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Clubul de Arte S.F. şi F. HELION a organizat în data de 6 noiembrie a anului 2020,
de cu seară, un Sabbath în care a ars josnica "Malleus Maleficarum", s-a aliat cu
Baba Iaga şi Ragana, şi a cântat "An die Freude".

Poveștile care au ieșit din acea noapte de coșmar le-am adunat în această colecție.

Dacă nu ți-e frică, citește mai departe povești care să-ți înghețe sângele-n vene și
să te facă să dormi cu lumina pornită.

Intră pe riscul tău.

chipa elion
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ăiatul din horn
de Mihai Mariș

Ușa se trânti și viscolul împinse fulgii de zăpadă înăuntru. Din noapte, Diana
se prăbuși pe podeaua de lemn, tremurând. Închise ușa în urma sa și orbecăi prin
întunericul cabanei până găsi o pătură uriașă în care se încolăci. Încet, își închise
ochii și se lăsă purtată de somn pe podeaua rece.
Diana făcuse multe greșeli la viața ei, dar aceasta era cea mai mare de până
acum. Voia să plece într-o aventură, de una singură. O aventură în care să se
redescopere, să se întoarcă plină de forțe noi în lumea cea vicleană și rea, o
aventură pe care să și-o amintească toată viața.
Cu haine nu foarte groase, niște bani și niște marijuana, Diana fugi de acasă
și, în mai puțin de trei zile, se pierdu în pădurile din vestul orașului. Norocul ei că
dădu peste cabana care urma să îi salveze viața.
În vis, auzi țipete cu ecou și se trezi brusc, părul aspru mângâindu-l fața rece.
Scană camera învăluită în întuneric și se opri asupra șemineului și a lemnelor
pregătite pentru foc de lângă el. Se repezi la ele și le ordonă pe cele mai subțiri,
construind un cub, ca apoi să așeze un lemn mai gras deasupra. Dădu foc unor
reviste vechi și subțiri și își puse mâinile în fața flăcărilor, în timp ce fumul alb, ca
zăpada de afară, se ridică prin horn.
La scurt timp după ce focul se înteți, hornul începu să tușească. Diana privi
șemineul și își strânse pătura mai aproape de piept. Funinginea cădea neagră peste
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flăcările care dansau, până când praful înnecăcios le stinse și Diana se află din nou
în întuneric.
Țipetele unui băiat explodau prin gura șemineului, în timp ce luna rece privea
de deasupra cabana înconjurată de zăpadă. Diana se repezi și încercă să privească
înăuntru. Negru. Un negru mai întunecat decât bezna de afară.
– Ajutor! Ajutor!

Țipătul ascuțit îi zgâria timpanele. Își aruncă pătura groasă peste lemnele
care încă fumegau și se întinse pe spate. Cu lanterna telefonului lumină tunelul
întunecat și sângele îi îngheță. Două picioare desculțe se zbăteau și loveau pereții
de cărămidă. Negreala căzu des și sângele roșu aprins se scurgea încet pe pereții
hornului, transformându-se în negru când picurau.
Diana își întinse mâinile slăbuțe spre cer, dar distanța era prea mare. Își
împinse corpul spre țipetele disperate de deasupra, dar fără rost. Renunță la haine
și corpul ei firav încăpea acum în acel tunel al groazei. Se trase de cărămizile ieșite
înăuntru și pielea ei albă căpătă nuanțe roșii și negre. Scrumul negru îi intra în răni
și sângele ei picta interiorul hornului.
Nici nu observă când țipetele se opriră sau când băiatul dispăru.
Era înconjurată acum de patru pereți negri și aspri. Simțea răceala vântului
de deasupra și puțina căldură care se ridică de dedesubt. Mușchii îi erau încleștați
și, cu fiecare mișcare pe care încerca să o facă, pereții o strângeau și mai tare.
Țipă. Țipă din hornul cabanei și nimeni nu auzea. Zăpada cădea ușor și
sângele ei picura negru.
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răjitoarea
de Ionuț Manea

O vrăjitoare doarme întotdeauna dezbrăcată,
Mătură praf de stele și când te strigă-ngheți.
O vrăjitoare doarme cu mine-n brațe
De Halloween când sunt doar umbre pe pereți.
O vrăjitoare are întotdeauna sânii tari,
Și de-i privești strident de piatră ești,
Când vine seara de la muncă să nu te faci că dormi!

