MacWillan. Îl 
știu, îl văd adesea, când o iau pe Ștefi de la școală. (Dacă 
mă gândesc bine, n-am mai văzut-o de un timp pe fru-
moasa lui șoție, Melanie, cu care schimbam știri și bârfe. 
Trebuie să admit că îi simt lipsa – oare ce-a pățit? Poate 
ar trebui să-l întreb mai pe ocolite pe Jeff.)

Așa că Jeff a ascultat-o și a transmis fiicei detaliile 
noastre, crezând, probabil, că toate au venit de la mine.

O să-l sun să-i cer mai multe detalii despre chestia asta 
cu REALITY+.

4. L-am sunat pe Jeff. Bineînțeles, el a crezut că eu do-
risem informații. S-a scuzat pentru neînțelegere, accen-
tuând că știa prin ce trec și că REALITY+ ar fi soluția per-
fectă pentru problema mea. „Experiența mea cu ei e pozi-
tivă”, a adăugat el. „Ar trebui măcar să încerc.  Întâlnește-
te cu unul dintre ei. Crede-mă, n-o să-ți pară rău, iar fii-
că-ta va fi fericită”.   

I-am cerut amănunte, însă Jeff a fost evaziv în legătură 
cu experiența sa cu ei, repetându-mi că ar trebui să încerc 
și insistând că n-o să regret dacă le sau o șansă. „Soluțiile 
lor sunt fantastice”, mi-a spus el. „Niște chestii tehnolo-
gice noi de ultimă oră”. De obicei nu sunt prea atentă la 
articole tehnice noi și scumpe, care invadează piața, dar 
îmi aduc aminte că am auzit de asemenea înlocuitori.

Ca să fiu sinceră nu sunt prea convinsă. Am căutat pe 
internet și am găsit comentarii extrem de pozitive ale 
unor clienți, fără să-mi ofere infromațiile dorite („soluții 
personalizate pentru toate problemele tale”. „Ai pierdut 
ceva? Încearcă ce-ți oferim noi!”. „Nu lăsa gândurile ne-
gative să te doboare. Cere ajutor profesionist. REALITY+ 
este ceea ce ai nevoie”).

Între timp, Ștefi insistă că își vrea câinele, ca și cum 
asta este ceva posibil – precis vorbește de soluțiile astea. 
Bine, o să mă interesez mai în amănunt.

5. Am stabilit o întâlnire. Contractorul a sosit într-o 
dubiță albă anonimă, fără vreo inscripție cu numele firmei.

Văzându-mă derutată, mi-a explicat: „Nu vrem ca toți 
de pe stradă să știe că cineva de la REALITY+ vă caută 
indiferent de motiv. Puteți conta pe discreția noastră în 
orice condiții, e la fel de important pentru noi ca și pen-
tru dumneavoastră. Sunt probleme personale și delicate, 
încât vă respectăm intimitatea”.

Apoi a abordat cu multă înțelegere problema câinelui 
nostru. Avea nevoie de fotografii și filme cu el, tot ce pu-
team să le dăm. „Este extrem de important”, a afirmat el, 

FRANK
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„dacă vre, ca soluția noastră să fie cât mai na-
turală”.

„Cât mai natural” s-a dovedit a fi formula ti-
pilor. Dacă am înțeles bine, soluția oferită de ei 
este o creație tehnologică arătând exact ca ori-
ginalul. Câinele creat de ei n-o să poată fi deo-
sebit de câinele nostru adevărat. „E o realitate 
virtuală, dar fără cască”, a adăugat tipul, lucru 
ce nu m-a ajutat prea mult. „Este pasul urmă-
tor în realitatea produsă de computer”, a conti-
nuat, fără să mă lămurească mai bine.

„Deci este o imitație”, am remarcat, „dar 
arată ca ceva real”. „Nu i-aș spune imitație”, a 
obeictat el. „Este real întru totul, dar într-un fel 
diferit. Și doar în casa și curtea dumneavoas-
tră. Nu-l puteți lua, când mergeți undeva, teh-
nologia noastră nu vă poate oferi o asemenea 
opțiune la ora actuală. În viitor, poate. Atunci 
vă vom oferi o upgradare la un preț foarte con-
venabil”.

„Cum funcționează?” l-am întrebat, primind 
o explicație tehnică, din care n-am înțeles mai 
nimic, doar că în casă va fi un computer care 
va controla totul, funcționând autonom și ne-
cesitând o întreținere simplă. Firma urma să ofe-
re consiliere gratuită 24 de ore pe zi și o echipă de 
intervenție în cazul – prea puțin probabil – de defecțiune 
a sistemului.

Am mai primit informații asupra prețului, termene și 
condiții, alegând în cele din urmă o perioadă de probă de 
trei zile, după care să mă decid.

Ștefi era să se urce pe pereți de bucurie, când i-am 
spus că va avea din nou câinele. N-am adăugat că poate 
doar pentru trei zile. Mai vedem.

6. A fost plăcut să ne vedem din nou câinele prin casă; 
totuși, m-am hotărât să nu accept oferta.

Câinele era grozav, trebuie să recunosc. Ștefi îl 
îmbrățișa și îl pupa de parcă moartea lui fusese doar un 
coșmar uitat. Dacă n-aș fi știut mai bine, aș fi crezut că de 
fapt a venit înapoi, ca și cum s-ar fi hotărât să nu moară 
și ar fi înviat.

Am înțeles că REALITY+ crease o copie digitală a câi-
nelui nostru, controlată prin instalația de înlocuire din 
casă. „Înlocuitorul” este compus din unde trimise creie-
relor noastre și interpretate drept senzații obișnuite – vi-
zuale, tactile, auditive și așa ami departe. Ne-am privit 
câinele alergând, l-am auzit lătrând, i-am simțit blana 
moale, când l-am atins, exact ca și cum ar fi fost real.

De fapt, nu era așa. Mințile noastre nu puteau face o 
diferență între înlocuitor și real. Pentru Ștefi era perfect, 
dar ce te poți aștepta de la un copil.

A durut al naibii să-i distrug nou-găsita fericire, însă am 
simțit că n-am de ales. Am încercat să-i explic că oricât de 
reală i se pare o imitație, tot imitație este. I-am spus că e 
mai bine să se confrunte cu realitatea, inclusiv cu o pierdere 
sau cu moartea, că ceea ce vedeam nu era de fapt acolo și că 
eram făcuți să credem că e câinele nostru printr-un aparat.

N-ar trebui, atât copiii, cât și noi, să învățăm să facem 
față vieții reale? Cu pierderile și dezamăgirile ei? Plăcerea 

găsită în imitație nu e doar o evadare din realitate, un refuz 
de a accepta să ne rezolvăm singuri problemele?  Am ajuns 
la concluzia că imitațiile astea tehnologice de ultimă oră 
nu sunt pentru mine, oricât ar fi de convingătoare.

Deci câinele s-a dus. Sau , mai bine zis, a fost decuplat.
7. Ștefi începe să treacă – a doua oară – peste pierde-

rea câinelui. E o fetiță puternică. Face tot ce fac copiii de 
vârsta ei și în mare îi merge bine. Dacă merge așa și mai 
departe, o să-i cumpăr alt câine.

Câteva zile totul a fost perfect.
Ștefi ne-a întrebat dacă poate merge să se joace cu 

Jennifer și frățiorul ei după școală. I-am psu că da și am 
pornit-o amândoi într-acolo. Prefer să merg și eu cu ea. 
Jeff ne-a deschis ușa, m-a salutat încântat, fără să mai 
discute despre REALITY+, adăugând că nu trebuie să-mi 
fac griji și că o să se simtă minunat copiii.

De atunci, Ștefi s-a dus cu regularitate să se joace cu 
copii lui Jeff, s-au simțit foarte bine și m-am bucurat că 
moartea  câinelui începuse să i se șteargă din minte.

8. Câteva zile mai târziu, s-a întâmplat ceva.
După-masa târziu, Ștefi s-a întors de la casa lui Jeff 

complet dată peste cap, părând gata să izbucnească în la-
crimi în orice clipă.

Am întrebat-o ce se întâmplase. Mi-a răspuns că 
frățiorul lui Jennifer pățise ceva rău. Am crezut la înce-
put că a căzut și s-a lovit sau cam așa ceva, dar Ștefi mi-a 
spui să nu înțelege ce i s-a întâmplat.

După ce s-a liniștit puțin, mi-a povestit că băiețelul pă-
ruse să dispară din când în când, neapărând câteva clipe 
ca să dispară din nou, de parcă cineva îl făcea să dispară 
și să apară așa. Totul a durat câteva minute, iar Jenni-
fer, care nu-l văzuse pe  frățiorul ei făcând așa ceva până 
atunci, s-a speriat de-a binelea.

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

 Szűcs Enikő
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La început n-am crezut nimic din ce îmi spusese Ștefi, 
dar după aceea, mi-a căzut fisa. Băiatul nu era real, era 
doar o imitație cu defecțiuni. Nu-i de mirare că Ștefi 
se speriase, întrucât nu avusese ocazia să vadă imitații 
funcționând cu defecțiuni. Apoi am înțeles: Jeff îmi spu-
sese că fusese mulțumit de soluție, iar eu înțelesesem că 
fusese vorba tot de un animal de companie.

Un copil? Frățiorul lui Jennifer? Ce să însemne asta? 
Ce se întâmplase cu adevăratul Matthew? Orice i s-ar fi 
întâmplat, cum  au putut Jeff și Melanie să accepte să-l 
înlocuiască cu o imitație? Nu puteam înțelege, cum au 
fost în stare părinții să facă așa ceva.

Orice-ar fi, sper că nu i s-a întâmplat nimic rău lui 
Matthew, cel adevărat.  

Ar trebui să-l întreb cât mai repede pe Jeff și să mai 
aștept și să-și ceară scuze pentru modul în care mi-a ex-
pus copilul la ceva îngrozitor, fără să mă întrebe. A fost 
ceva de neiertat. Cum să-i explic lui Ștefi?

9. L-am sunat pe Jeff și i-am spus că trebuie să vor-
bim. A fost de acord și a fixat o oră – părea să știe foarte 
bine despre ce vorba. M-am dus și m-a primit prietenos. 
Era seară, copiii erau deja culcați; n-aș fi știut ce să fac cu 
Matthew lângă noi – era cel adevărat sau imitația?

„Când Ștefi a fost ultima dată aici la joacă cu fiică-ta 
s-a întâmplat ceva groaznic”/

Jeff a aprobat. „Știu. A fost o defecțiune. Îmi dau seama 
că s-a întâmplat în cel mai prost moment. Am rezolvat ime-
dair problema”, a adăugat el. „Îmi pare rău pentru fata ta”.

„Ai rezolvat problema?”, am spus furioasă. „Îți pare 
rău? Își dai seama la ce ai expus-o pe Ștefi?”

„Da”, s-a declarat el de acord. „Trebuie să fi fost un șoc 
oribil pentru ea. Jennifer a acceptat substituirea din pri-
ma zi, crezând că e adevărat fratele ei, încât și pentru ea 
a fost un șoc. Copiii nu fac diferențe între real și imitație. 
Au fost niște defecțiuni la Unitatea de Substituire, dar 
echipa de intervenție a intervenit prompt și totul ar tre-
bui să fie O.K., fără alte incidente.”

„Cum poți vorbi așa?” l-am întrebat. „Cum poți vorbi 
despre defecțiuni, întreținere și rezolvare de probleme? 
Vorbești despre un aparat sau despre fiul tău?”

A urmat un moment de tăcere și mi-am dat seama că 
l-am rănit.

Își aplecă privirile și murmură: „Ar trebui să înțelegi 
prin ce am trecut. N-ai nici cea mai mică idee. Să nu-ți 
închipui că mi-a fost ușor”, după care urmă un moment 
de tăcere penibilă.

I-am aruncat o privire Melaniei, care ședea tăcută lân-
gă Jeff. Nu scosese un cuvânt, ca și cum întreaga discuție 
nu o privea, ca și cum nu am fi vorbit despre fiul ei. De 
fapt, considerând circumstanțele, nu-și schimbase ex-
presia feței nicio clipă. Nu o mai văzusem niciodată atât 
de distantă. Ce era cu ea? Ce i se întâmplase, de când ne 
văzuserăm ultima oară? Ceva mă depășea cu totul.

„Mi-e teamă că n-o s-o mai las pe Ștefi să vină aici”, 
le-am spus. „Nu, după tot ce s-a întâmplat, a fost îngrozi-
tor de speriată. De fapt, nu cred că își mai dorește să vină 
vreodată aici.”

Jeff aprobă, dând din cap. „Înțeleg”.
O tăcere tensionată urmă; am întrerupt-o, zicând: 

„Mi-au spus că ești mulțumit de soluțiile astea. Știu că 
nu-i treba mea, dar aș vrea să știu mai mult, dacă n-ai ni-
mic împotrivă.”

Jeff mă privi, își mută privirea pe Melanie, revenind 
în cele din urmă la mine. „Cred că îți sunt dator cu o 
explicație”, zise el, „mai ales după ce a pățit Ștefi”.

„Fii sigur că o s-o țin doar pentru mine”, i-am spus.
Dând iar din cap, Jeff continuă: „La începutul anu-

lui, Matthew s-a îmbolnăvit grav, o pneumonie cu 
complicații. A fost mai rău decât crezusem inițial și a tre-
buit să-l ducem la spital. Pe moment nu și-a revenit, însă 
spream să vină curând acasă”.

„Îmi pare rău. N-am știut.”
„Îți poți închipui ce lovitură a fost pentru noi. Am ho-

tărât să comand Înlocuitorul ca să avem o viață cât mai 
normală; e important pentru Jennifer, ca și pentru mine, 
ne lasă să mergem mai departe, să fim convinși că odată și 
odată se va termina chinul. Înlocuitorul o să dispară de în-
dată ce se întoarce Matthew acasă. Și-a îndeplinit scopul.”

„Înțeleg, deși mi se pare foarte ciudat, nu cred că aș fi 
în stare să accept așa ceva ca mamă”. Am primit-o pe Me-
lanie, care tăcea în continuare. Ea nu avea nimic de spus? 
Vorbeam doar despre fiul ei.

Jeff probabil că și-a dat seama, pentru că s-a sculat, 
m-a prins de braț,  privindu-mă în ochi și mi-a spus: 
„Tot n-ai înțeles? Am hotărât să iau un Înlocuitor pentru 
Matthew pentru că am fost mulțumit de articolul în sine. 
El este al doilea; primul Înlocuitor a fost Melanie. Ea, cea 
originală, m-a părăsit pentru un alt bărbat. N-am înțeles 
niciodată cum poate o femeie să-și părăsească copiii. Am 
avut singur grijă de ei. Mai târziu, au apărut imitațiile as-
tea; sunt deschis la nou, încât am făcut imediat coman-
da. și copiilor le-a plăcut. Încântat de ce am primit, mi 
s-a părut normal să repet comanda, când s-a îmbolnă-
vit Matthew. Cred că tot mai multă lume apelează la așa 
ceva. Obișnuiește-te cu ideea. Ăsta-i viitorul”.

Am plecat de la Jeff în stare de șoc, cam cum s-a simțit 
Ștefi.

Remarca finală a lui Jeff m-a dat peste cap. După el, 
nu trebuia să mai rămân o mamă singură. Există soluția 
perfectă...

10. De câte ori văd dubițele alea albe în zonă, mă trec 
fori reci. Le văd din ce în ce mai des. Sunt contractorii 
să te convingă, sau echipele de intervenție pentru rezol-
varea defecțiunilor. Mă întreb unde se va ajunge, cât de 
mult decad oamenii.

Nu peste mult timp realitatea va fi ceva perimat. Casa 
mea va fi ultima redută. Recunosc că mi-e frică. Cum o 
să-mi dau seama ce este real în jurul meu, mai ales dacă 
tehnologia asta va fi adoptată și va pătrunde pretutin-
deni. În ce fel de lume va trăi fiica mea? Va ceda sau va 
fi încăpățânată ca maică-sa? Sau sunt doar depășită de 
evenimente?

Ștefi o să mă suporte sau, la un moment dat, o să mă 
înlocuiască cu o imitație care o să-i placă mai mult?  

Traducere din limba engleză 
de Tudor Beșuan

M E R I D I A N  S . F .
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Cătălin Negrea
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“Antilopa vinată în zori nu 
e departe de zeița-antilopă din 

poveștile ce se spun noaptea în 
jurul focului. Linia de demarcație 

nu-i strictă. Miturile hrănesc știința iar 
știința hrănește miturile. Valoarea cognitivă a științei e una 
certă: dacă nu găsim antilopa, nu putem mânca. ” 

Carlo Rovelli –Sapte scurte lecții de fizică, Humanitas 2016 

Din cele mai vechi timpuri savanții au încercat să îmbra-
ce într-o haină științifică miturile ancestrale, demonstrând 
superioritatea realității empirice asupra planului arhetipal/
imaginar. 

Această încercare a deschis însă o cutie a Pandorei, fieca-
re schimbare a paradigmei cunoașterii aruncând în aer pie-
destalul teoriei ce îmbrăcase până atunci mitul și pregătind 
terenul pentru o alta. 

Aceleiași tentații cedez și eu, ereticul, încercând o refle-
xie a mitului arcei atât în oglinda rece, telurica a științei cât 
și în cea evanescență, aeriană a imaginarului SF. 

Conform textelor puranice și vedice, mitul arcei, ca obiect 
protector al oului-primordial(brahmanda) ce da naștere uni-
versului viu/neviu în forma cunoscută/accesibilă minții uma-
ne este menționat în sanscrită cu cel puțin câteva secole îna-
inte de textele în ebraică, mult mai cunoscute, ce fac referi-
re la același arhetip. Ca reprezentare grafica în sanscrita sim-
bolul arcei se regaseste in partea superioara a simbolului om 
iar în textele vechi arabe și ebraice simbolul arcei este atașat 
particulei nun și a avut inițial formă de șarpe încolăcit în jurul 
oului primordial, foarte asemănătoare cu hieroglifa egiptea-
nă de unde se pare că provine. 

Atât scrierile antice vedice, suranice cât și cele ebraice, 
aramaice și arabe atribuie particulei nun rolul de revenire la 
viață, eliberare, reîncepere a unui ciclu evolutiv pornind de 
la un germene /ou primordial. 

În Tora marchează eliberarea evreilor de sub dominația 

egiptenilor și începutul unei noi epoci. În textele mai târzii 
ale templierilor se suprapune cu simbolul Sf. Graal. 

Un aspect cu totul particular îl are arca în cosmogonia 
civilizației Dogon, descendenți ai vechilor egipteni aflați 
acum în area geografică a statului Mali, în zona podișului 
Bandiagara. Istoria acestei civilizații, fără scriere proprie, cu 
o cultură transmisă preponderent oral de cca 5. 000 ani con-
tinuă să uimească istoricii și cercetătorii cu preocupări pa-
leoastronautice. Conform mitului dogon zeități din sistemul 
binar solar al lui Sirius au trimis un Nommo, “Fauritor”cu as-
pect amfibian, pe Pământ, într-o arcă ce adăpostea un fel de 
replicator universal ce a dat naștere tuturor viețuitoarelor 
de pe Pământ. Din acest uter artificial iau naștere 8 perechi 
de strămoși inițial hermafrodiți ce devin unisexuati și for-
mează apoi omenirea. Criticii influenței paleoastronautice 
asupra civilizației Dogon au o explicație istorică mai ușor 
de acceptat: cultul lui Osiris în vechiul Egipt, ușor modificat. 
Este zeu al morții dar și zeu al creației, identificat cu Sirius, 
cea mai luminoasă stea. În sezonul inundațiilor din bazinul 
Nilului apărea pe cerul estic, imediat înainte de răsărit, deci 
alături de Soare, vestind potopul distrugător dar și fertilita-
tea vegetală în noua lume renăscută după diluviu. 

Lăsăm teologilor și istoricilor dezbaterea despre sacralita-
tea și veridicitatea acestor vechi scrieri și pornim de la premi-
sa că la nivel de mit ancestral arca este descrisă ca adăpost/
vehicul protector al re-genezei și conținător al germenelui pri-
mordial. Ansamblul funcțional dual arca+sămânță primară stă 
la bază multor mituri cosmogonice. În prezentarea de față ne 
propunem să asamblăm modelul experimental/funcțional/
imagonic al arcei cu care umanitatea va porni spre coloniza-
rea altor lumi. După Hawking sau Elon Musk colonizarea al-
tor lumi va fi obiectivul principal al omenirii în următorul mi-
leniu. În aceste condiții arca spațială devine unealtă esențială 
de transfer/geneza a unui ecosistem similar celui terestru. 

Arca spațială-proiecte din istoria recentă

ARCA – MITUL ESENȚIAL ÎN IMAGINARUL SF
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În secolul XX s-au remarcat mai multe proiecte, une-
le destul de hazardate, imaginate și mediatizate pe fon-
dul concurenței americano-ruse stârnite sub imboldul 
activității de cucerire a spațiului cosmic ce tocmai începuse 
cu expedițiile lunare : 

-Proiectul Orion-SUA-(Atomic bomb rocket)-demarat 
în anii “50 și continuat în timpul administrației Kennedy –
propulsie bazată pe bombele termonucleare din arsenalul 
SUA,  explozii atomice succesive generând forță suficien-
tă pentru trimiterea unei nave de sute de metri lungime și 
zeci de mii de tone pînă în Proximă Centauri, într-o călătorie 
de cca 100 ani. Tratatul de neproliferare nucleară din 1963 
a declarat prohibite detonarile atomice în stratosferă și a 
limitat experimentele cu noile motoare bazate pe fisiune/
fuziune(reacție termonucleara). Un scenariu SF inspirat din 
aceste cercetări este Ascension (2014), serial TV de succes în 
care o arca interstelară cu 600 de voluntari părăsește Terra 
în 1963 la îndemnul lui JFK, speriat de iminentă unui război 
nuclear ce ar distruge umanitatea. 

-Proiectul Daedalus –imaginat de savanți britanici în anii 
“70-arca interstelară cu motoare bazate pe fuziune nuclea-
ră (deuteriu/heliu3). Fuziunea ca proces de producere a ener-
giei este mult mai prietenos cu mediul cosmic( și mai ales cu 
echipajul navei). Heliul 3, foarte rar pe Pământ poate fi colec-
tat de nave robotice de pe Luna unde se găsește în cantitate 
mare. Alte nave robotice cu rol de antemergător vor asigură 
comunicațiile și prospectarea spațiului cu un telescop mobil, 
calculând ruta optimă și înlăturând eventuale obstacole din 
calea navei-mamă. 

-În anii “80 designul arcei devine și mai interesant, ame-
ricanul Robert. A Freitas propune o versiune îmbunătățită, 
autoreplicativa a proiectului britanic Daedalus. Nava –arca 
devine capabilă de autoreplicare, folosind materiale co-
lectate din asteroizii de la marginea sistemului solar, dând 
naștere unei arce mai adaptate zborului interstelar, de 
exemplu având atașată o velă magnetică(mag sail) (1988 
Andrews și Zubrin).

Trecerea în noul mileniu a adus mai mult pragmatism 
în proiectele spațiale precum și implicarea timidă a unor 
companii private în aventura cosmică. Costul unui kilo-
gram de material adus de pe Pământ în spațiu, fie pe orbi-
tă joasă(LEO) unde plutește Stația Spațială Internațională 
fie pe una geostaționară (pentru care prețul crește de câ-
teva ori) a rămas constant prohibitiv pentru majoritatea 
antreprenorilor, tributar unor modele de propulsie reac-
tiva vechi(Delta, Atlas) de o jumătate de secol, cu puține 
îmbunătățiri tehnologice în ultimii 30 de ani (Delta IV, Atlas 
V). Se pare că noua racheta Falcon Heavy a celor de la Spa-
cex (proprietatea lui Elon Musk) va fi mult mai cost-eficien-
tă (trebuind să treacă deocamdată testele de siguranță în 
exploatare). 

Efortul conjugat non-militar al națiunilor implicate în 
aventura cosmică este limitat pentru moment la întreținerea 
Stației Spațiale Internaționale și lansarea de sateliți pe orbi-
tă joasă, medie și geostaționari precum și sonde robotiza-
te, de mare utilitate de altfel pentru culegerea de date atât 
din sistemul solar cât și dincolo de el. Singurii ce fac notă 
discordantă sunt chinezii ce au început propriul program 

spațial însă preponderența lui militară poate fi ușor dedu-
să după lipsă de transparența față de comunitatea științifică 
internațională. 

În aceste condiții arca-spațială devine mai mult ancora-
tă în sistemul solar, ca bază pentru colonizarea unor plane-
te apropiate, Marte fiind principală țintă. Pentru acest scop 
NASA merge cu pași repezi spre definitivarea unor sisteme 
de propulsie imaginate în anii “70-“80 dar încă pe bancul de 
probe cum ar fi VASIMR (Variable Specific Impulse Magne-
toplasma Rocket), un tip de motor cu plasmă magnetizata, 
dezvoltat de către compania texana AD Astra Rocket. O al-
ternativă la fel de veche ca și concept este motorul mag-
netoplasmadinamic (MPD). Ambele au eficientă de 5-10 ori 
mai mare decât motoarele de rachetă obișnuită însă au ne-
voie de o sursă de energie stabilă și regenerabila pentru 
obținerea plasmei supraîncălzite. Varianta cea mai bună de 
obținere a acestei energii ar fi deocamdată o combinație în-
tre un reactor nuclear de tipul celor de pe submarinele ato-
mice și un complex de panouri solare. 

Am analizat arca ca vehicul/protector al germenului re-
genezei. Ea devine principala unealtă în terraformare, pro-
ces ce implică timp, energie și efort uman conjugate la sca-
ră planetară. 

Din păcate modelul nostru imaginar de arca are sisteme-
le de propulsie încă la nivelul secolului XX, cu mult în urmă 
altor sisteme (hardware, software, genetic) ce au pășit deja 
cu mândrie în secolul XXI. 

În continuare ne vom concentra pe simburele ei, esența ce 
va da naștere vieții în nouă lume. Conceptul arhaic al translo-
cării întregii grădini zoologice în frunte cu primatul uman era 
deja perimat din momentul în care Noe a intrat la curățenie în 
grajdul elefanților de pe Arca sa. 

Ultimele decade ale secolului XX și primele două ale seco-
lului XXI pot fi considerate pe drept cuvânt decadele geneticii. 

La sfârșitul secolului XX ne aflam la nivelul la care materi-
alul genetic crioprezervat în azot lichid sub formă de embri-
oni /germeni putea reconstitui cu 99% rată de succes orice 
organism fie el vegetal sau animal. Era băncilor genetice lu-
ase avânt, cu multe proiecte de succes : Frozen Zoo în SUA, 
Kew DNA Bank în UK, Tokyo Ibaraki DNA Bank în Japonia, 
Svalbard Global Seed Vault (Norvegia). Embrionul din ban-
ca genetică(natural sau rezultat prin inginerie genetică) era 
implantat în uterul unei mame purtătoare (de aceeași spe-
cie) rezultant un făt viabil ce era născut natural (oița Doly). 

Experimentele de după 2010 pe mamifere de talie mică 
și mai recente pe miei în stadiu fetal cu organogeneza 
definitivata(Children’s Hospital of Philadelphia-2017) au de-
monstrat că este posibil ca într-un viitor apropiat un embri-
on să fie crescut pe durata întregii vieți fetale într-un uter 
artificial și să atingă vârsta de maturitate gestatională ce ar 
permite așa-zisă naștere, de fapt mutarea într-un incubator. 

Embrionii umani trasportați într-o arca de tip bancă ge-
netică ar putea fi aduși la viață într-un astfel de uter artifi-
cial la destinație, pe noua Terra, asigurând popularea habi-
tatelor. Scenariile ectogenetice abundă în imaginarul S. F, 
de la distopiile din anii “20-“30 lui J. B. S Haldane” Daeda-
lus; or, Science and the Future”-1924 influențând opera lui Al-
dous Huxley-Brave New World -1932, mai târziu în romane 
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SF :Isaac Asimov-Naked Sun- 1957 sau în anii “60-“70 Dune 
și Destination-Void a lui Frank Herbert sau Philip K. Dick- Di-
vine Invasion, Lois Mcmaster Bujold –Vorkosigan Saga-1986 
până la enigmaticii Vorloni din serialul Babylon 5, ce aplică 
artă ectogenetica la scară galactică și devin făuritori pentru 
o serie de rase primitive printre care și oamenii (vezi mitul 
civilizației Dogon déjà amintit cu ai lor Nommo). 

O astfel de rasă ar stăpâni la perfecție designul molecular 
genetic și ar putea da naștere vieții inteligențe pe o planetă 
în scop pur științific sau luându-și în serios rolul de zei, por-
nind de la datele specifice ale sistemului solar respectiv, într-
un fel de terraformare inversă (adaptând locuitorii la plane-
tă și nu modificând planeta pe măsura lor). Primii pași în lu-
mea reală, terestră și umană a designului molecular genetic 
așa-zis extraterestru sunt făcuți din 2014, când un colectiv 
de cercetători americani conduși de prof. Floyd Romesberg 
au reușit crearea a 2 noi baze azotate denumite generic X și 
Y, pe care au reușit să le insere în ADN-ul unei bacterii E-coli 
alături de cele 4 baze consacrate (A, T, C, G) dând naștere 
unui organism semisintetic perfect viabil. Rezultatele au 
fost publicate, după 3 ani de studii, în ianuarie 2017 în presti-
gioasa publicație Proceedings of the National Academy of Sci-
ences. Pe baza acestor date se poate afirma că organismul 
nou creat transmite cele 2 baze sintetice X și Y într-un număr 
indefinit de diviziuni, demostrand integrarea lor perfectă în 
genomul celulei. De aici și până la apariția unui organism sin-
tetic cu proprietăți noi datorate noului cod străin înserat nu 
e decât un pas. Ne putem imagina un scenariu hollywoodian 
în care robotul Curiosity (sau succesorul lui) găsește urme 
de acizi nucleici extratereștri și îi trimite pentru a fi integrați/
multiplicați/studiați într-un laborator orbital izolat dupa nor-
me CDC (prevenind teoretic contaminarea terrana, practic 
dind nastere lui Allien sau altui pet-monster). 

Arca, panspermia cosmică și băncile de gene extrateres-
tre în imaginarul SF

În romanul său “Existence” apărut în 2012, astronomul 
și autorul SF David Brin pune în discuție modul în care o 
civilizație superioară dezvoltată la scară galactică ar disemi-
na informația/intermedia contactul între civilizații aflate în 
stadiul incipient al cuceririi spațiului cum suntem și noi, pa-
mintenii. 

Arca gigantică similară celei din Rendez-vous cu Rama a lui 
Arthur Clarke este înlocuită cu un roi de minisonde spațiale, 
replicanți purtători de informație ce sunt aruncați în nu-
măr mare în galaxie, asigurând colonizarea rapidă, evitând 
în același timp evenimente nedorite ce pot apărea în cazul 
unei nave gigantice: coliziune cu un asteroid sau căderea 
într-o capcană gravitațională de tip gaură neagră. Liga robo-
tică a replicatorilor universali este bine definită în romanul 
lui David Brin: 

“Daca ființe organice, ca noi, ar reuși vreodată să călă-
torească de la o stea la alta, reușita s-ar datora unor efor-
turi prodigioase, istovitoare…Ar putea coloniza doar câte-
va zeci de planete. Poate chiar un colț mărunt de Cale Lac-
tee. Organicul stă mai degrabă acasă. 

Dar mașinile, roboții? Proiectați să trăiască în spațiu, fără 
să necesite provizii de aer, alimente, apa, roboții ar putea re-
zista la plictiseală și la pericolele zborului interstelar”(David 
Brin- Existența-2012) 

O altă varianta de luat în seamă, prezenta de asemenea 
în Existența este trimiterea de nave robotizate terraforma-
toare ce ar pregăti terenul pentru coloniștii umani. Arce ro-
botizate pot terraforma sistemul solar în următoarele 5-6 
secole, în așteptarea umanilor. Rămâne de văzut ce procent 
dintre noi vor renunța la confortul terestru pentru o viață de 
pionier spatial… 

Un foarte bun exemplu de saga cosmică despre o navă-
arcă multigenerație și suferințele pionierilor spațiali este 
romanul Aurora a lui Kim Stanley Robinson (2015). Cartea 
spune povestea unei comunități de coloniști plecați pe arca 
Aurora pentru a coloniza o exoplaneta similară Terrei. Dru-
mul interstelar fiind lung implică succesiunea mai multor 
generații, supuse unor privațiuni greu de suportat, văzute 
de cei mai tineri că o formă de dictatură. O parte dintre copi-
ii născuți pe arca ajunși adulți se răzvrătesc și hotărăsc să se 
întoarcă pe Terra. Acțiunea romanului,  foarte bine condusă 
de altfel, îngăduie autorului să ne pună în fața unor dileme 
legate de problemele lumii în care trăim și pe care riscăm să 
le exportăm pe orice planetă nouă pe care am debarca. 

 Kim Stanley Robinson, autorul trilogiei marțiene și fan 
înfocat al terraformării în anii “90 a devenit oarecum mai 
circumspect în privința colonizării spațiului, romanul Auro-
ra fiind de fapt un manifest și totodată un îndemn la rațiune 
în privința protejării ecosistemului pămîntesc și exploatării 
raționale a resurselor terestre déjà limitate. 