O vrăjitoare te poate-ntoarce din drumul lung
Cu brațe aruncate și cârlionți ce curg.
Mai bine las-o așa, să dea ocol lunii
Decât să-ți roadă gânduri ca pe funii
O vrăjitoare îți poate face plozi într-o secundă
Cu cine vrei și cum poftești!
O supă doar din apă în palmele ei fripte
O supă-n care veți citi voi, seara, viitorul!
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nfuzie de mentă
de Costel Baboș

Agatha se răsturnă pe spate cu tot cu scaunul ei favorit, un Bergère șubred,
vechi de mai bine de 100 de ani, moștenit de la Frau Gerda, o mătușă din partea
mamei și adus tocmai din Wroclaw, unde frau Gerda locuise în perioada dintre
războaie, de care nu se mai despărțise cu toate că avusese câteva tentative în
trecut. În cădere, încercă să se agațe de mobilier și aruncă în aer ceșcuța cu infuzie
de mentă și gălbenele pe care tocmai și-o turnase, bătând aerul cu mâinile,
disperată și, în același timp, confuză; dar degetele îi alunecară pe mobilierul
furniruit, căzu și se lovi cu capul de pardoseală alertând șobolanii de la subsol.
Scaunul se desfăcu și se împrăștie în câteva segmente. Simți o durere ascuțită în
ceafă și avu senzația că un șuvoi de sânge i se prelinge din spatele unei urechi direct
pe podea.
- Doamne, Dumnezeule! strigă, în cele din urmă, gâtuită de spaimă! N-ai
murit?
- Ba da, confirmă Johan, fostul soț al Agathei.

*

- Dumnezeule mare! Atunci, ce cauți aici, Johan? Abia te-am înmormântat
Încercă să-și facă cruce, un alt gest reflex pentru un moment atât de
neașteptat ca acela, dar mânile n-o ascultară. Își făcu cruce cu limba și murmură un
„piei, drace!” mai mult imaginat sau, cel mult, auzit numai de ea, în caz că dracul
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și-ar fi însușit imaginea lui Johan. Dar Johan nu dispăru, ci se ridică deasupra ei
înspre tavanul înalt al sufrageriei, plutind cu lejeritate, oprindu-se lângă lustra din
cristal de Bohemia, o altă moștenire de la la Frau Gerda, de unde o putea observa
pe Agatha întinsă pe podeaua lucioasă de lemn, cu picioarele răsucite sub trupul
greu și voluminos. Văzându-l acolo, suspendat, gol pușcă, fără costumul cu care-l
îngropase, Agatha rosti, încă înfricoșată, apăsând pe fiecare silabă.
- Ai venit să mă iei?
- Unde să te iau? întrebă Johan, plat, fără modulații vocale.
- Acolo…
- Nu. Nu, repetă Johan pe același ton lipsit de nuanțe privind înspre pendulul
de pe peretele din spatele Agathei, calculând cu precizie succesiunea
evenimentelor. „Acolo” toată lumea pleacă și ajunge singur.