 Arca este de fapt lumea noastră, planeta unde ne-am 
născut și am crescut ca rasă inteligentă. Aceasta trebuie 
protejata, pastrand echilibrul delicat al ecosistemelor ce o 
alcatuiesc. Protejarea Terrei si biodiversitătii ei acum in al 12-
lea ceas ar fi antrenamentul cel mai bun in vederea unor vi-
itoare colonizari exoplanetare. Ideile ce susțin această teză 
au fost rezumate de Kim Stanley Robinson într-un interviu 
publicat în revista Scientific American în martie 2016 :

“A demonstrably sustainable human civilization on 
Earth itself, the achievement of which would teach us 
many of the things we would need to know to construct a 
viable mesocosm in an ark; second, a great deal of practi-
ce in an ark orbiting our sun, where we could make repairs 
and study practices in an ongoing feedback loop, until we 
had in effect built a successful proof of concept; third, ex-
tensive robotic explorations of nearby planetary systems, 
to see if any are suitable candidates for inhabitation. 

Unless all these steps are taken, humans cannot success-
fully travel to and inhabit other star systems. The prepara-
tion itself is a multi-century project, and one that relies cru-
cially on its first step succeeding, which is the creation of 
a sustainable long-term civilization on Earth. This achieve-
ment is the necessary, although not sufficient, preconditi-
on for any success in interstellar voyaging. If we don’t cre-
ate sustainability on our own world, there is no Planet B. ”
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METROPOLELE INTELIGENTE: 
PROTOTIPURI ALE ORAȘELOR 

CIRCULARE
În secolul XX, odată cu creșterea populației, a avut loc 

o intensă urbanizare care a dus la o continuă creștere a 
metropolelor tradiționale și la apariția megametrope-
lelor, adevărate furnicare umane, care au dat naștere 
unor întregi seturi de probleme atât de proiectare, cât și 
economice și ecologice. De la suprapopulare și lipsă de 
spațiu, la poluare și trafic intens, orașele secolului XXI, 
lăsate să se dezvolte singure, fără o regândire a sisteme-
lor pe care sunt construite, duc la o dezvoltare nedurabilă 
pe termen lung și la orașe nelocuibile. Exemple sunt mul-
te, se poate menționa Hong Kong-ul, unde camerele și 
apartamentele de 2mp sunt frecvente, precum și proble-
ma aerului poluat din marile orașe chinezești și indiene. 
În zilele în care indicele de poluare al aerului este prea ri-
dicat locuitorii Beijingului folosesc măști speciale cu fil-
tre, iar școlile se închid. Traficul din orașe ca și Jakarta 
poate transforma, în orele de vârf, un drum cu mașina 
care ia de obicei 10 minute într-unul de două ore.

Creșterea orașelor fără regândirea lor s-a dovedit 
a fi nedurabilă pe termen lung. A început astfel o nouă 
mișcare la nivel global de a găsi soluții la aceste probleme 
prin intermediul tehnologiei, inovației și designului. Din-
tre acestea, putem aminti câteva proiecte ca cel din Bar-
celona prin care s-au implementat senzori în sistemul de 
irigație al Parcului del Centre del Poblenou pentru moni-
torizarea nivelului apei și a transmite echipelor de grădi-
nari câtă apă au nevoie zilnic plantele, cel al iluminațiilor 
stradale din Amsterdam care funcționează în funcție de 
aglomerația stradală și cel al sistemului de trafic inteli-
gent din Londra care se adaptează la volumul traficului 
monitorizat prin senzori. 

Genul acesta de proiecte inteligente se axează pe mo-
dernizarea sistemelor urbane prin adoptarea noilor 
tehnologii(Internetul Lucrurilor, ICT), o folosire mai 
eficientă a resurselor disponibile precum și conectarea 
orașului pentru o administrate mai ușoară a întregu-
lui sistem. Creșterea transparenței și participării comu-

nitare la dezvoltarea orașului sunt de asemenea văzute 
ca factori esențiali în creșterea calității vieții în marile 
orașe. Multe dintre aceste considerente se regăsesc și în 
teoria economiei circulare a cărui scop este o funcționare 
armonioasă și ciclică a orașului în care totul se folosește 
și nimic nu se pierde. 

Ce este un oraș circular?
Termenul de economie circulară a început să fie cu-

noscut spre sfârșitul anilor ’70, după ce arhitectul elvețian 
Walter Stahel și-a dat seama că model economic liniar fo-
losit până atunci la nivel mondial nu putea duce la o dez-
voltare durabilă din cauza continuei creșteri a nevoii de 
materiale brute și a acumulării globale de deșeuri. Propu-
nerea lui de a închide acest ciclu liniar de producție vici-
os, de uzură și aruncare,  și de a reforma economia a dus 
la dezvoltarea conceptului de economie circulară, în care 
creșterea și prosperitatea nu mai sunt strâns legate de re-
sursele naturale și de degradarea ecosistemului. Prin reci-
clarea produselor folosite, a componentelor și a materiale-
lor din care sunt făcute și prin crearea unor cicluri care să 
le valorifice, se poate crea o societate cu o economie sănă-
toasă, inspirată de și în echilibru cu natura1.

Economia circulară este o alternativă pentru economia 
tradițională liniară (produce, folosește, aruncă) în care fo-
losim resursele pentru cea mai lungă durată posibilă, ex-
tragem valoarea maximă din ele când le folosim, apoi re-
cuperăm și regenerăm produsele și materialele la sfârșitul 
vieții lor. Conceptul are două tipuri de cicluri: tehnice și 
biologice. Resursele sunt regenerate în ciclul biologic sau 
recuperate și recondiționate în ciclul tehnic. În ciclul bio-
logic, procedeele biologice regenerează materialele, în ciu-
da sau fără intervenție umană. Este vorba aici în mare des-
1 The Circular Economy, What is it and what does it mean 
for you?, Arcadis Briefing Paper, https://www.arcadis.
com/media/9/D/3/%7B9D33B0CB-3F9D-4C16-9C74-
B763D4BA442C%7DBrief ing%20Paper%20-The%20
Circular%20Economy_002.pdf
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pre produsele pe care le consumăm. În ciclul tehnologic, 
având la dispoziție energia necesară, cu intervenție uma-
nă, se recuperează materialele și se refolosesc. Aici este 
vorba despre produsele pe care le folosim2.

Economia circulară, cum a fost imaginată de creato-
rii săi, este un ciclu de dezvoltare pozitivă continuă, care 
conservă și mărește capitalul natural, optimizează rezul-
tatele, minimizează riscurile prin administrarea resurse-
lor limitate și producția de regenerabile și, bineînțeles, 
funcționează în mod eficace la toate nivelurile3.

Orașele sunt prototipuri ideale pentru testarea econo-
miei circulare: concentrând un număr mare de oameni 
pe zone geografice mici, sunt adevărate focare de inovație 
care în același timp facilitează schimburile de resurse, de 
2 What is a circular economy?, Ellen Macarthur Foundation, https://
www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy 
3 What is a circular economy?, WRAP, http://www.wrap.org.uk/
about-us/about/wrap-and-circular-economy

energie și de informație. Populația lor numeroasă oferă 
oportunități de testare a noilor tehnologii și a modelelor 
de afaceri. Pot de asemenea să proceseze cantitățile enor-
me de informații pe care le adună pentru a optimiza siste-
mele, fie ele de energie, transport sau iluminare stradală4.

Orașul circular oferă o nouă strategie care se concen-
trează pe nevoile locuitorilor, folosește posibilitățile ofe-
rite de economia modernă și avantajele aglomerației ur-
bane care duc la utilizarea eficientă și eficace a capitalului 
uman și a resurselor economice. Gândirea circulară oferă 
posibilitatea de a face orașele nu doar mai durabile, dar 
și mai independente și mai rezistente5.

4 Can you imagine a circular city?, Jonathan F.P. Rose, https://www.
greenbiz.com/article/can-you-imagine-circular-city
5 The perspective of the circular city, Innovation Circle 'The Circular 
City' and RUIMTEVOLK, https://ruimtevolk.nl/publicaties/the-
perspective-of-the-circular-city/

A L T E R N A T I V E

CONCURSUL „TIMIȘOARA PESTE O SUTĂ DE ANI”

Ediția a 2-a a concursului „TIMISOARA  PESTE  100  DE  ANI”,  în organizarea  clu-
bului  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. Concursul 
are trei secțiuni: a) idei (eseuri); b) scenarii de teatru, film, BD; c) ficțiune.
Premiile totale ajung la 5.500 de lei. Lucrările vor fi trimise între 15 aprilie și 15 sep-
tembrie 2017 pe adresa redactiahelion@gmail.com. Jurizarea va avea loc în 
perioada 15 septembrie -15 octombrie 2017. Premierea câștigătorilor se va face într-
o ședintă a Consiliului Local Timișoara din perioada octombrie-noiembrie 2017.
Vă reamintim condițiile de participare și premiile concursului:

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
b)     Pentru scenarii (minimum 20.000 de semne tipografice, iar la sce-
narii de bandă desenată maximum 10.000 de semne, dacă este prezenta-
tă și banda desenată) : Premiul I –1.000 de lei, Premiul al II-lea – 700 de 
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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Orașele circulare în SF
În multele proiecte de orașe inteligente, se obser-

vă o tendință spre o reprezentare științifico-fantastică a 
posibilităților oferite de noi materiale, structuri și inovații 
tehnologice, mereu cu un accent pus și pe partea ecolo-
gică și durabilă. Întrebarea este dacă aceste reprezentări 
sunt intenționat construite astfel, sau am ajuns într-un 
punct în care ceea ce noi asociem cu imaginile SF au de-
venit de fapt o realitate. În raportul Future Living, inițiat 
de SmartThings, un număr de personalități notabile din 
domeniul științei și urbanismului din Marea Britanie au 
fost invitate să își imagineze Londra într-o sută de ani6. 
Rezultatele au fost reprezentate și vizual, iar aceste ima-
gini vor părea bine cunoscute oricărui fan SF: zgârie-nori 
de mărimi colosale, mașini zburătoare, complexe subte-
rane. Par doar o repetiție a prototipului imaginat pen-
tru prima oară în 1927 de Fritz Lang în Metropolis, că-
ruia i-au urmat Los Angeles-ul din Blade Runner, New 
York-ul din Al Cincilea Element și Neo-Tokyo-ul din fil-
mul de animație Akira, toate construite pe principii simi-
lare. Este de ajuns însă să privim imagini ale marilor me-
tropole care s-au dezvoltat vertiginos în ultimii 30 de ani 
(Hong Kong, Abu Dhabi, Shanghai, Singapore) pentru a 
ne da seama că acest viitor nu este departe de noi. 

Unul dintre motivele pentru care reprezentările vizuale 
ale orașelor inteligente au o tentă puternic SF este relația 
dinamică dintre inovația tehnologică și SF. SF-ul în ge-
neral face speculații asupra implicațiilor etice și sociale 
ale tehnologiei actuale, dar și oferă un mediu cultural-co-
lectiv în care noi idei tehnologice pot fi imaginate înainte 
ca partea practică de proiectare propriu-zisă să fie dezbă-
tută.  Joacă un rol important în conturarea dorințelor de 
schimbare, progres, noutate, un simț al uimirii și desco-
peririi, iar inovațiile tehnologice de multe ori pășesc pe 
urmele SF-ului, rămânând în urma imaginației autorilor 
cu decenii sau mai mult7. Exemple de acest fel sunt mul-
te, de la submarine și zboruri spațiale, la internet, hackeri 
și realitatea augmentată, toate au fost prevăzute de autori 
SF cu mult înainte de a deveni realitate. 

Orașele, fie ele utopice sau distopice, stau la inima mul-
tor filme și cărți SF. Când autorii vor să spună o poveste 
plasată în viitor, inevitabil trebuie să își imagineze medii-
le în care oamenii ar trăi în acea epocă. De multe ori avem 
de-a face cu orașe în spațiu, fie pe stații, pe asteroizi sau 
pe alte planete. Acestea, se bazează bineînțeles pe princi-
piile economiei circulare, resursele puse la dispoziția lo-
cuitorilor fiind limitate. În serialul SF de animație Ergo 
Proxy, într-un viitor post-apocaliptic, omenirea trăiește 
în orașe sub domuri care nu sunt doar complet autono-
me, dar au fost construite și cu scopul de a reporni eco-

6 Science fiction to science fact, Samsung Newsroom, https://news.
samsung.com/global/science-fiction-to-science-fact
7 Science fiction and the smart-eco city, Robert Cowley, https://www.
westminster.ac.uk/news/2016/science-fiction-and-the-smart-eco-city

sistemul terestru distrus.  
În seria The Expanse, omenirea a colonizat planeta 

Marte, sateliți naturali și asteroizi, construind fie orașe 
sub domuri, fie stații spațiale complexe. În a doua serie, 
stația Ganymede, parțial distrusă, devine de nesalvat da-
torită instabilității ecologice care se creează. Se vorbește 
în acest moment despre un efect de cascadă, în care dacă 
un element din sistemul complex care pune în mișcare 
orașul de sub dom dă greș, restul sistemului folosește me-
tode alternative care însă nu pot face față pe termen lung și 
eșuează, în cele din urmă forțând sistemul să se bazeze pe 
alte alternative și ducând, în ultimă instanță, la prăbușirea 
lui. Într-un mediu terestru, aceste probleme sunt mai ușor 
de prevenit și rezolvat, însă într-un mediu izolat, precum 
cel de pe Ganymede din The Expanse, instabilitatea siste-
mului duce la moarte celor rămași în stație. 

Orașele inteligente: spre realizarea orașelor 
circulare

Importanța prototipului terestru devine și mai eviden-
tă când luăm în considerare astfel de scenarii. Dar moti-
vele care fac orașele circulare mai puțin riscante la nivel 
terestru sunt și cele care fac mai puțin probabilă punerea 
lor în aplicare. De ce să ai un sistem complet autonom 
când resursele stau la dispoziția orașului? Orașele inteli-
gente devin astfel o opțiune mai atrăgătoare, limitându-
se la modernizarea infrastructurală, la integrarea noilor 
tehnologii, dar în același timp luând în considerare dura-
bilitatea și impactul ecologic al acestor schimbări. Între-
barea care rămâne însă este dacă nu oferă doar o variantă 
de termen scurt, o adaptare a vechiului sistem, când pen-
tru evoluția durabilă a orașelor este nevoie de schimbări 
mai radicale sau dacă reprezintă un prim pas spre gân-
direa revoluționară, care va transforma orașele circulare 
într-o realitate.

Există o rețea de așa numite orașe circulare8 inițiată de 
Fundația Ellen Macarthur a căror intenție este de a apli-
ca principiile economiei circulare direct, fără a trece prin 
etapa de oraș inteligent sau hibridul inteligent-ecologic. 
Din această rețea fac parte actual 12 orașe printre care 
Tel Aviv, Phoenix și Ljubljana. Alte inițiative precum The 
Venus Project9 propun construirea unor noi orașe circu-
lare, bazându-se pe principiul că e mai ușor să se con-
struiască o noua structură decât să se adapteze una veche 
la un sistem nou.

8 The Circular Cities Network, Ellen Macarthur Foundation, https://
www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/government/
circular-cities-network
9 The Venut Project, https://www.thevenusproject.com/the-venus-
project/
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L A B O R A T O R  S . F.

CRISTIAN VICOL
TRIPLU SALTÎN FANTEZIE

CRONICA DE FAMILIE

Am mai spus-o și n-am 
motive să retractez: nu mă 

dau în vânt după orice pro-
dus fantasy, dar le apreciez 

pe cele care, fiind și bine scri-
se, includ în țesătura lor motive SF. 

Acesta este, bunăoară, cazul trilogiei compuse de Doina 
Roman sub titlul general Pragul, cu primul volum publi-
cat de editura bucureșteană Tracus Arte în 2014 (reeditat 
în 2016) și urmat, la aceeași casă editorială și în același 
an 2016, de volumul 2 (Umbra martor) și volumul 3 (Ul-
timul trimis oserp). O trilogie în „fantastica” românească 
nu mai este chiar o raritate, de când Liviu Radu ne-a sur-
prins în modul cel mai plăcut cu ciclurile sale de roma-
ne inspirate din folclorul românesc (Waldemar, Blocul 
câș, O după-amiază cu bere și zâne), sau din mitologia 
egipteano-elină (Armata moliilor, La galop prin pirami-
dă, Înfruntarea nemuritorilor). Dar, evident, redactarea 
unei trilogii nu este nici vreun lucru la îndemâna oricui, 
operația în cauză pretinzând viziune amplă, inteligență 
combinatorie și nu în ultimul rând o „poftă” de scris ve-
cină cu tenacitatea. Autoarea Pragului întrunește aces-
te condiții obligatorii pentru lucrarea de mari dimen-
siuni, ceea ce n-ar fi tocmai o surpriză, fiindcă talente-
le sunt în general diferite și ne putem aștepta ca printre 
cele de scurtă respirație să răsară din când în când și câte 
unul având trăsăturile enunțate mai sus. Surpriza rămâ-
ne însă faptul că Doina Roman debutează cu o trilogie: 
la apariția primului volum a și primit, de altfel, premiul 
pentru debut al Convenției naționale de SF&F (Romcon) 
de la Suceava, în 2015.