*

Agatha nu auzi ultima parte, decât acel „nu” de la început. Simți cu întârziere
fierbințeala infuziei de mentă care se împăștiase în toate direcțiile, câțiva stropi
pătându-i pereții, alții, sub acțiunea gravitației, ajungându-i pe față și gât, făcând-o
să se infioare.
- Atunci, de ce?
Șocul surprizei începuse să-i treacă, să se estompeze, iar spaima și panica se
mai domoliră. În locul acestora se instală din nou durerea din ceafă și simți câteva
împunsături în spate, la baza gâtului, între omoplați. Mîinile îî erau încă amorțite și
nu le putea mișca.
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- Am mai avut discuțiile astea în trecut. Știu că nu-ți amintești, pentru tine
sunt mereu prima oară, însă, pentru mine au devenit un fel de rutină. Dacă pot săi spun rutină, pentru că, așa cum percep eu timpul, au loc la fiecare o mie de ani.
La fiecare o mie de ani mă întorc în acest moment în timp și în acest spațiu. Acum,
aici. Asist la aceeași scenă. Cea în care te răstorni cu scaunul, dialogurile sunt mereu
aceleași, puține variațiuni. Urmează să-mi povestești cum ai întlânit-o pe Anamaria,
cum s-a aruncat în groapă deasupra mea și cum au scos-o prietenii mei, bețivanii
de Hansi și Gunter. Umilința prin care ai trecut și tot ce-a mai urmat.
- Da, tresări Agatha. Am cunoscut-o pe Anamaria, femeia cu care te țineai în
ultima vreme. Cu care...A venit la înmormântare. S-a aruncat ca o bezmetică peste
tine în groapă, făcând spume la gură. Circ. Abia au reușit prietenii tăi, bețivanii de
Hansi și Gunter, să o scoată afară. Lumea se uita la noi, la mine, la ea, iar la mine.
Toate neamurile, toți vecinii, toți cunoscuții, toți prietenii tăi. Toți colegii tăi. Cum
ai putut să-mi faci una ca asta?
- Acum o să-mi spui că m-ai iertat
- Și cu toatea astea te-am iertat
- Acum o să-mi pui din nou întrebări despre „acolo”
- Cum e acolo? Ești în iad?
- Nu
- În rai? În vocea Agathei se simți îndoiala.
- Nu
- Atunci unde poți fi?
- Niciunde
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*

- Am pierdut socoteala miilor de ani, răspunse Johan.
- Dar abia te-am înmormântat, argumentă Agatha, cu respirația îngreunată,
n-a trecut nicio săptămână.
- Repet, repetă Johan, am mai avut discuțiile astea. Același schimb invariabil
de replici. Acum o să-mi spui că la înmormântare a fost și Anamaria, că s-a aruncat
în groapă și n-a mai vrut să iese de acolo, abia au scos-o Hansi și Gunter. Și că nu
mă întorc în trecut, ci în viitor sau depinde cum vezi tu lucrurile.
Șocul surprizei inițiale trecuse, însă durerea de la impactul cu podeaua
devenea din ce în ce mai acută. Își aminti de Dora (că Dora), vecina de la a patra
casă de ei, văduvă și ea de peste 15 ani, o prevenise. Dacă vreodată te-a iubit o săl vezi din nou. Cel târziu într-o săptămână. O să-l vezi și dacă nu te-a iubit. O să-l
vezi indiferent…
- La înmormântare a venit și Anamaria, își aminti Agatha, am cunoscut-o,
însfârșit... cum ai putut să-mi faci una ca asta, Johan? S-a aruncat în groapă peste
tine, a făcut un tărăboi și-un circ... Abia au reușit prietenii tăi, bețivanii de Hansi și
Gunter să o scoată afară. Încercă să gesticuleze cu o mână dar renunță icnind de
durere. Dar te-am iertat. Cum e acolo? Ți-e frig? Nu în trecut te întorci, ci în prezent.
Tu povesteai, mai demult, că numai călătorul temporal are impresia că ajunge în
trecut. Momentul însă, în care ajunge, raportat la coordonatele timpului respectiv,
e cel prezent.
- Nu e frig
- Ești în iad?
- Nu există iad. Nici rai. Nici altceva
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- Johan, dar n-are nicio logică.
- Sunt suspendat în afara timpului, în afara spațiului. În afara logicii. În afara
legilor și a constantelor fizice pe care le știam. Nimic nu are sens.
Johan i se adresă Agathei.
- La fiecare o mie de ani mă reîntorc aici, în acest moment din trecut.
Momentul în care te răstorni cu scaunul, te lovești cu capul de podea și mori. Tu o
să argumentezi că nu mă întorc în trecut, că acesta e prezentul. Pentru mine
prezentul n-are nicio succesiune de evenimente decât că această scenă se va repeta
și peste o altă mie de ani.
Johan i se adresă Agathei.
- Sunt undeva în mine însumi. Eu îl numesc niciunde. O liniște absolută,
întuneric nesfârșit, singurătatea desăvârșită. Nu poți face nimic, nu poți schimba
nimic. Nu poți muri pentru că ești deja mort.
- Groaznic, murmură Agatha. Nu poate fi decât iadul.
- Nu există iad, nu există rai. Acolo unde sunt eu exist numai eu.
Ultimul „eu” se pierdu, iar Johan dispăru în întunericul gros care cuprinse
brusc încăperea. Agatha își mai făcu odată cruce ridicându-se cu ușurință, printr-o
singură zvâcnire, fără zgomot, fără nici cea mai mică urmă de durere.
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n toiul opții
de Adrian Bancu

Manevra greu mașina pe drumul de țară prin ceața care părea că vine din
iad. Se întunecase și, smuciturile din volan, date de bolovanii și pietrele mai mari
de pe drum, îl enervau mai mult decât ora târzie la care fusese chemat să vadă ce
se întâmplă pe izlazul satului.
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La cariera de sortat pietrișul de râu se luaseră câinii după mașină. Mârâiau și lătrau
dezlănțuiți, sălbatic, după Dacia albă, inscripționată cu litere albastre POLIȚIE. Nu
se vedea nimic în urmă, în față avea o vizibilitate până la vreo 15 metri, cât să se
descurce cu condusul până la cabana vânătorului.
Îl sunase un coleg de la 112 și îi făcuse legătura cu omul acela speriat, gâfâind
precipitat la telefon despre un atac aspra lui și a proprietășii sale. Îl luase și pe Niță,
ajutorul său care moțăia pe scaunul din dreapta șoferului, fără nici un chef de
conversație. Își pipăi scurt cele două rezervoare de cartușe pregătite în buzunarul
din stânga, pentru a se asigura că nu le-a uitat în rastel. Li s-au prelucrat cazurile
de atacuri ale romilor asupra unor cetățeni și nu voia să fie prins într-o „problemă
de conflict interetnic”, sau între intreresele de clanuri. Romii aveau obiceiul de a-și
procura, în fiecare iarnă, lemnele de foc din pădure. Sau răzând, pur și simplu,
livezile de pruni ale locuitorilor din zonă ce nu reușeau să-și păzească terenul, și nici
nu prea aveau cum, mulți avându-și gospădăriile în altă parte a satului. Probabil nu
căzuseră la pace cu pădurarul și i-au aruncat cu pietre în ferestre, după o beție...
Strategia lui era să facă pace sau să mușamalizeze toate cazurile de furturi și
violențe. Practic, nu exista nici un an fără evenimente, dar furturile intraseră în
obișnuința zilei. Iar cumnatu-său știa să speculeze din plin această abilitate a sa, de
a aplana reclamațiile. Iarna trecută, într-o noapte, cumnățelul furase gardul de
sârmă al unui vecin când acesta fusese plecat de acasă. Cu tot cu stâlpi. O gospodină
cu simț civic, profesoară, a venit să facă reclamație pentru vecinul ei.
- Uite, se văd pe zăpadă urmele cum a târât stâlpii până la el în grădină.
- Dar l-ați văzut?
- Nu, că era noapte. Am observat dimineața.
- Păi, dacă nu sunt martori, nu avem cum să îl acuzăm...
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Cumnatul nu rămânea dator. Primea de la el când o putinică de brânză, când
o damigeană de vin, ori o litră de țuică... A aranjat-o și pe vecina cea băgăreață, i-a
luat din curte ditamai cazanul de țuică de peste 100 de litri. Tot noaptea. Nu știu ce
ajutoare are, dar știind cine îi sunt tovarășii de pahar, îi cam puteam mirosi de la
distanță. Nu știu cum au trecut peste gard ditamai cazanul, dar pe câinii ei au știut
să-i momească. Meseriași. Nu degeaba satului i se spusese, în vechime, Haimanale.
Opri după podeț, la vreo 100 de metri de casa pădurarului. Băgă mașina
între niște arbuști, în afara drumului, să nu dea peste ea chefliii care se întorceau
spre sat, dacă mai erau prin preajma casei. Hotărâse să meargă pe jos până la
pădurar ca să nu-i avarieze chefliii mașina, cu pietre.
Ajunși acolo, văzură luminile aprinse înăuntru. În jurul casei nu era nimeni.
Nici măcar câinii. Se așteptaseră la lătrături, mușcături, dar animalele păru că
dispăruseră. Doi dulăi ciobănești mioritici, noapte sau zi nu se putea apropia
nimeni, în mod obișnuit, de casă. În momentul în care ar fi simțit pe cineva, câinii
s-ar fi repezit să-i rupă-n bucăți.
- Sună-l la telefon pe pădurar, zi-i că suntem afară, în fața casei.
Se pare că ceva îl speriase pe pădurar, pentru că ieși pe ușă precaut, cu pușca de
vânătoare pregătită de tragere.
- Stai așa, nea Panduru. Lasă pușca. Suntem doar noi.
Nea