O abordare de tip fantasy pretinde celui interesat de 
așezarea substanței epice în tipare largi inventarea unei 
întregi lumi, inteligibilă în ciuda complicației sale obli-
gatorii; lume de figuri și relații fabuloase și, totuși, su-
ficient de clară, de apropiată cititorului încât acesta să 
n-o considere impenetrabilă, complet obscură, ci, dim-

potrivă, accesibilă ca idei și viziune, cu sugestii familia-
re mentalității proprii, dincolo de aspectul straniu al ele-
mentului imaginat. Modelul la care ne raportăm de regu-
lă în asemenea situații este J.R.R. Tolkien, cu exemplara 
lui trilogie Stăpânul inelelor, unde găsim atât populații 
legendare, cât și geografii ori istoriografii corespunzătoa-
re, numai bune de așezat pe tabla de șah a Pământului de 
Mijloc; epocă fictivă și totodată soluție alternativă la mult 
prea terestra întruchipare realistă a Pământului actual.

Evident, și desfășurarea epică a Doinei Roman are ne-
voie de „popoare”, neamuri, clanuri pe care să le distri-
buie pe scena trilogiei, însă acestea nu mai provin din mi-
tologie, ca la maestrul englez al domeniului, ci transferă 
amuzant în material sociologic funcții și structuri ale lu-
mii noastre de azi. Astfel, „neamul krabor” (în care, după 
descrierea autoarei, „bărbații erau majoritatea copoi din 
tată-n fiu, știau tot ce mișcă în teritoriul lor și își creșteau 
copiii învățându-i de mici tot ce știau din profesie”) ne 
lasă să credem că tradiționala îndeletnicire polițienească 
și cele înrudite (un krabor e căsătorit de regulă cu o „gar-
diană”) ar putea produce într-o realitate alternativă o 
populație distinctă de celelalte. „Legionarii” aflați în ser-
viciul „oreadelor” acționează și ei ca un clan de militari 
robotizați, conduși orbește de programata lor însărcinare 
de a „ține în frâu imigrația ilegală” dintr-un nod spațio-
temporal în altul. Un alt neam implicat în arhitectura 
socio-profesională a romanului, cel al „colectorilor”-că-
mătari, s-a specializat în traficul de sentimente și chiar 
de creieri comprimabili în carcere la purtător, de felul 
unor mingi de tenis, în care cei astfel „executați” – fie 
în contul datoriilor și dobânzilor pe care diverși debitori 
nu le mai pot plăti la modul tradițional, fie pur și sim-
plu dintr-o politică mafiotă – trăiesc o existență mecani-
că, în așteptarea vreunei norocoase eliberări. Există însă 
și creații proiectate la o mai mare distanță de modelele 
omenești din care derivă, spre contururi fantastice, ca-
racteristice pentru specia literară a basmului. Astfel sunt 

MIRCEA 
OPRIȚĂ
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deja pomenitele oreade, pe care o notă din dicționarul ce 
încheie trilogia le rezumă astfel:

„La început ordin călugăresc feminin cu votul secret 
al căutării nemuririi, oreadele au experimentat diverse 
tehnologii, metode mentale exotice și procedee magi-
ce din toate tărâmurile la care au avut acces. După ce 
au reușit să creeze o plasă diamantină care, grefată sub 
piele, le obținea păstrarea vitalității pe un interval de 
timp nedeterminat, oreadele au dezvoltat un sistem de 
alianțe între puterile lumilor, pentru a rămâne nemu-
ritoare. În foarte scurtă vreme, acest lucru le-a trans-
format în agenți ai oprimării.”

În zâne rele, aș putea continua ideea, imune la senti-
mentele omenești, de unde și imaginea halucinantă cu 
care trebuie să plătească prețul imortalității: „Așa se face 
că unele oreade arătau ca și cum ar fi fost făcute din bucăți, 
jumătate erau umane, jumătate ca de sticlă – unele erau 
aproape în întregime translucide și puteai să vezi prin tru-
purile lor cum circulă sângele prin vene.” Alte neamuri în-
chipuite în această fantezie, precum „oserpii” descriși ca 
hibrizi de om și reptilă, sau „kermanii-focă-fermier” se 
distanțează și mai mult de tiparul fizic și mental al proto-
tipului uman, pentru ca „secerătorii orbi”, „mestecătorii” 
și „ochilidele” să constituie doar grupuri de animale inteli-
gente, de mari sau mici dimensiuni, multe create de capri-
ciul inventiv al omului și răspândite prin diverse compar-
timente ale universului, spre a-și exercita rolurile rezerva-
te lor de turnura epică a romanului.

Pe lângă asemenea repere constituite în prezențe co-
lective, o scriere de tip heroic fantasy mai are nevo-
ie și de mobiluri conflictuale, pe care Doina Roman le 
construiește între mai mulți poli de putere: Liga, Con-
siliul Guvernor și o temută Agenție secretă, toate repre-
zentate prin personaje profund corupte, ca pentru a de-
monstra că puterea în general corupe, iar puterea imensă 
corupe imens. Există și aici, ca și la Tolkien, un conflict 
între noțiuni etice polarizate, Binele și Răul. Însă, dacă 
în Stăpânul inelelor polarizarea aceasta primea întruchi-
pări extreme, producând în cele din urmă războaie catas-
trofale, Pragul optează pentru o formulă mai laxă, care 
amestecă frecvent Binele și Răul, poate și dintr-o discre-
tă strategie auctorială de a nu îngădui unor forțe contrare 
tendința de a se înfrunta într-un domeniu eminamente 
abstract. Ca urmare, nici războaiele din romanul discu-
tat aici nu au amploarea celor din trilogia lui Tolkien, îm-
brăcând mai degrabă haina unor conflicte restrânse și a 
unor  cotonogeli de grup, de clan, menite să pună în lumi-
nă inteligența și abilitatea personajelor de a ieși din orice 
capcană întinsă de adversari. Pământul de Mijloc era, în 
fond, unul singur, i se puteau desena hărți amănunțite, 
iar conflictul mortal avea libertatea să inflameze o plane-
tă întreagă. În romanul Doinei Roman hărțile nu există 
pentru că pur și simplu nu pot fi desenate: n-avem de-a 
face cu o scenă unică, invitând la manevre de amploa-
re, ci cu o succesiune de estrade între care ființează porți 
de trecere, „clopote” permeabile, breșe menite să asigure 
personajelor „încolțite” evadarea spre alte compartimen-

te spațio-temporale din acest mereu schimbabil univers.
Conflictele romanului se grupează în jurul unor obiec-

te simbolice, încredințate unora dintre personaje, care au 
astfel ocazia de a-și înscrie prezența pe firul unei aventuri 
arborescente. În primul volum, o casetă a „sentimente-
lor pure” trebuie purtată „din district în district”, fără a 
fi reperată de oreade, întrucât reprezintă o armă secretă, 
avută în vedere de Consiliu pentru manipularea clanu-
rilor („popoarelor”) în dezacord cu interesele altor cen-
tre de putere. Lia, figură marcată de un trecut nebulos și 
enigmatic, ceea ce îi conferă o prezență oarecum delicată 
și aeriană, dar pe care autoarea o înzestrează cu un com-
portament feminin remarcabil (și de regulă neglijat, ori 
alterat în scrierile compuse de bărbați), transportă po-
menita casetă-miracol într-o geantă mereu pândită de 
hoți, de „colectori”, de legionarii violenți ai oreadelor; în-
cât e greu să nu vezi în această convenție o aluzie, poa-
te discret-ironică, la aventura eghileților buclucași din 
Cei trei mușchetari de Dumas-Tatăl. După cum și cuplul 
Pisică și Blati-Slăninuță, personaje esențialmente co-
mice și cu manifestări extinse pe durata întregii trilogii, 
par să relanseze formula clasică întâlnită la De Coster: 
Till Eulenspiegel și obezul bonom Lamme Goedzack, 
ori, mai aproape de noi, indimenticabilii Stan și Bran. 
Firește, cu mențiunea că în romanul Pragul ei se confor-
mează pretențiilor impuse de genul fantasy, primul fiind 
un „metamorf” specializat în furtul de poșete și portofe-
le, celălalt un descendent din clanul colectorilor, și care 
pune la cale inclusiv un hold-up în banca de sentimente 
deținută de propriul său tată.

Firește, multe personaje au roluri episodice, sau, ase-
meni telepatei Katena, își schimbă sub influențe malefice 
personalitatea, acționând în cele din urmă conform unui 
cod moral răsturnat față de cel conținut de datele inițiale. 
Ori Algar, care, dimpotrivă, recâștigându-și sentimente-
le cedate cândva sub presiune, pierde nemurirea și ma-
nifestările mecanice ale legionarului, spre a se întoarce 
la disponibilitatea unei iubiri curate. Timpul maleabil, 
compartimentele paralele ale spațiului, clarviziunea pre-
monitoare a unor personaje, influențările mentale, am-
brozia ce produce nemurirea („zeeatina”), ca și raclele de 
sticlă în care, conectate la aparate, se regenerează perio-
dic oreadele multicentenare constituie elemente pe care 
anticipația și fantezia eroică și le împrumută reciproc. 
Tot astfel, imigranții sunt clone, mutanți, metamorfi „și 
alte arătări care se vând foarte bine pe piața neagră”, cum 
scrie Doina Roman, servindu-se de panoplia SF-ului pen-
tru a imprima lumii sale fictive o tentă de concretețe su-
plimentară. Până și obiectele primesc aici viață, iar plan-
tele dobândesc frecvent o inteligență proprie, care le face 
să se manifeste de-a dreptul spectaculos, precum „saga-
vele” din Subcetate:

„ – Înfloresc sagavele! strigă barmanul din colțul în 
care stătea ca o buhă și își rotea ochii... Păzea! – și se 
aruncă sub bar. Toată lumea la podea!...

Muguri uriași se ițiră din cărămizile vechi, cu zgo-
mote amestecate ca niște plânsete de copii împletite 
cu râsete voioase și întretăiate, își aruncară petalele cu 
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forță în încăpere. Nu era cale să stai lângă ele, petale-
le erau grele ca niște covoare de cauciuc, te dărâmau 
de-a binelea. Se desfăceau pe rând într-un alb sclipi-
tor, fiecare ca o rolă de covor în fața premianților la 
ceremonie. […]

Ajunse aproape de tavan, florile risipiră un fuior 
de ninsoare din pistiluri încărcate, care se cernu peste 
trupurile tuturor, făcându-i să arate înmuiați ca în fă-
ină galbenă.”

Primul volum al trilogiei se termină printr-un act de 
generozitate dublată de sacrificiu, în momentul în care, 
în Gara Părăsită, Lia și Crius eliberează conținutul ca-
setei, iar parte dintre sentimentele captive se risipesc în 
„lumea lacului”, începând s-o regenereze moral. Îmbar-
cată în trenul-fantomă, Lia evadează dintre pericolele 
concentrate asupra ei în acest nod spațio-temporal, fapt 
sinonim cu o trecere a „pragului” anunțat prin titlu. Pra-
gul acesta se ivește însă în mod repetat în calea persona-
jelor, de câte ori li se impune saltul dintr-o dimensiune a 
spațiului în alta. Volumele următoare ale trilogiei mută, 

așadar, aventura pe alte scene cu decor incitant și cu per-
sonaje nu mai puțin fabuloase. Dacă începutul romanu-
lui era oarecum lent, corespunzător încălzirii treptate a 
materialului, acțiunea se dinamizează pe parcurs, condu-
să spre o simbolică venire a Curierului, entitate în care 
mulți văd – la modul religios – o apariție mesianică, dar 
care pare să fie o intervenție extraterestră produsă o dată 
la zece milenii.

Doina Roman se află la început de drum, dar pașii 
făcuți acum sunt ai unui scriitor talentat, ceea ce promi-
te ca traseul ei, bine controlat de exigența auctorială, să 
ne rezerve și alte lucrări de calitate. În deplinul lor en-
tuziasm, unii dintre comentatori n-au ezitat s-o rapor-
teze la un șir de nume prestigioase, între care Tolkien, 
Frank Herbert, Steven King și George R.R. Martin. În 
ciuda unor posibile influențe, cred, totuși, că șansa au-
toarei stă în ceea ce o desparte de ele, construind în timp, 
ca zestre personală, un portret autonom și pregnant, 
care să-i aparțină în totalitate. Semnatara Pragului are 
inteligența, inventivitatea, „mâna literară” și umorul care 
s-o îndreptățească la așa ceva.
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După publicarea, în 1516, a celebrei Utopii a lui Thomas 

Morus, zeci de alte construcții utopice au erupt în literatura 
occidentală pe parcursul următoarelor secole, ceea ce deno-
tă forța și capacitatea de contaminare a modelului propus de 
umanistul englez. Ideea de „a umili Europa” (Paul Hazard) 
prin exemple de țări imaginare organizate perfect a cucerit 
în asemenea măsură mințile unor gânditori europeni, încât 
am putea crede că lecția inițială a fost integral învățată de 
urmași. În realitate, însă, ea n-a fost învățată decât pe jumă-
tate, deoarece mulți dintre aceștia s-au dovedit a fi mai de-
grabă niște legislatori ambițioși decât oameni cu un remarca-
bil talent literar. Acceptând provocarea unei construcții soci-
ale, administrative, etico-morale superioară celor din prezen-
tul lor criticabil și criticat, destui născocitori de utopii s-au dis-
pensat de cealaltă parte a lecției lui Morus, cea literară, care 
face din paginile Utopiei originale – deși redactate în limba 
latină – un notabil model de literatură renascentistă.

E adevărat: cartea are aparența unui tratat și în special 
partea a doua își organizează materialul în mod sistematic, 
pe probleme esențiale menite să prezinte înțeleapta organi-
zare socială a utopienilor, de regulă într-un viu contrast cu 
situații similare din lumea cunoscută prea bine și de autor, 
și de cititorii săi. Primim astfel informații despre arhitectu-
ra chibzuită a orașelor utopice, despre structura societății și 
relațiile dintre cetățeni, despre artele și meseriile practicate 
în insulă, despre felul exemplar în care magistrații aplică legi-
le locului, precum și despre înțelepciunea cu care își practică 
utopienii religia sau își rezolvă conflictele militare cu agreso-
rii proveniți de dincolo de granițele lor. Dacă adăugăm fap-
tul că Morus își făurise renumele unui veritabil filozof al tim-
pului său, ceea ce marchează inevitabil și discursul ideologi-
co-moral din scrierea discutată, înțelegem și mai bine de ce 
Utopia a dezvoltat un asemenea plan sistematic, preocupat 
de tratarea detaliată a unor chestiuni de politică, acestea 
din urmă gândite ca replică ideală a situației lor din realitate. 
Modelul unui asemenea tratament este Platon, de care se 
știe că Morus era profund atașat intelectualicește și spiritu-
al. Vom avea, totodată, și explicația faptului că mulți dintre 
constructorii de schițe utopice de mai târziu par să-și fi limi-

tat interesul la această sugestie de tratat politic, neglijând 
alte caracteristici ale modelului pe care se străduiau nu doar 
să-l imite, ci și să-l „perfecționeze” pe seama ideilor proprii. 

Prelegerea de față își propune să revadă un aspect im-
portant al Utopiei: umorul autorului, așadar acea trăsătu-
ră a personalității sale ce lipsește multora dintre utopiile 
de mai târziu.

Un prim nivel al manifestărilor umoristice din scrierea lui 
Morus ne obligă să luăm în discuție plăcerea lui de a se juca 
elegant cu cuvintele, îndeosebi cu cele devenite repere fun-
damentale ale lumii inventate de el. Există în „libellus aure-
us” o veritabilă strategie savantă a denominării, menită să 
creeze iluzia unor locuri speciale, reale, descriptibile în lini-
ile unui desen concret și convingător. Amuzamentul subtil 
al autorului ne oferă însă cu promptitudine, în chiar același 
cuvânt inventat, câte o cheie pentru îndoială, făcând ast-
fel posibil un spectaculos balans între adevăr și mistifica-
re. Numele insulei pe care ar fi așezată societatea perfec-
tă, cea oferită drept model de urmat pentru restul omeni-
rii, conține simultan o valoare afirmativă și propria ei ne-
gare, îngăduind astfel cunoscătorilor de limbă greacă (iar 
umaniștii Renașterii erau în mod precis astfel de persoane 
instruite și culte) să citească denumirea ou-topos nu ca pe 
locul minunat al perfecțiunii, ci ca pe o patentată ficțiune, 
locul de nicăieri. Procedeul era nu doar deliberat, ci chiar 
temeinic în concepția autorului, conducând la numeroase 
alte performanțe lingvistice alcătuite dintr-o afirmație au-
tomat negată. Capitala insulei utopice se numește Amau-
roton, de la grecescul amauros, care între altele înseamnă 
incognoscibil. Râul Anydrus, fala cetății amintite, conține în 
nume o particulă de negare (an), ceea ce face ca hydros, 
apa în cauză, să se supună aceluiași regim al inexistenței, 
ca multe alte repere din topografia Utopiei. Până și nara-
torul experienței utopice, marinarul Hythlodeus, implică în 
numele său cuvintele grecești hytlos (vorbe goale, nonsen-
suri) și daios (cunoscător), conjuncția lor proiectând îndoia-
la asupra existenței acestui martor utopic, sau măcar asu-
pra credibilității sale ca garant al lumii pe care o descrie. 

Dacă acceptăm umorul ca o „înclinare spre glume și iro-

FLUTURELE ȘI SECUREA
Strategii ale umorului 

în Utopia lui Morus
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nii care se ascunde sub o față serioasă”, așa cum îl prezintă 
una dintre definițiile sale pragmatice, atunci nu încape în-
doială că Thomas Morus intră fără dificultate în categoria 
practicanților unei asemenea manifestări a spiritului ome-
nesc. Fața serioasă este a cărturarului care își scrie opera 
în latină și compune cu grijă savante denumiri grecești, pe 
care cititorul, chiar prevenit cu discreție asupra sensurilor 
încifrate în ele, sfârșește prin a le lua ca atare și parcurge 
scrierea ca pe o ficțiune bazată pe repere proprii. Înclinarea 
spre comicul ironic îl conduce pe autor și spre alte probe re-
alizate în acest registru. Astfel, în Precuvântarea adresată 
lui Petrus Aegidius (umanistul flamand Pieter Gillis), Morus 
se amuză să simuleze o falsă și vinovată ignoranță privitoa-
re la poziționarea pe hărți a Utopiei. Explicația lui trimite 
spre o „scăpare” regretabilă pe parcursul conversației cu 
Rafael Hythlodaeus:

„Căci nici nouă nu ne-a dat în minte să-l întrebăm, și 
nici lui să ne spună, în ce anume parte a acestei lumi noi 
e așezată Utopia. Și sunt gata să pun în joc mica mea ave-
re, numai să nu las să treacă această scăpare, atât pentru 
că mi-e rușine să nu știu în ce mare se află insula despre 
care am scris această cărticică, cât și pentru că sunt unii 
oameni, aici, la noi, și îndeosebi un dascăl de teologie, om 
tare evlavios, care arde de dorința să se ducă în Utopia, 
nu c-ar fi mânat de o poftă deșartă și iscoditoare să vadă 
meleaguri noi, ci cu gândul să sprijine și să răspândească 
dreapta noastră credință, care a început și acolo să prin-
dă rădăcini tot mai puternice. Și, vrând să facă această 
călătorie cu bună rânduială, s-a îngrijit din vreme să fie 
trimis acolo de însuși papa, ba încă să fie numit chiar epi-
scop al utopienilor, fără să-l sperie câtuși de puțin gân-
dul că, spre a căpăta o asemenea înaltă păstorie, ar tre-
bui să-i înduplece mai întâi [pe utopieni] prin rugămințile 
lui. Căci el socoate sfântă râvna ce nu poftește dregătorii 
înalte sau câștiguri, ci izvorăște dintr-o credință curată.”

Morus nu se mulțumește aici cu simpla enunțare a unei 
idei, ci construiește în jurul ei o întreagă anecdotă, inven-
tând un personaj amuzant și luându-i în derâdere slăbiciu-
nile morale. Cât privește „regretabila scăpare” menită să 
facă pierdut traseul spre Utopia, autorul fantazează mai de-
parte. Aegidius este rugat să intervină și el în lămurirea pro-
blemei, ba chiar i se sugerează moduri concrete de acțiune: 
„…fie să stai de vorbă cu Hythlodaeus, dacă dai ochii cu el, 
fie de nu, să-l ispitești cu o scrisoare de-a ta, așa încât să nu 
se strecoare în această cărticică niciun amănunt mincinos, 
dar nici să nu lipsească ceva adevărat”. Amuzamentul vine 
și din această pretenție de a lămuri lucrurile printr-o terță 
persoană, mai mult sau mai puțin imaginară, care ar urma 
să caute un personaj declarat inexistent prin propriul său 
nume și cu care ar urma să stabilească precis coordonatele 
geografice ale unei insule, și ea inexistentă.

Anecdotele, care nu sunt puține în textul Utopiei, con-
stituie un nivel superior de manifestare a umorului lui Mo-
rus, întrucât îi permit o desfășurare mai amplă și profund 
nuanțată. Structural vorbind, anecdota ține de convențiile 

literare, fiind capabilă să dezvolte scurte povestiri memora-
bile, cu rol de comentariu exemplificator sau contrapunctic 
în marginea unei idei formulate pe ton sobru în „tratat”. 
Anecdotele dau adâncime unor concepte abstracte, îngă-
duind vizualizarea ideilor susținute de utopist și conferind 
noutății lor insolite o râvnită credibilitate chiar prin aceas-
tă trecere a abstractului în concretul exemplului literar. Se 
produce astfel nu atât o lărgire de funcție, cât o contami-
nare „intergenerică”, fenomen apărut în mod firesc, cel 
puțin la Morus, atunci când un stil științific vine în atinge-
re cu un stil literar. Primului stil îi sunt suficiente enunțurile 
„tehnice”, bunăoară discreditarea aurului, argintului și pie-
trelor prețioase în societatea utopică, cu minime exempli-
ficări semnificative (utopienii mănâncă și beau din vase de 
lut sau de sticlă, frumos lucrate și ieftine); dar stilul literar 
pretinde comparații ale unei asemenea probe de virtute 
simplă și înțeleaptă cu patimile smintite ale îmbogățiților 
din lumea reală, unde aurul este prețuit peste măsură, iar 
pierderea lui, spune utopistul, „este mai dureroasă decât 
smulgerea măruntaielor din om”. Ca să discute problema, 
Morus – prin gura personajului narator Hythlodaeus – simu-
lează reținere și chiar jenă față de un auditoriu atât de de-
osebit de moravurile utopiene, prevenindu-l că nu-și poate 
duce mai departe povestea „decât învingându-mi rușinea 
ce mă stăpânește, ca unul ce mă tem că din cauza neîncre-
derii nu mă veți lăsa să-mi sfârșesc povestirea”. Și într-ade-
văr, deși autorul relatării utopice aduce în sprijinul său argu-
mentul suprem (și suprem amuzant) că le-ar fi văzut cu pro-
priii săi ochi, nu e ușor să faci credibile în „lumea veche” su-
gestii precum aceea că, în disprețul lor suveran față de aur, 
utopienii dau acestui metal netrebnic exclusiv destinații 
rușinoase: 

„Din aur și din argint se fac în toate părțile [ale Utopiei, 
firește] vase de noapte și felurite vase de întrebuințare 
puțin aleasă, nu numai în clădirile obștești, dar chiar și 
în casa fiecărui cetățean. Din aceleași metale se mai fac 
și lanțuri și cătușe groase pentru sclavi; în sfârșit, celor  
care s-au făcut vinovați de crime rușinoase li se atârnă 
inele de aur la urechi, li se pun inele de aur în degete, sal-
be de aur la gât și, până la urmă, și capul le este ferecat 
în lanțuri de aur.”

Tabloul acesta de un comic savuros și totodată 
neașteptat de primii săi cititori, este suficient de impresi-
onant încât să-și fi asigurat o receptare garantată de-a lun-
gul secolelor. El a fost înțeles adesea în liniile și amănunte-
le sale explicite, descifrat ca mesaj critic și chiar ca model 
politic pentru un socialism utopic ajuns la un moment dat 
chiar foarte revoluționar, din moment ce însuși Lenin, într-
un articol intitulat Despre rolul aurului acum și după victoria 
deplină a socialismului, nu ezita să-l copieze pe Morus, mai 
puțin umorul aceluia, promițând transpunerea viziunii me-
taforice de mai sus în realitate efectivă. Merită să ascultăm 
și cuvintele lui:
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„Când vom învinge pe plan mondial, vom face, cred, 
din aur closete publice pe străzile câtorva din cele mai 
mari orașe ale lumii. Această întrebuințare a aurului ar 
fi cea mai «echitabilă», mai sugestivă și mai edificatoa-
re  pentru generațiile care n-au uitat cum din cauza auru-
lui au fost măcelărite zece milioane de oameni în marele 
război «de eliberare» din anii 1914-1918”.
H.G. Wells, care era și el un socialist și chiar un admirator 

al lui Lenin, n-avea cum să rateze, la rândul său, referirea la 
chestiunea aurului, formulată atât de plastic și de percutant 
de Morus, dar în care autorul Utopiei moderne vede un ilus-
tru reprezentant al utopiei clasice și ține să se detașeze de 
el neapărat. Aurul, spune realismul de bun simț al lui Wells, 
a fost manipulat, de-a lungul timpului, rău și interesat, dar 
el nu este decât o unealtă nevinovată, precum securea că-
lăului.  Ar fi absurd să pedepsești securea călăului pentru 
crima săvârșită de altcineva, lucru pe care îl vede la Morus. 
Și poate că ar fi chiar așa dacă acordăm ad litteram credibi-
litate anecdotei discutate aici, fără să sesizăm subtilitățile 
– în esență literare – care o fac posibilă: umorul, strategia 
proiecției în neființă, în inexistent și absurd, pe care o prac-
tică Morus de la început și constant în această scriere în-
deosebi literară și abia apoi un eventual îndreptar de idei 
pentru o lume mai bună. În eventualitatea că o asemenea 
societate ar fi posibilă, firește, dacă n-ar fi anulată din prin-
cipiu, precum – în numele utopiei – topos, de negația ou. 
Considerațiile neașteptate ale lui Thomas Morus despre 
tratamentul utopic al aurului (prin generalizare, al bogăției 
sfidător acumulate) au fost văzute de mulți ca fiind formu-
late la modul doctrinar și manipulate în consecință, ca niște 
argumente de prim rang ale unei prefigurate teorii a socia-
lismului utopic. Or, înainte de a vedea în Utopia așa ceva și 
de a alinia cartea unui șir întreg de utopii ulterioare, nu tre-
buie să ne scape din vedere, repet și accentuez, că scrierea 
lui Morus are un pregnant caracter literar. E insuficient să 
vedem aici doar o utopică reglementare morală, produsă 
sub acoperirea unei înalte gândiri filozofice, fără să ținem 
seama, în context, de caracterul ei cvasi-metaforic. Morus-
filozoful, gânditorul social-politic, își putea socoti încheiată 
ideea prin simpla formulare a disprețului utopienilor pen-
tru aur și pietre scumpe. Literatul ține însă s-o și vizualizeze 
consistent, producând o altă anecdotă plină de substanță 
și culoare, cea privitoare la delegația din Anemolia, căzută, 
din ignoranță și prostie, victimă a contrastului dintre mora-
vurile simple ale locuitorilor din Amauroton și opulența sfi-
dătoare a neamurilor aflate sub rânduieli caracteristice feu-
dalismului european.

„Cei trei soli își făcură deci intrarea cu un alai de o sută 
de oameni, dintre care cei mai mulți erau înveșmântați în 
straie pestrițe, în mătăsuri. Acești soli, care în țara lor de 
origine erau oameni de frunte, purtau veșminte cusute 
cu fir de aur, colane mari de aur, cercei tot de aur, în de-
gete inele de asemenea de aur, cu trese de aur la pălării-
le lor care scânteiau de pietre nestemate și de perle; într-
un cuvânt, se împodobeau cu tot ce în Utopia era osânda 

sclavilor, semnul necinstei și jucăria copiilor.
Făcea să vezi cum se împăunau anemolienii, când ase-

muiau strălucirea oamenilor lor cu portul simplu al uto-
pienilor, care se risipiseră prin piețe ca să-i primească. 
Dimpotrivă, nu mai mică era plăcerea să bagi de seamă 
cum îi privea norodul, cât de mofluzi rămăseseră străinii 
când și-au dat seama ce mult se înșelaseră așteptându-
se la cine știe ce cinstire deosebită din partea localnici-
lor. Afară de un mic număr de utopieni, care, trimiși fi-
ind în diferite solii, cunoșteau obiceiurile de pe la stră-
ini, pentru toți ceilalți priveliștea acelui dezmăț străluci-
tor era o adevărată rușine și, în uluiala lor, se întâmpla 
că unii dintre ei salutau pe cei mai de rând slujitori din 
alai (care erau îmbrăcați mai simplu), luându-i pe aceștia 
drept soli, căci pe cei adevărați, văzându-i încărcați cu 
atâtea lanțuri și aurărie, îi socoteau robi.”

Din asemenea pasaje de certă înscenare literară și pe 
care nu le mai înmulțesc, fiindcă demonstrația nu are ne-
voie de însumarea întregului repertoriu de situații simila-
re, ne putem convinge că arta lui Thomas Morus ilustrea-
ză perfect și definiția cea mai pedantă a umorului. Aceas-
tă definiție implică o categorie estetică aparținând comi-
cului și care, în esență, exploatează nepotriviri, ori chiar 
absurdități ale unor situații considerate normale. Fie ba-
zat pe denominația erudită și subtil contrastivă, fie servit 
de ironiile savuroase ale anecdotei, comicul acesta savant 
nu disprețuiește nici unele forme mai agresive ale comenta-
riului, referirile critice mai directe, satirice chiar, la realități 
din Europa secolului al XVI-lea. Anglia nu trebuie exclusă din 
această formulare mai generală, însă o anume prudență di-
plomatică îl va feri pe utopistul interesat în perspectivă de 
marile aventuri politice ale carierei sale să o individualizeze 
ca țintă specială. N-o va face nici măcar sub acoperirea jocu-
lui anagramelor, cum se va întâmpla mai târziu la Jonathan 
Swift, cel ce atribuia portretul detaliat al corupției și mize-
riei morale din propria țară „fictivei” împărății Trbnia (ana-
gramat: Britain) și pe care, spre a nu rămâne nicio îndoia-
lă, băștinașii ar numi-o, tot încifrat, Langden (England). Mo-
rus evită, de regulă, formele excesiv grotești și satira dură, 
preferând un mod satiric elegant, pe gustul umaniștilor 
renascentiști și al unui public capabil să priceapă un text 
literar redactat în latină. Distingem în acest tratament de 
finețe relieful umoristic al unui spirit superior.

Spre deosebire, așadar, de umorul sarcastic și dizolvant 
al lui Swift, umorul lui Thomas Morus are zborul plin de cu-
loare, sprinteneala zglobie și lipsa de apăsare a fluturelui ce 
nu lezează floarea de pe care își adună nectarul. Dar flutu-
rele acesta mai poate poposi uneori și pe sclipirea securii 
călăului, care – conform constatării lui Wells – nici de data 
asta nu trebuie pedepsită pentru crima pusă la cale de alții. 
Ajuns pe eșafod sub cu totul alte învinuiri decât crima de 
manipulare periculoasă a umorului, Morus i-ar fi adresat 
ucigașului său profesionist aceste cuvinte: „Am gâtul scurt. 
Ai grijă cum lovești, să nu te faci de rușine!”

C R O N I C A  D E  F A M I L I E
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F O T O T E C A

IMAGINI DE LA ȘEDINȚA  HELION DIN 21 APRILIE, 
CÂND A CITIT PROZĂ LUCIAN-VASILE SZABO

ÎNTÂLNIREA HELIONIȘTILOR DIN 19 MAI -  DUBLU EVENIMENT SUB SEMNĂTURA 
LAUREI CEICA: LECTURĂ DE PROZĂ ORIGINALĂ ȘI EXPOZIȚIE DE ARTĂ VIZUALĂ S.F.
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F O T O T E C A

CÂTEVA INSTANTANEE DE LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ HELION
(TIMISOARA, 5-7 MAI 2017)
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F O T O T E C A

 IMAGINI DE LA SESIUNEA HELION, EDIȚIA A XXXI-A, 
DESFĂȘURATĂ ÎNTRE 5 - 7 MAI 2017
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F O T O T E C A

ȘEDINȚA HELION DIN 16 IUNIE. A CITIT PROZĂ CRISTIAN VICOL

30 IUNIE - ÎNTÂLNIREA HELIONIȘTILOR., CÂND MARIUS GORDAN A CITIT PROZĂ 

CÂTEVA SECVENȚE DE LA REUNIUNEA HELION DIN 7 IULIE. 
CIPRIAN IONUȚ BACIU A CITIT PROZA PUBLICATĂ ÎN NUMĂRUL DE FAȚĂ
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A L T E R N A T I V E

CRISTIAN VICOL

GAMBATTE

CORNEL 
SECU

C O N T R A P U N C T

„Gambatte este poate cea 
mai tipică expresie japoneză 

și înseamnă să depui cel mai 
mare efort de care ești capabil ca 

să faci ceva.
Fie că e vorba de examene, concursuri sau încercatul 

unei rețete, acest verb e folosit de alții să încurajeze, iar 
de cei care încep o nouă sarcină, pentru a-și arăta deter-
minarea de a i se dedica în întregime”.