Panduru

mormăi

ceva,

nervos,

privind

în

lungul

cărării

dinspre pădure. „Vedeți dacă mai vin din pădure! Țineți-vă pistoalele pregătite!
Aveți de grijă.”
- Cine, nea Panduru, cine să vină?
- Haideți înăuntru, că vă povestesc.
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Se așeză pe laviță. Copilul său stătea în capul patului. Avea 14 ani, se făcuse
găligan, începea să se uite după fete... Îi salută respectuos. Era și el speriat, cu ochii
mari, de parcă voia să vadă mai bine ce se întâmplă.
- Ședeți la masă, pe scaunele astea... Vă torn ceva?
- Acum, nu. Spune, care-i treaba? Ne-ai sculat în toiul nopții.
Își puse un păhărel de țuică.
- Au venit din pădure. Niște monștri.
Dădu paharul peste cap și se șterse cu mâneca hainei.
- Sunt așa, lungi, cu brațe lungi și subțiri, ca niște crengi de copac. Scot niște
sunete subțiri, un fel de scârțâit.
-Nu, îl corectă copilul. Păreau niște urși...
- Ionuț, eu i-am văzut mai bine! Ieșisem să hrănesc câinii. Au rupt lanțurile și
duși au fost...
- Cum, câinii matale, ăia gata să te sfâșie imediat cum te gineau?
- Ăia! La început, când i-au simțit de la distanță, adulmecând așa, spre
pădure, au început să mârâie. După vreo zece secunde au pornit să latre. Atunci mam îndreptat spre gard. I-am văzut venind de-a latul drumului și pe pajiște, înspre
râu. Parcă alunecau, nu făceau niciun zgomot, așa pășeau de încet... Se auzeau niște
scârțâituri când vorbeau între ei. Când i-au văzut câinii, s-au smucit din lanțuri.
Până la urmă le-au și rupt și au sărit peste gard cu bucățile de lanț după ei, înspre
pod, și duși au fost...
Își mai turnă un păhărel. Apoi continuă, la fel de agitat. Am intrat în casă, am
încărcat pușca și când am auzit pe unul zgârmând sub streașină, am scos țeava pe
geam și am tras în direcția lui. Era agățat pe acoperiș, pe marginea streașinei. L-oi
fi lovit?! Nu știu. A plutit așa, încet, spre pământ. Arătă cu mâna cum cade o frunză
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ușoară, legănându-se, spre pământ. Când a ajuns la pământ s-a ridicat și s-a
îndreptat dincolo de colțul casei, spre pădure. Pe alții i-am auzit cum deschid poarta
hambarului, scârțâind, pe alții pe acoperiș, la geamurile din spate... După câteva
minute zgomotele au încetat deodată.
Nu știură ce să creadă, băuse prea multă țuică? Îl întrebară.
- Ai băut ceva înainte, nea Pandure?
- Mă vedeți beat? Îi fixă cu privirea, îndreptându-se de spate. M-a apucat și
pe mine frica. Nu știu ce vor diavolii ăștia! Am tras trei păhărele, să trec de
tremuratul care m-a luat după. Atunci v-am sunat, după ce n-am mai auzit nimic
afară.
- Ionuț, i-ai văzut și tu?
- Da, cred.
- Povestește-ne și tu ce-ai văzut.
- Când au lătrat câinii ca turbați, eu am ieșit pe geam. Am văzut o ursoaică cu
cinci ursuleți cum se apropie de casă. Câinii s-au speriat și au fugit, scheunând. Apoi
a intrat tata în casă, a închis obloanele la ferestre, a deschis doar geamul când a
tras spre acoperiș.
Cei doi se priviră cu subînțeles
-Bine, nea Panduru, cât a trecut de-atunci?
Nea Panduru se uită la pendula din perete.
- Vreo jumate de ceas.
- Uite cum facem. Noi ne mai preumblăm prin preajmă vreun sfert de oră și,
dacă nu mai e nimic, ne vedem dimineață. Bine-așa?
- Bine, mormăi nea Panduru, făcându-și de lucru cu arma, descărcând-o de
cartușele cu alice.
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Au mai dat un ocol larg casei.
- Eu cred că a tras mai mult, la măsea, în seara asta… rupse tăcerea Ilie.
- Dar cu câinii cum îți explici? Ăștia au mai dat piept cu urșii și n-au fugit
niciodată...
- Știu eu? Hai să luăm mașina!
- Ia-o, tu, înainte. Mă mai ușurez și vin și eu.