Gambatte este capitolul 18 al cărții „Frumusețea lucru-
rilor trecătoare”, având-o ca autoare pe Andrada Cooș, 
carte apărută de curând la editura ieșeană Adenium.

Numele cărții este dat de expresia folosită de profeso-
rul îndrumător al Andradei Cooș de la Universitatea 
Doshisha din Kyoto, Japonia, unde românca ajunsese cu 
o bursă de cercetare la Facultatea de jurnalism.

„E wabi-sabi”, frumusețea lucrurilor trecătoare, a 
spus Sensei. „Florile de cireș sunt frumoase, dar, în 
același timp, sunt trecătoare. Suntem, fericiți să le ve-
dem, dar, în același timp, e o fericire puțin tristă, pentru 
că suntem conștienți că ele vor dispărea în curând”.

Structurată în 20 de capitole, cartea reprezintă o punc-
tare a câtorva momente semnificative privind viața uni-
versitară.

Este un excurs în care Andrada Cooș încearcă, și noi 
zicem că reușește, să prindă în cadre convingătoare ele-
mente definitorii ale culturii și civilizației japoneze, dar, 
mai ales, receptarea acestora, de către străini, fie europeni 
din vest sau est, fie americani, australieni sau chinezi.

Mentalitățile sunt diferențiate, mai ales, prin reacții 
în fața vieții urbane japoneze, a ritualurilor religioase 
sau a obiceiurilor noi „importate”.

Nu întâlnim în cartea Andradei Cooș popasuri 
(așadar, capitole) legate de lumea și civilizația rurală ja-
poneză. Este puțin interesată de acest lucru.

Există numeroase episoade în care se încearcă să se 
surprindă imagini vii, trăite, din exteriorul vieții uni-

versitare, a loisir-ului în formele lui cele mai accesibile, 
având de cele mai multe ori tangențe blânde cu o boemă 
studențească, creată ad-hoc, adaptată la rigorile japoneze.

Este un fel de carpe diem horațian, translatat în Extre-
mul Orient. Bucuria prieteniei, cu fizionomii și caractere 
într-o gamă foarte largă, se asociază cu ieșirea din izola-
re și singurătate, cu nevoia de comunicare și socializare.

Lucruri simple, încărcare cu dialoguri firești.
Absența aerului fals, de snob, dar și al supraîncărcării 

culturale, fac din capitolele cărții povestiri care te cuce-
resc, prin fluența lor și prin captarea unor „trăiri” veridice.

Talentul de narator se simte de la o poștă la Andra-
da Cooș.

Atmosfera, cadrul ambiental, în care descrierea arhi-
tectonicii, fără a se intra în detalii ample sau tehnice, cu-
lorile și formele, toate converg spre un aer de sinceritate 
și verosimilitate.

Culorile sunt o permanență în relatările Andradei 
Cooș. Ele crează caracterul pictural al lumii, pe care o 
surprinde românca din Ardeal aflată la studii în Japonia.

Mâncarea și ritualurile japoneze, rolul bărbatului, al 
familiei, relațiile de supunere și stratificarea vieții socia-
le, adevărul istoric și redarea lui (mai degrabă conceptul 
de adevăr în relație cu neadevărul), filosofia socială, sunt 
fulgurații punctate cu grijă.

Rolul și locul femeii în societatea japoneză trecută și 
actuală, toate sunt adunate sub forma unor schițe și în-
semnări de o zi sau de mai multe.

Autoarea se ferește să tragă concluzii pripite, dar no-
tează cu exactitate dialoguri și gesturi elocvente.

Talentul de prozator o ajută mereu pe autoare să al-
terneze dialogurile concise, dar bine individualizate, cu 
descrierile suculente, fără să epateze:

„- Pot să zbor, Jack!zise cel cu brațele întinse, în 
timp ce vântul îi șfichiuia părul și hainele.

Fetele se amuzară teribil și le făcură o mie de poze.
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Priveliștea insulelor răsfirate, catargele vaselor 
ce se mișcau molcom în zare și norii albi ce păreau 
să răsară din mare îmi dădură senzația că mă aflam 
într-un film de aventură. Undeva între portul din Hi-
meji și destinația necunoscută era un culoare plin de 
posibilități neclare pe care imaginația mea le meta-
morfoza în blockbustere hollywoodiene.

Marea însă, lucioasă în razele soarelui, era întune-
cată, ca și cea din România. Turcoazul apelor din Ca-
raibe nu ajunsese aici și, spre dezamăgirea mea, ni-
ciun pirat cu dinți de aur nu ne oprise nava înainte de 
a ajunge la destinație. ”

sau

„- Știi ce ne lipsește? Niște artificii.
- Cam greu iarna. 
Karolina a zâmbit, și, cotrobăind în 

geantă, un sac fără fund, diform și vi-
șiniu, scoase la iveală un set de steluțe. 

- Ha, unde ai reușit să le găsești? 
- Mi le-a lăsat o vecină de la cămin, 

când a plecat! N-a apucat să le aprin-
dă în vară  și voia să le arunce, dar mi 
s-a părut o risipă și-am zis că le păs-
trez eu. Putem să ne mândrim, că am 
văzut cele mai extraordinare artificii 
din Kyoto! 

Ne-am retras sub acoperiș, iar 
Karolina a scos o brichetă din buzu-
nar și a încercat să aprindă steluțele. 
Le-am ferit cât am putut de vânt și 
ninsoare, iar, când s-au aprins în sfâr-
șit, scânteile, jalnic înlocuitor al unor 
artificii celeste, au iluminat festiv un 
colțisor sumbru de templu. Dacă le 
priveai îndeajuns, uitai că palma ta 
nu e cerul, că ochii tăi nu sunt stelele 
și luna, iar tu nu ești un zeu îngădui-
tor privind artificii într-un microcos-
mos creat de tine.

-  Încetați, vă rog! Încetați!
O voce tăioasă rn-a trezit din reve-

rie. Era un polițist, care venea înspre 
noi, agitându-și mâinile.”

Cartea Andradei Cooș ne prezintă o 
lume mai puțin cunoscută, o lume în care 
lipsește aventura sau tensiunea.

Sau dacă există o aventură, aceasta 
este estompată, spusă la flacăra mică a 
lampioanelor japoneze. Unori relatarea 
este foarte pudică, alteori rostirea se face 
cu ceva mai mult curaj.

Atunci când blitz-ul este deschis în 
permanență, efectul este copleșitor. Pro-
bantă în acest sens este ceremonia dan-

sului surprins în cadrele lui spirituale, fără mișcările las-
cive europene.

Autoarea este personajul central al cărții. Totul se răs-
frânge în ochii ei, fără să epateze. Fără să tragă conclu-
zii definitive.

Ea este liantul pentru toate situațiile existente în carte.
Experiențele sunt relatate cu vioiciune, fără mișcări 

tectonice, uneori cu o seninătate dezarmantă, la fel ca 
sensibilitatea lucrurilor simple și trecătoare.

Finalul cărții este sublim, având un semn al deschide-
rii și al interpretării, un fel de sfârșit de roman.

C O N T R A P U N C T
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A L T E R N A T I V E

CRISTIAN VICOL
LOTUȘI, CRATERE, CIMITIREȘI VRĂJITOARE ORIENTALE

CIPRIAN 
IONUȚ 
BACIU

P E  S C U R T  D E S P R E  P R O Z A  S C U R T Ă

În ediția online a lunii iu-
lie Gazeta SF ne-a pregătit 

cinci povestiri:

1) Locuri îndepărtate, Emil Duhnea

El, cosmonaut, este adus în stare catatonică acasă, 
unde ea speră să-l trezească din starea vegetativă prin 
tot soiul de artificii, de la stejarul unde și-au mărturisit 
iubirea, până la cutiuța depozitară a secretelor. 

Povestirea nu duce lipsă de lirism, pe care l-am gă-
sit profund, inspirat, stârnind emoție prin paragrafe 
de genul:

Hari doar mă privește. Pentru o secundă cred că 
este acolo, sau mai aproape de mine măcar, apoi 
pleoapele lui vinete se prăbușesc precum porțile 
unor ecluze. La fel ca atunci când a plecat pe navă. 
Pleoapele se redeschid, dar toată viața din spatele 
lor a fost parcă răpită înapoi în vid, și dragul meu 
se pierde din nou în depărtarea aceea fără capăt 
din ochii lui plăpânzi.

Cu toate acestea, intriga nu este suficient exploata-
tă, ni se oferă o serie de indicii destul de vagi cu privire 
la motivele care au dus la starea cosmonautului, însă, 
deși aflăm că a comis o serie de nereguli, nu știm care 
sunt infracțiunile care i-au atras o atât de aspră pedeap-
să precum eradicarea memoriei și a personalității. Mai 
multe detalii cu privire la boala de care suferă Hari ar 
putea astfel optimiza construcția intrigii.

2) Lacul cu flori de lotus, Mihaela Curaleț 

O fetiță abandonată și mutilată la naștere devi-
ne unicul sprijin al unei bătrâne tămăduitoare, ce 

supraviețuiește într-o colibă în apropierea unui orășel 
obscur, vânzându-și leacurile.

Întotdeauna am considerat o efort solicitant să cre-
ionezi o lume fantasy într-un text scurt, având în vede-
re și limitările de limbaj impuse de aroma medievală 
ce se așteaptă de la o astfel de scriere. Un obiectiv ade-
seori ambițios care, prin povestirea de față, îi reușește 
Mihaelei Curaleț. Lirismul la care apelează autoarea 
cunoaște o dezvoltarea armonioasă, tensiunea dinte 
personaje este astfel mult mai bine prezentată, ritmul 
narativ devine mai complex, la fel și morala poveștii. 
Mi-ar fi plăcut, însă, ca ingredientele orientale să nu 
dea tonul acestei lumi fantasy ispititoare, lacul, tigrul, 
lotușii ar fi avut spațiu de evoluție și într-un ansam-
blu original, mai puțin artificilizat prin apelarea la ele-
mente sigure, însă aparținând universului imaginar 
specific extremului Orient.

3) Avioane de hârtie, Florin Haidamac

Un scriitor este înfiorat, terifiat de propria apocalip-
să zombie. Din nefericire, textul se scurge plat, sufocat 
de explicații deloc necesare, precum:

Cea mai recentă carte a mea a ajuns lucrare de 
referință în domeniu. Am refuzat însă orice pre-
miu. Pentru a nu mă seduce autosuficiența. Cine 
sunt eu în lumea mea. Ceva de genul. Pe naiba! Azi 
ești cineva, mâine ești un nimeni. În scris e la fel ca 
în sport. Strălucești câteva clipe apoi o iei de la ca-
păt. Niciodată nu mi-au plăcut autorii care trăiesc 
în trecut. Din amintiri. Cei care își etalează operele 
ca pe o chintă roială, dar au uitat demult gustul cu-
vintelor. Ce am făcut nu îmi mai aparține. Ce fac, 
da. Sunt. Nu „am fost”. E o diferență imensă. Ca 
să nu mai spun de presiunea acelui „aș fi putut fi”. 

,
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Clar mă tâmpesc.

Mă tem ca un text care se dorește un exercițiu lite-
rar de psihoză să nu ajungă să reprezinte, în mod pa-
radoxal, însăși lucrul pe care și-l dorea să-l exorcizeze:

— Ce dracu facem?
— Eu mă apuc de scris.
— Şi cine naiba te va citi?
— Eu și singurul fan al meu. Adică tu, râd.

Îmi pică râsul în sân.

Eu, singurul fan închipuit al meu, spaima supremă. 
Măcar să fi priceput, la finalul frazării, ce-și doreau de 
la viață sărmanele avioane de hârtie.

4) Peregrin galactic, Aurel Cărășel

Nemții și spaniolii, redeveniți frederici și conchis-
tadori, își contestă reciproc supremația pe Lună, prin 
șarje nimicitoare asupra fiecărui crater selenar, dispu-
tate precum apartamentele de la Stalingrad. 

Ideea m-a sedus, trebuie să recunosc, precum și cea 
a Sfinxului-portal-spurcat, pervertit în scurgerea tim-
pului, nesfânt în magia sa neelucidată. Mi-aș fi dorit, 

totuși, mai multe pasaje lirice strecurate într-un text 
care, oricât de mult i-aș agrea condensarea ca prin-
cipiu suprem în arhitectura povestirilor SF, de data 
aceasta mi s-a părut prea scurt.

5) Poveste din cimitir, Bogdan Lazăr

După o noapte de beție, tot ce-și dorește Nelu, gro-
par în sat, e-o dimineață tihnită. Radarul simțului mo-
ral, financiar și profesional ticăie însă neliniștit, sem-
nalându-i, printre mahmureli purtate pe aburii grei ai 
alcoolului, că are o groapă de efectuat, pentru “nu știu 
care căcănar de la oraș. Cică s-ar fi născut aici și nea-
părat voia să fie îngropat aici. Altădată se bucura că 
mai crapă câte unul, dar azi nu.”

Povestirea începe în forță, ironic-amuzant, însă 
am avut senzația că miza s-a pierdut undeva pe dru-
mul unei neverosimile îngropăciuni. Aș fi preferat ca 
amețeala existențială a groparului să se fi consumat 
intim, între el și craniul ambulant, fără să fi fost aduși 
în scenă, ca fără voia lor, și popa-exorcist, și stegarii, 
și cârcumarii, alături de întreaga procesiune de gură-
cască, îngrămădiți, care cu furci și topoare, să își mă-
soare puterile cu fantomele mai mult sau mai puțin în-
chipuite ale unui chefliu.

P E  S C U R T  D E S P R E  P R O Z A  S C U R T Ă

Roberta Berezoschi
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L.C: Domnule Dave 
Hutchinson, spuneți-le citito-

rilor noștri care este contribuția 
dumneavoastră la programul U-CON.

D.H: Voi citi câteva texte, dintre care un fragment din 
romanul meu și câteva povestiri, câteva interviuri și voi 
face și niște întâlniri. Voi lua parte la un joc  în seara 
aceasta. Cam aceasta e contribuția mea.

L.C: Interesant! După cum știu, unul dintre 
romanele dumneavostră cunoscute este Euro-
pa în timpul toamnei , scris acum câțiva ani în 
urmă. Cum îl puteți lega de situațiile actuale? 

D.H: Haha! Chiar nu știu. Am început să îl scriu în 
1990. L-am scris acum mult timp și cred că e oribil mo-
dul în care lumea e acum, și chiar speram să nu devină 
realitate, dar se pare că într-adevăr devine realitate.

L.C: Din păcate...
D.H: Exact, din păcate. Când am început să îl scriu, 

totul era normal. Știi și tu... Germania era din nou uni-
tă, granițele țărilor europene dispăreau. Se pare că acum 
totul merge invers, granițele reapar, este din ce în ce mai 
puțin optimism, sunt o grămadă de oameni nebuni peste 
tot... nu mai există optimism deloc. 

L.C: Vedeți acest roman adaptat într-un film?
D.H: Da. Ar exista o adaptare televizată, dar aces-

te lucruri se întâmplă foarte încet, durează foarte mult 
timp... cam doi, trei ani înainte să putem vedea ceva, 
dacă va fi ceva. Totul se rezumă la finanțare. Dar e foar-
te interesant că oamenii vor să depună atâta efort pen-
tru a face acest lucru realizabil. Și învăț aceste lucruri, e 
o lume complet nouă pentru mine.

L.C: La deschiderea U-CON-ului de astăzi, or-
ganizatorii ne-au surprins cu o discuție intere-
santă despre inteligența artificială. Ce credeți 
despre ea și cum va influența rasa umană?

D.H: Cred că totuși încă este o cale destul de lungă 
până când o mașinărie să gândească ca un om, iar cum 
va influența societatea și întreaga lume, chiar nu pot 
să îmi imaginez, chiar nu știu, pentru că deschide o se-
rie întreagă de posibilități, atunci când ne gândim că o 
mașinărie gândește ca un om, oare o fi chiar om? Are 
aceleași drepturi ca un om? Are suflet? E un teritoriu 
care deschide atât de multe întrebări și am atinge doar 
suprafața acestui subiect. E ca acea perioadă de început, 
în care noi am învățat să folosim focul, dar nu știm încă 
la câte lucruri îl putem folosi.