*
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Era ceață. Se auzeau camioanele zdrăngănind pe denivelările și canalele
șoselei, dincolo de râu, în sat. Ceața era lăptoasă, luminând peste case. Spre pădure
era negură. Fără nici un reper, ochii îți joacă în toate direcțiile. Fiind câmp deschis,
ceața se lăsase spre sat, cerul se deschise. Se vedeau stelele și plutea crâmpeie de
întrebări nerostite.
Mergea pe pipăite cu picioarele, căutând să rămân pe drumul forestier, care
avea o lumînare ceva mai vizibilă. Atunci îi apăru în față. Era o fată frumoasă, înaltă,
prelungă, cu o rochie neagră, sau de culoare închisă, sau verzuie. Cânta ceva,
îngânat, legănându-și brațele ca într-un vals, când la stânga, când la dreapta. Îl
chema prin semne, unduindu-se, spre pădure.
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Acestea sunt ultimile amintiri ale șefului de post din comuna Haimanale,
județul Dâmbovița. Ultima oară fusese văzut pe la ora 1,30 dimineața, când s-a
despărțit de colegul său, urmând să se întâlnească la mașină. După 15 minute de
așteptare, polițistul a pornit în căutarea șefului. Nici pe ziuă, cu câinii de urmărire,
nu l-au găsit. Parcă intrase în pământ. După alte două zile de căutări misiunea a fost
suspendată.

***

Au trecut trei zile.
Pe la prânz, a apărut la intrarea în comună, dinspre Ploiești. Pădurea era
tăiată acolo de șoseaua națională, el se târa pe marginea drumului, sleit de puteri,
cu un picior rănit, desculț, cu hainele ferfeniță. Zgâriat și însângerat în ultimul hal.
L-au luat cu slavarea, l-au dus la spitalul cel mai apropiat, cu toate că s-au codit să
îl bage așa în mașină. Mirosul de sânge se amestecase cu cel de urină, cu
transpirația și cu mirosul de fecale. Era deshidratat, înfometat, în cele trei zile și
jumătate e posibil să fi băut apă din băltoace sau ochiuri de ploaie. I-au dat să bea
apă proaspătă, l-au dezinfectat, l-au învelit cu o folie pe care o țineau pentru arși.
Nu și-a amintit nimic din cele trei zile, decât că mersese vrăjit de Fata Pădurii. S-a
pensionat înainte de vreme, medical.
Se zice că niciodată nu i-au mai venit mințile înapoi.
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Imagini: Răzvan Dițescu
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ystheos
de Adrian Chifu

Nu se ştie când au apărut Dystheonii. Sau cum. Unele teorii susţin că ar fi,
de fapt, dinaintea noastră pe Pământ, altele că sunt dintr-un univers paralel, sau
că ar fi o invazie recentă. Observatiile asupra lor au fost la inceput sporadice,
unele fiind chiar interpretate gresit, pentru ca in ultimii 30 de ani sa devina tot
mai dese.