L.C: Pare a fi simplu, însă, în realitate, pare a 
fi destul de complicat.

D.H: Totul pare simplu, când îl spui, dar este destul 
de complicat, după ce te gândești puțin la problema re-
spectivă. Când spui inteligență artificială toată lumea 
știe ce înseamnă, dar semnificațiile ei sunt mult mai vas-
te și de aceea nu putem spune cum va afecta lumea încă. 
Pare foarte interesant.

L.C: Da. Timpuri interesante ca să urmărești 
acest subiect. 

D.H: Trăim într-o perioadă interesantă... din păcate.
L.C: Ce părere aveți despre U-CON în această 

primă zi?
D.H: Chiar îmi place, îmi place să întâlnesc oameni. 

Plus că e și prima dată când vizitez Germania. Am mai 
trecut prin acestă țară, însă nu am avut ocazia să o vizi-
tez până acum. Îmi place Dortmund foarte mult, atâta 
cât am reușit să văd din oraș. Pare un oraș comun, un loc 
normal, cu oameni normali... îmi place. Toată lumea e 
prietenoasă și de nădejde. Îmi place foarte mult!

L.C: Sunt oameni, în cele din urmă.
D.H: Toată lumea e plăcută. Îmi place să merg la 

convenții, să cunosc oameni sau să mă reîntâlnesc cu 
vechi prieteni, să discutăm despre diferite lucruri și să 

A L T E R N A T I V E

CRISTIAN VICOL
“CRED CĂ TRĂIM O PERIOADĂ DE TRANZIȚIE”

LAURIAN 
CNOBLOCH

I N T E R V I U

Interviu cu Dave Hutchinson

,
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ne simțim bine, să ne relaxăm. Chiar sunt recunoscător 
pentru aceste ocazii.

L.C: Într-adevăr! Ce planuri aveți pe viitor, ca 
scriitor?

D.H: Voi mai scrie încă o carte din seria Europa, 
care va fi a patra și ultima. Apoi voi avea de scris altce-
va imediat după aceasta, iar apoi... nu știu... am câteva 
posibilități la dispoziție, dar va trebui să discut cu agen-
tul meu despre acestea. Știi... scrisul e o aventură și de 
aceea nu știi ce va urma să faci, sau cel puțin eu nu știu, 
merg de la o carte la alta și întotdeauna e plăcut.

L.C: Care credeți că va fi viitorul cărților tipă-
rite?

D.H. E o întrebare importantă. Chiar nu știu. Cre-
deam că diferența dintre cartea electronică și cartea pro-
priu-zisă va fi clară până acum, însă nu e așa. Chiar mi-
ar plăcea să știu că încă va exista un viitor pentru cărțile 
tipărite, chiar îmi plac, dar îmi plac și cele electronice, 
pentru că sunt utile în anumite situații. Chiar am obser-
vat că le citesc mult mai repede pe cele electronice, dar, 
pe de-altă parte, iubesc sentimentul pe care îl ai, când 
atingi foile unei cărți.

L.C: Să le simți, să le miroși...
D.H. Să simți mirosul... ca un artefact... ca un lucru... 

îmi place cartea. Există o carte a lui Sydney Padua inti-
tulată Uimitoarele aventuri ale lui Lovelace și Babbage, 
care este incredibilă. Cartea în sine este o operă de artă. 

E un lucru foarte frumos și cred că e disponibilă în vari-
antă electronică și, având în vedere că e foarte bine con-
cepută, e un dezavantaj în comparație cu obiectul pro-
priu-zis. E ca și când ai avea o fotografie a Mona Lisei, 
e frumoasă, dar nu este tabloul real. Mi-ar plăcea să fie 
Mona Lisa, mai mult decât fotografia.

L.C: Parcă ar lipsi ceva, atunci când privești 
fotografia în comparație cu tabloul în sine.

D.H. Da, doar te uiți la fotografie. Eu am crescut ci-
tind cărți propriu-zise, dar îmi imaginez că generațiile 
care vin vor crește citind cărți electronice și se vor simți 
diferit. De aceea zic că diferența dintre cărți și cele elec-
tronice nu este clară încă. Sunt așa multe situații din 
care putem deduce că trăim într-o perioadă de tranziție 
și nu se poate spune spre ce ne îndreptăm.

L.C. Ce fel de bere vă place?
D.H. Bere!  Îmi place berea neagră. Am gustat un fel 

de bere anul trecut în Amsterdam, dar nu îmi aduc amin-
te care a fost, însă a fost foarte bună. Nu cred că era bere 
olandeză, cred că era belgiană, dar chiar mi-a plăcut!

L.C. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest 
interviu! 

D.H. Vă mulțumesc și eu.

Interviu înregistrat 
în prima zi a EUROCON-ului

I N T E R V I U

© Cecilia Weightman
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Vineri, 1 Sept. 2017
 

ora: 12:00
Muzeul de Artă

Vernisajul expoziției de arte vizuale
Prezintă WILLIAM ALEXANDRU COSMESCUși DAN TUDOR.
Curator GHEORGHE DICAN
Participă cu lucrări: CRISTIAN LĂPUȘAN – Cluj-Napoca; VINTILĂ MIHĂESCU - București; 
MIRCEA NECHITA - București; CĂTĂLIN NEGREA - Târgu Jiu; TUDOR POPESCU - Râmnicu-
Vâlcea; DIONIS PUȘCUȚA - Bacău; ANDREI SCĂRLĂTESCU - Târgoviște; VALERIU SEPI - 
Timișoara; SZŰCS ENIKŐ - Timișoara

ora: 15:30
Biblioteca 
Județeană

LEGOCREATION S.F.
Atelier coordonat de SIMONA HUPOV

ora: 15:45
Biblioteca 
Județeană

VERNISAJUL EXPOZIȚIILOR DE BANDĂ DESENATĂ, CĂTĂLIN NEGREA ŞI TUDOR POPA.
Prezintă MARIAN MIRESCU (B.D.), CORNEL SECU (CĂTĂLIN NEGREA) și LIVIU SURUGIU 
(TUDOR POPA)

ora: 16:00
Biblioteca 
Județeană

Deschiderea Salonului Național  de Carte S.F. și F.

ora: 16:30
Biblioteca 
Județeană

Deschiderea oficială a ROMCON-ului. Cuvântul președintelui ARCASF, MIRCEA 
OPRIȚĂ.
Saluturi din partea Primăriei Râmnicu Vâlcea și a Bibliotecii Județene „Antim 
Ivireanul” Râmnicu-Vâlcea.
Prezentarea juriului, a invitaților de onoare și a invitaților speciali

ora: 17:00
Biblioteca 
Județeană

ISTORIE ȘI S.F. – O experienţă personală. Conferință susținută de LUCIAN BOIA

ora: 17:45
Biblioteca 
Județeană

Lansări de cărți TRITONIC

Ora: 18:00
Biblioteca 
Județeană

ROBOTICA ȘI ADOLESCENȚII – O EXPERIENȚĂ VÂLCEANĂ
Simpozion coordonat de prof. DORU USCATU

Ora: 18:00
Strada 
Fantastică

AUTOGRAFE

ora: 18:30
Biblioteca 
Județeană

REALITATEA VIRTUALĂ ȘI S.F. (prima sesiune).
Coordonatori EUGEN CADARU și DARIUS HUPOV

ora: 19:15
Biblioteca 
Județeană

Pauză

ora: 20:15
Biblioteca 
Județeană

MILLO SIMULOV – „UN NOU PAS ÎN REALITATEA VIRTUALĂ”

ora: 20:45
Biblioteca 
Județeană

GALA FILMULUI S.F.

ora: 21:00
Biblioteca 
Județeană

LASER SHOW

ora: 21:30
Cafeneaua 
ARMONY

CAFENEAUA S.F. – autografe, lecturi

 

ROMCON 38
Râmnicu-Vâlcea, 1-3 septembrie 2017
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Sâmbătă, 2 Sept. 2017
Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea
 

ora: 08:00
VÂLCEA ÎN 150 DE MINUTE
Excursie RÂMNICU VÂLCEA-GOVORA-CĂLIMĂNEȘTI-COZIA-RÂMNICU VÂLCEA (înscrieri 
între 15-30 august, în funcție de numărul de locuri)

ora: 11:00
Biblioteca 
Județeană

FILOSOFIE ȘI S.F. (runda I).
Coordonatori OVIDIU PECICAN și LUCIAN-VASILE SZABO

ora: 11:30
Biblioteca 
Județeană

SILVIU GENESCU: SPACE OPERA  ÎNTRE CENUȘĂREASA ȘI REGINA BALULUI

ora: 12:00
Biblioteca 
Județeană

Lansări și prezentări de cărți editurile PAVCON și EAGLE

ora: 12:00
Biblioteca 
Județeană

Prezentarea cărţii ISTORIE ŞI MIT ÎN CONŞTIINŢA ROMÂNEASCĂ de LUCIAN BOIA. Ediţia 
2017, editura HUMANITAS.
Prezintă OVIDIU PECICAN şi CORNEL SECU

ora: 12:00
Strada 
Fantastică

AUTOGRAFE

ora: 12:15
Cafeneaua 
ARMONY

CAFENEAUA CU POVESTIRI S.F.

ora: 12:45
Biblioteca 
Județeană

EDITURILE ROMÂNEȘTI ȘI S.F.-UL DE AMBE SEXE. Participă BOGDAN HRIB, CĂTĂLIN 
PAVEL, MUGUR CORNILĂ

ora: 12:45
Cafeneaua 
ARMONY

PSIHOLOGIA SEFISTULUI ROMÂN – Conferință susținută de VOICU BUGARIU

ora: 13:00
Biblioteca 
Județeană

MUGUR CORNILĂ prezintă proiectul MENTAT.RO

ora: 13:15
Biblioteca 
Județeană

Lansări de cărți – editurile ADENIUM şi EUROSTAMPA

ora: 13:5
Strada 
Fanstatică

AUTOGRAFE

ora: 13:40 Pauză de masă
ora: 15:30
Biblioteca 
Județeană

LUCIAN IONICĂ lansează: ENCICLOPEDIA IDEILOR S.F. – PROIECT ONLINE DE TIP WIKI

ora: 15:30
Strada 
Fanstatică

LEGOCREATION S.F.
Atelier coordonat de SIMONA HUPOV

ora: 16:30
Biblioteca 
Județeană

STARTREKUIND DE 50 DE ANI.
Program special realizat de ADRIAN BANCU și GHEORGHE TĂNASE

ora: 17:15
Biblioteca 
Județeană

FILOSOFIE ŞI S.F. ZBORUL LUI DANTE - dialog cu ALEXANDRU LASZLO

ora: 18:00
Biblioteca 
Județeană

TEATRU S.F. ÎN LECTURĂ – „DEUS EX MACHINA” de GHEORGHE SĂSĂRMAN
Interpretează actorii teatrului ARIEL din Râmnicu-Vâlcea.
Regia CONSTANTIN FLORESCU

ora: 19:00
Biblioteca 
Județeană

REALITATEA VIRTUALĂ ȘI S.F.
Coordonatori DARIUS HUPOV, GHEORGHE TĂNASE şi LUCIAN MERIŞCA

ora: 20:00
Biblioteca 
Județeană

GALA FILMULUI S.F.

ora: 21:00
Biblioteca 
Județeană

SERATA S.F (accesul se va face numai cu invitații sau contracost)

P R O G R A M  R O M C O N - 2 0 1 7
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Duminică, 3 Sept. 2017
 
ora: 08:00 Excursie la Horezu, Olăneşti şi Govora
ora: 10:00
Biblioteca 
Județeană

REVISTELE ROMÂNE DE SCIENCE-FICTION.
Simpozion coordonat de LUCIAN-VASILE SZABO

ora: 11:00
Biblioteca 
Județeană

SELFIE, ÎNTRE AGONIE ȘI EXTAZ - Conferință prezentată de MARIAN TRUȚĂ

ora: 11:30
Biblioteca 
Județeană

CÂT POATE CUPRINDE UN FAN.
Dialog cu BEBE IONESCU, fan invitat special al ROMCON-ului

ora: 11:30
Strada 
Fantastică

AUTOGRAFE

ora: 12:00
Biblioteca 
Județeană

FILOSOFIE ȘI S.F. (runda a II-a)
Coordonatori GEORGE CEAUȘU și ANDRADA COOȘ

ora: 12:00
Strada 
Fantastică

Mapa cu povestiri scurte

ora: 12:00
Biblioteca 
Județeană

TEATRU LA ROMCON – „SCAUNELE” de EUGEN IONESCU, pusă în scenă de teatrul ARIEL din 
Râmnicu-Vâlcea

ora: 12:30
Biblioteca 
Județeană

Lansări și prezentări de cărți editurile TRITONIC și EUROSTAMPA

ora: 12:30
Cafeneaua 
ARMONY

AUTOGRAFE

ora: 12:30
Biblioteca 
Județeană

DE LA ROMCON LA EUROCON.
Dialog cu MIRCEA NAIDIN și MIRCEA BOBOC

ora: 13:00
Biblioteca 
Județeană

E TIMPUL SĂ AJUNGEM ÎN ASIMOV MAGAZIN?
Conferință susținută de LIVIU SURUGIU

ora: 13:30
Strada 
Fanstatică

COLȚUL CU IDEI S.F.

ora: 13:45 Pauză
ora: 14:00
Biblioteca 
Județeană

PREMIEREA LAUREAȚILOR CONCURSULUI „VÂLCEA PESTE O SUTĂ DE ANI”

ora: 14:30
Biblioteca 
Județeană

PREMIILE ROMCON 2016

ora: 15:00 Pauză de masă
ora: 16:00
Strada 
Fanstatică

COLȚUL CU IDEI S.F.. Promenadă

ora: 16:30
Biblioteca 
Județeană

GALA FILMULUI S.F.

ora: 18:00
Biblioteca 
Județeană

LA REVEDERE ÎN 2018!

 

Notă: Pentru lansările de carte (titluri, editură, cine prezintă) și autografe va exista un 
program separat.
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ZILELE QUASAR
Clubul QUASAR din Iași, împreună cu Asociația VERUM-AVIA, a orga-

nizat între 30 iunie și 2 iulie a.c. colocviul transdisciplinar „REVOLUȚIA ÎN 
CUNOAȘTERE SUB AUSPICIILE ETICII”.

Temele principale ale reuniunii au fost:
‚Imaginarul literar față în față cu ființele fantastice românești”, „Transdis-

ciplinaritate, știință și science-fiction”, „Star Wars – univers filmic transdis-
ciplinar”, „Revoluția în cunoaștere prin prisma reprezentărilor mentale”, 
„Cunoaștere și etică – două vehicule cu viteze diferite”.

Din partea clubului Helion a participat cu conferința „Imaginarul literar 
față în față cu ființele fantastice românești” conf. univ. dr. Marian-Mircea 
Crișan. S-au remarcat prin comunicări și conferințe Nicolae Crețu, Ovidiu 
Bufnilă (obsedantul Univers Vălurit), Lucian Merișca, George Lazăr, Ale-
xandru Marinescu, Virgil Scurtu, Traian Dinorel Stănciulescu, Ciprian Iuli-
an Șeptică, Ionuț Horeanu, Ovidiu Petcu, Ștefan Baciu, Felicia Ceaușu, Vi-
orel Donțu, Mircea Naidin, Beatrice Badea, Cristina Ghidoveanu, Luminița 
Manole, Mircea Boboc.

O bună expoziție de arte vizuale cu lucrări semnate de Daniel Moisii, 
Cristian Ungureanu, Mircea Boboc și Gina Sava a fost vernisată în cadrul 
colocviilor și Zilelor Quasar.

FREDDIE. PROZE RISCANTE este titlul volumului de povestiri scur-
te semnat de ADRIAN BUZDUGAN și apărut recent la editura Cartea Ro-
mânească.

Iată ce scrie ANDREEA IULIA TOMA pe Bookhub.ro despre acest vo-
lum:

„Să nu mă înțelegeți greșit. Pomeneam de științifico-fantastic, dar el 
nu se materializează prin omuleți verzi sau călătorii în spațiu, deși ceva 
de genul acesta poate fi remarcat pe alocuri. Ceea ce poate fi arondat 
acestui gen are mai degrabă de a face cu viziunile surprinzătoare asu-
pra viitorului, un punct nedefinit către care ne îndreptăm noi, ca ome-
nire. Spațiul ales pentru desfășurarea întâmplărilor din textele lui Adri-
an Buzdugan pare a fi Româ-
nia de azi, transformată așa cum 
nu ne-am dori, din toate puncte-
le de vedere, deși, dacă mă gân-
desc mai bine, destul de famili-
ar sau așteptat, dacă privim cu 
atenție prezentul. Nu știu în ce 
măsură am reușit să surprind și 
apoi să redau esența. Ce pot spu-
ne cu certitudine este că acest vo-
lum de povestiri este special și in-
editul său m-a atras inexplicabil. 
Nu sunt pasionată de science-fic-
tion, dar am pătruns dincolo de 
acest înveliș și am încercat să dez-
leg enigma fiecărui text. Demers 
care nu a fost facil, însă mi-a adus 
multă satisfacție. Îndrăzniți să 
pătrundeți în lumea lui Freddie, 
asumându-vă riscurile.”