Ce-i sigur este că sunt din ce în ce mai mulţi şi extrem de periculoşi. Orice
interacţiune cu ei este, cu putine exceptii, fatală. Pot fi neutralizați sau distruşi
relativ uşor, dacă nu s-ar afla în permanenţă în preajma oamenilor, mai exact a
victimelor pe care le aleg, aparent, aleatoriu. N-au fost raportați dystheoni
singuratici. Nu au fost niciodată văzuţi atacând pe cineva. Și, mult mai straniu, nu
sunt agresivi, totul se petrece ca şi cum n-ar fi altceva decât nişte accidente ce se
întâmplă pur și simplu.
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ARACHNOPSYCHON

Controlează din proximitate. Nivelul său de inteligență este dat de cel al
gazdei. Este situat la acelaşi nivel biologic cu ciupercile ( regnul Fungi ). Exoscheletul
din chitină şi mureina. Mecanismul plutirii încă nu a fost descoperit. Excrescenţele
craniene ale gazdei pot ajunge şi la trei metri lungime; se pare că, totuşi, nu sunt
legate de timpul aflat sub influenţa dystheonului.
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PARABIOTIKON

Se conectează la glanda pineală. Accesează prin sinusul nazal cu ajutorul unor
excrescenţe de tip tentacular. Întrerupe producerea melatoninei şi astfel gazdele
devin independente de ritmul circadian. Producerea melatoninei în corp de către
ţesuturi este mult diminuată prin distrugerea receptorilor-con din ochi a culorilor
roşu şi verde, lăsând doar lumina albastră să fie vizibilă. Parabiotikonii au o
temperatură a corpului ce poate varia între -80 şi -10 grade centigrade. La fel ca
ceilalţi dysteoni, nu au funcţii interioare, organe, sunt doar o masă compactă. Nu
au semne exterioare că ar avea viaţă în ei. O altă teorie spune că este posibil ca
24

dysteonii să fie de fapt un concurent a ceea ce numim noi viaţă. De aceea
PARABIOTIKONII au fost botezaţi aşa, fiind printre cei mai des intalniti.

NYKTOPTERION

Extrag/ absorb toate organele interne ale gazdei, înmagazinându-le într-un sac
amniotic ce conţine apă şi uree Funcţiile vitale sunt păstrate prin intermediul unor
cordoane ombilicale. Acestea sunt fixate de coloana vertebrală pentru a susţine
greutatea gazdei. Nyctopterionii nu au fost văzuţi niciodată pe timp de zi ca la
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ceilaltii dystheoni, nu s-a observat până în prezent cum se desfăşoară atacul asupra
victimei. Cunoscuţi şi sub denumirea de Îngerii Nopţii.

KRYPTONEKROSION

Victimelor le cresc din cavităţile oculare/orbite excrescenţe asemenea braţelor, dar
fără scheletul osos. Muşchii orbitei (extraoculari) participă într-o măsură prea mică
la mişcarea acestor pseudomembre. Nu s-a identificat încă dysteonul ce provoacă
aceste mutaţii. Aparent victimele kryptonecrozice sunt în comă profundă (fapt
dovedit de encefalogramele efectuate). Braţele mângâie dysteonii care vin şi se
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aşază plutind în imediata lor apropriere, proces ce poate dura şi zile. Este clar că nu
este o simplă mângâiere, are un alt rol, necunoscut.

HYALOSTASION

Aparent cei care ajung în această stare sunt cei abandonaţi de dystheoni. Toate
ţesuturile, mai puţin cel nervos, se transformă într-un material asemănător cu
sticla. Diferă densitatea: 20.000 kg/ mc, şi rezistenţa la compresiune care este de
37.000 N/mm pătrat.
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AKROPODOS
Metoda preferată a dystheonilor de a răpi oameni. Aşa au fost daţi dispăruţi primii
500.000 de oameni până în momentul în care s-a descoperit imaginea alăturată pe
un cont de reţea socială şi apoi toate celelalte filmări. Tentacule coboară, apuca
victima din pat şi o ridică prin tavan, nu se ştie unde. Nimeni nu s-a întors de unde
sunt duşi. Au fost cazuri în care aparent extragerea nu a funcţionat iar oamenii nau reuşit să treacă prin plafon şi au fost tăiaţi bucăţi în încercarea tentaculelor de
a-i traversa dincolo. Metoda funcţiona şi în cazul maşinilor, a corturilor, în general
în prezenţa oricărui soi de acoperământ.
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MNEMOARCHON

S-a crezut mult timp ca ei sunt cei care îi dirijează pe dystheonii ceilalti. În fapt sunt
umanoizi, nu umani. De la hainele lor ciudate, rupte ,prea largi sau prea strâmte,
cusute haotic uneori, mersul lor neobişnuit, aritmic, tatuajele de pe feţe şi mâini,
care de multe ori sunt reclame ce apar la televizor, la faptul că nu vorbesc ci doar
desenează semne pe care nimeni nu a reuşit să le descifreze, au părut de la bun
început a fi o specie aparte. În ultimii ani, în urma observaţiilor, s-a ajuns la
concluzia că de fapt n-au nimic deosebit. Sunt doar o altă specie, care încearcă să
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mimeze oamenii. Au fost semnalate totuşi câteva cazuri disparate în timp şi
localizare geografică în care mnemoarchoni au vorbit.