PROZE RISCANTE
CONCURSUL 

NAȚIONAL DE PROZĂ 
SCURTĂ HELION 2017

Pentru Concursul Național de 
Proză Scurtă Helion 2017, a 32-a 
edișie, ziua de 15 septembrie este 
ultima când lucrările vor putea 
fi expediate pe adresa de e-mail 
redactiahelion@gmail.com sau 
poștal, pe adresa str. Constantin cel 
Mare nr, 49, Timișoara.

Juriul Concursului este for-
mat din LUCIAN-VASILE SZABO, 
președinte, CORNEL SECU, mem-
bru, și DARIUS LUCA HUPOV, 
membru. 

Lucrările (povestirile), care nu 
trebuie să depășească 30.000 de 
semne tipografice, vor fi însoțite de un 
C.V. al autorului și vor fi expediate la 
una dintre adresele amintite mai sus.

Națională
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Cine a auzit de DIETER ZETSCHE?
Destul de mulți, ar trebui să fie răspunsul până la 25 iulia a.c.
Foarte mulți însă au auzit sau au reținut numele lui DIETER 

ZETSCHE, ca și figura lui, după aceasă dată.
Nu atât datorită faptului că este directorul  general al concernului 

DAIMLER-BENZ, celebrul producător al mărcii Mercedes, cât mai 
ales pentru interviul acordat BBC-ului în data de 25 iulie, când a fă-
cut tot felul de previziuni.

Previziunile lui D.Z. nu sunt ca ale lui Nostradamus, adică peste 
sute de ani, ci peste zeci de ani, îndeosebi.

Iată câteva din prezicerile lui Dieter, mustăciosul din fotografia 
alăturată:

- În 20 de ani 80% din job-urile actuale nu vor mai exista
- Până în 2036, ar trebui să trăim în medie 100 de ani. În fiecare an durata medie de viață va crește cu 3 luni
- Companiile producătoare de mașini tradiționale din prezent, în cea mai mare parte, vor înceta să mai exis-

te. TESLA, GOOGLE și APPLE vor revoluționa industria auto, construind niște calculatoare inteligente pe roți. Vor 
apărea automobile autonome, iar asigurările auto vor deveni inițial de 100 de ori mai ieftine, apoi vor dispărea 
complet, pentru că va exista comunicare între mașini, practic dispărând accidentele rutiere.

- În viitor vom avea fermieri-roboți la 100 de dolari bucata
- Până în  2020 vor exista aplicații care vor detecta dacă mințim sau vrem să înșelăm pe cineva. Acest lucru 

va afecta campaniile electorale într-un mod profund
- Moneda electronică, bitcoin-ul, ar putea deveni monedă internațională
- În 2030 computerele vor deveni mai inteligente decât oamenii
- UBER este doar un soft, iar în prezent este cea mai mare companie de taxi din lume
- Airbnb este cea mai mare companie hotelieră la scară globală, deși nu deține nicio proprietate
- Orașele vor fi mai silențioase, pentru că vor fi mașini electrice 

UN ALT NOSTRADAMUS

AMBROSE BIERCE ÎN APOSTROF
Revista APOSTROF de la Cluj-Napoca publică în numărul 7 

(326) din iulie 2017 la rubrica Biblioteca în Aer Liber două proze 
scurte de AMBROSE BIERCE, traduse de LAURA POANTĂ.

Este vorba de O NOAPTE DE VARĂ și UN DIAGNOSTIC MOR-
TAL.

Prozele sunt însoțite de două ilustrații, având- o ca autoare tot pe 
LAURA POANTĂ.

Pe una o reproducem aici pentru a vă da seama că autoarea tra-
ducerii este talentată și la grafică.

Anul acesta se împlinesc 
178 de ani de la nașterea lui 
AMBROSE BIERCE, iar LA-
URA POANTĂ lucrează la un 
volum de traduceri cu proze-
le lui AMBROSE BIERCE.

Nu știm exact în ce fază 
este LUCIAN-VASILE SZA-
BO cu traducerile din AM-
BROSE BIERCE și dacă nu-
meroasele proze scurte pu-
blicate în HELION ONLINE 
și revista tipărită HELION 
ar putea să vadă lumina ti-
parului tot în acest an.

ATOMII DIN CALEA LACTEE
Oamenii de știință, astronomii, au venit cu o 

nouă teorie, conform căreia jumătate dintre ato-
mii corpului uman s-a format în afara galaxi-
ei noastre, Calea Lactee, fiind aduși de vânturile 
intergalactice provenite în urma exploziilor unor 
stele gigantice.

Teoria cercetătorilor din cadrul Northwestern 
University din Evanston (Illinois, SUA) vine după 
simulari computerizate, care prezintă modul în 
care galaxiile cresc prin absorbirea de cantități 
enorme de material aruncat din galaxiile înveci-
nate în momentul exploziei, la sfârșitul ciclului 
de viață al stelelor. Acest studiu este primul ce 
dovedește că aproximativ jumatate din materialul 
din care Calea Lactee este formată ar fi venit din 
galaxiile vecine mai mici. 

Exploziile supernovelor au potențialul de a 
arunca trilioane de tone de atomi în spațiu. Astfel 
că atomii ies din atracția gravitațională a galaxiei 
lor și parcurg spațiul sub formă de nori până la ve-
cinele lor mai mari. Oamenii de știință au convenit 
că elementele create în stele pot călători cu sute de 
kilometri pe secundă, de la o galaxie la alta. 

Galaxia Calea Lactee absoarbe anual materie 
cât aproximativ masa unui soare.

Sursa: hotnews.ro 
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WORLDCON-ul, Convenția Mondială de Science-Fiction, 
s-a desfășurat anul acesta între 9-13 august la Helsinki, în hale-
le Târgului Internațional.

Invitații de onoare au fost: John-Henri Holmberg, Nalo 
Hopkinson, Johanna Sinisalo, Claire Wendling, Walter Jon 
Williams.

John-Henri Holmberg (născut în 1949 la Stockholm) 
este autor, critic, editor și traducător suedez și un fan al științei. 
A publicat primul său fanzin la 13 ani, la sfârșitul anului 1962, și 
a fost pentru o lungă perioadă editorul și scriitorul cel mai pro-
lific din Suedia. A lucrat ca și critic și eseist, traducător și editor.

Nalo Hopkinson (născută în 1960 în Kingston) este o au-
toare jamaicană. A locuit în Caraibe, în Canada, și este în pre-
zent profesoară de creative writing la Universitatea din Califor-
nia, Riverside USA. A câștigat numeroase premii, inclusiv pre-
miul John W. Campbell pentru cel mai bun scriitor debutant în 
1999, premiul mondial pentru fantasy pentru colecția scurtă de 
poveste “Skin Folk” și premiul “Sunburst” din Canada de două 
ori. Lucrarea sa a fost, de asemenea, nominalizată pentru pre-
miul „James R. Tiptree Memorial”, premiul „Philip K. Dick”, 
premiul „Hugo” și premiul „Nebula”. Lucrarea lui Hopkinson 
explorează problemele de rasă, de clasă și de gen, precum și 
diferențele culturale dintre fantasy și science-fiction.

Johanna Sinisalo (născută în 1958 în Sodankylä) este o 
scriitoare de fantasy finlandeză. Sinisalo a câștigat de șapte ori 
premiul Atorox pentru cea mai bună poveste SF în limba fin-
landeză și a primit premiul Finlandia pentru literatură în anul 
2000, pentru primul său roman Ennen päivänlaskua ei voi (Nu 
înainte de apus). Romanul a fost, de asemenea, tradus în alte 
limbi și a câștigat premiul James Tiptree Jr. Memorial în 2004. 
Sinisalo a fost nominalizată pentru un premiu Nebula în 2009, 
pentru noul ei album “Baby Doll”. 

Claire Wendling (născută în 1967 la Montpellier) este o ar-
tistă franceză de benzi desenate, ilustrator și artist de copertă. A 
fost premiată cu prestigiosul premiu “Alph-Art avenir” la Festi-
valul Internațional de Benzi Desenate „Angoulême”, fiind încă în 
anul al treilea al școlii de artă, iar în 1991 a primit premiul criticii 
al festivalului „Bloody Mary”. Arta sa variază, de la săbii și vrăji-
torie, până la animale sălbatice  și pin-up-uri, incluzând și cărți 
de desenat, lucrări ilustrative și desene pentru Warner Bros.

Walter Jon Williams este un autor american premiat, cu 
legături strânse cu Finlanda (toți bunicii lui s-au născut aco-
lo). A scris mai mult de 30 de lucrări, printre care: cyberpunk 
(Hardwired, Voice of the Whirlwind, Stația Angel), thrillere-
le (This Is Not a Game, The Rift), space opera clasic (Dreap 
Empire’s Fall), new space opera (Aristoi) și post-cyberpunk 
fantasy epic (Metropolitan și City on Fire).

Cele mai atractive puncte din program au fost: MASQUE-
RADE, HUGO AWARDS (3319 votanți dintr-un total de 8748 
participanți), Academic Track.

Din România au fost cinci participanți.
Până la această oră nu am reușit să identificăm numele aces-

tora (dacă au venit din România sau sunt rezidenți în Finlanda. 
Suedia sau altă țară).

WORLDCON-ul de la Helsinki, din punctul de vedere al par-
ticipării, este unul din cele mai glorioase.

Faptul că au participat peste 3.000 de americani este un lucru 
care probează eficiența marketingului cultural finlandez.

Finlandezii au fost 2144, apoi au urmat englezii (889), canadi-
enii (294), suedezii (252), nemții (214), australienii (186), chinezii 
(110). De observat că participarea germană, numeric, a fost mai 
mare la Worldcon decât la propria Convenție Națională (140).

Premiile HUGO au fost următoarele:
Cel mai bun roman- The Obelisk Gate, de N. K. Je-

misin (Orbit Books); Cea mai bună nuvelă - Every Heart 
a Doorway, de Seanan McGuire (Tor.com publishing); Cel 
mai bun roman scurt - “The Tomato Thief”, de Ursula 
Vernon (Apex Magazine, 2016); Cea mai bună povestire 
scurtă - “Seasons of Glass and Iron”, de Amal El-Moh-
tar (The Starlit Wood: New Fairy Tales, Saga Press); Cea 
mai bună lucrare înrudită - Words Are My Matter: 
Writings About Life and Books, 2000-2016, de Ursu-
la K. Le Guin (Small Beer); Cea mai bună poveste grafică 
- Monstress, Volume 1: Awakening, written by Marjorie 
Liu, illustrated by Sana Takeda (Image); Cea mai bună pre-
zentare dramatică (forma lungă) - Arrival, scenariu de 
Eric Heisserer bazat pe o povestire scurtă de Ted Chiang, re-
gizat de Denis Villeneuve (21 Laps Entertainment/FilmNation 
Entertainment/Lava Bear Films); Cea mai bună prezentare 
dramatică (forma scurtă) - The Expanse: “Leviathan 
Wakes”, scris de Mark Fergus și Hawk Ostby, regizat de Terry 
McDonough (SyFy); Cel mai bun editor – forma scurtă - 
Ellen Datlow; Cel mai bun editor – forma lungă - Liz Go-
rinsky; Cel mai bun artist profesionist - Julie Dillon;  Cel 
mai bun semiprozine - Uncanny Magazine, editat de 
Lynne M. Thomas & Michael Damian Thomas, Michi Trota, Ju-
lia Rios, produs de Erika Ensign & Steven Schapansky; Cel mai 
bun fanzin - Lady Business, editat de Clare, Ira, Jodie, KJ, 
Renay și Susan; Cel mai bun Fancast - Tea and Jeopardy, 
prezentat de Emma Newman și Peter Newman;  Cel mai bun 
Fan Writer - Abigail Nussbaum; Cel mai bun Fan Artist - 
Elizabeth Leggett; Cele mai bune serii - The Vorkosigan 
Saga, de Lois McMaster Bujold (Baen); Premiul John W. 
Campbell pentru cel mai bun debutant - Ada Palmer

. . . . . . Ş t i r i . . . . . . N o t e . . . . . . Ş t i r i . . . . . . N o t e . . . . . .

. . . . . . Ş t i r i . . . . . . N o t e . . . . . . Ş t i r i . . . . . . N o t e . . . . . .

Z I G  -  Z A G

WORLDCON – 75
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SEMNALE CIUDATE DE LA ROSS 128
Oamenii de știință din cadrul Observatorului Arecibo din Porto Rico au declarat că o stea apropiată Terrei trimite semnale 

ciudate, ce par a fi unice pentru o stea pitică roșie. 
În lunile aprilie și mai, cercetătorii au înregistrat semnale emise de mai multe stele din aceeași regiune – Gliese 436, Ross 

128, Wolf 359 și HD 95735.
În urma analizelor datelor, ei au constatat că steaua Ross 128 a emis acea serie de semnale radio “ciudate”, mai ales că sem-

nalele nu sunt interferențe radio, întrucât sunt unice 
și provin doar de la Ross 128. 

Astronomii au subliniat că monitorizarea stele-
lor asemănătoare din vecinătatea noastră nu a captat 
asemenea semnale până acum.

Rubrica Zig-Zag a fost realizată de Cornel Secu 
și George Țugurlan 

. . . . . . Ş t i r i . . . . . . N o t e . . . . . . Ş t i r i . . . . . . N o t e . . . . . .

. . . . . . Ş t i r i . . . . . . N o t e . . . . . . Ş t i r i . . . . . . N o t e . . . . . .

Z I G  -  Z A G

În  19 mai, la  Institutul Cultural Român din Berlin, 
în cadrul  Serii literare, a avut loc prezentarea volumului  Die 
Quadratur des Kreises, versiunea în limba germană a 
volumui de proză Cuadratura cercului, aparută în 2016 
la Berlin. Tot atunci a fost prezentat și romanul  Adevărata 
cronică a morţii lui Yeşua Ha-Nozri  apărut la editura 
Polirom în 2016.

„Geneza orașului – urbogonia, pentru a utiliza un termen 
format prin analogie cu acela de cosmogonie – subiect de 
literatură? Subintitulat „fals tratat de urbogonie“, volumul 
meu de povestiri  Cuadratura cercului își propune să 
răspundă tocmai la această întrebare. Iar răspunsul este, cred, 
convingător, deoarece subiectul comun, generic, al povestirilor 
îl reprezintă nu doar orașul în sine, cu geneza, evoluția și 
moartea sa, ci însuși destinul civilizației urbane, al colectivității 
și al indivizilor care au edificat orașul, îl locuiesc și îi suferă 
influența modelatoare. De fapt, fiecare povestire descrie un 

oraș, în mare parte imaginar, iar destinul personajelor se 
împletește strâns cu destinul urbei. (…) Orașul și arhitectura 
sunt simple pretexte; adevăratul subiect este lungul, sinuosul 
drum al omenirii spre lumină. Un drum constituit, la prima 
vedere, dintr-o înlănțuire de înfrângeri, dar care în realitate nu 
și-a întrerupt niciodată cursul ascendent.“

–

O descoperire aparent banală făcută de doi poliţişti din 
München ia treptat proporţiile unui eveniment crucial pentru 
întreaga omenire. În Marienplatz, în zorii unei zile ca oricare 
alta, agenţii de ordine publică găsesc la baza monumentului  
Mariensäule  un individ rănit, inconştient, înfăşurat într-o 
pînză pătată de sînge. Lucrurile se complică, fiindcă pînza se 
dovedeşte a fi împletită cu o tehnică şi din materiale dispărute 
de aproape două milenii, iar personajul, după toate aparenţele 
biciuit şi apoi răstignit, are un genom diferit de al occidentalilor 
din timpurile noastre şi, mai mult, vorbeşte o limbă necunoscută. 
De aici porneşte o cursă între serviciile statului, Biserică şi 
mass-media, fiecare dorind să tragă foloase de pe urma lui. Să 
fie vorba despre a doua venire a Mântuitorului printre noi sau 
despre una dintre cele mai mari farse din istorie?  Adevărata 
cronică a morţii lui Yeşua Ha-Nozri, apărut în octombrie 
2016 la editura Polirom, ne pune faţă în faţă cu un eveniment la 
care visează milioane de oameni, dar despre care puţini cred că 
ar putea fi şi real. O întrebare rămâne totuşi: „Ce-ar fi dacă…?”.

CUADRATURA CERCULUI DE GHEORGHE SĂSĂRMAN ÎN LIMBA GERMANĂ