MOIROLOGOI

Sunt poate cei mai periculoşi dintre dystheoni. Sunt văzuţi plutind deasupra
morţilor, scoţând sunete joase, asemenea unui plânset, de unde şi denumirea. De
obicei stau deasupra corpului neînsufleţit mai mult de trei luni; se pare că
accelerează oarecum procesul de putrefacţie. La doi metri distanţă de ei se moare
instantaneu. S-a întâmplat de câteva ori la început: cei care au încercat să tragă
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cadavrul de sub dystheon au căzut dintr-o dată, fără viaţă. Orice animal ajuns în
zona aceea îşi pierde viaţa. Florile vestejesc rapid. Nu se ştie de ce apar doar
deasupra anumitor morţi. Nu au fost văzuţi venind sau plecând.

KOHEN AKAI

Singurii dystheoni care nu sunt ataşaţi în vreun fel de oameni. Sunt văzuţi foarte
rar. După unii martori aceşti koheni apar în faţa viitoarelor victime. Denumirea le
vine de la faptul că fac semne cu mâna asemenea unui călugăr sau preot care
binecuvântează. Acest lucru este interpretat aşa doar în lumea creştină, evident.
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EPITROPAION

Unul dintre puţinii distheoni ce emulează un sistem mecanic. Apare suprapus peste
vedere. La început, complet transparent, devine din ce în ce mai vizibil, până în
momentul în care victima are vederea complet obturată de epitropaion, chiar şi cu
ochii închişi. În majoritatea cazurilor acesta se mişca pe loc, doar din partea
superioară. Uneori torţa violetă se măreşte într-un vârtej ce cuprinde tot câmpul
vizual, revenind brusc la dimensiunea obişnuită. Unii oameni au relatat că au auzit
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lanţurile mişcându-se şi chiar sunete scoase de disteon, ca un fel de oftat. Pare că
aşteaptă ceva sau pe cineva. Din momentul în care imaginea lui devine principală,
victimele pot dormi doar cu somnifere foarte puternice.
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odul
de Mihai Mariș

Podul despărțea parte bună a orașului de partea mai puțin bună. Din beton
rece, se întindea deasupra râului. Era traversat destul de rar. Cei din partea bună
nu prea aveau drum peste el și cei din partea mai puțin bună, nu erau atât de
norocoși încât să aibă motive pentru a-l traversa.
Victor era unul dintre cei norocoși. Ambii lui părinți munceau, ba mai mult,
tatăl său era angajat în două locuri. Era singur la părinți, care au făcut tot ce le-a
stat în putință pentru a-l trimite la o școală bună, peste pod, departe de mizeria și
străzile împuțite din partea lor de oraș.
Autobuzul îl lua aproape din fața casei și îl ducea până în fața școlii. Urca în
fiecare dimineață și se bucura de locurile goale. Nu erau mulți cei care mergeau cu
autobuzul și nu în partea aceea. În zilele calde, venea pe jos acasă, traversând podul
apatic, poate pentru că voia să se bucure de căldura soarelui care îi mângâia fața
sau poate pentru că voia să prelungească timpul în care nu era pe cealaltă parte.
Într-o astfel de zi, când soarele scălda orașul în raze îmbietoare, Victor îl văzu
pentru prima dată. La baza unuia dintre cei doi piloni care susțineau hidoșenia gri,
pe partea mai puțin bună a orașului, Victor văzu un maldăr de haine. O geacă mult
mai albastră decât apa râului, poate la fel de albastră ca marea din vederea pe care
o primise de la mătușa Lori. Și o pătură neagră, cu flori roșii.
Ceva îi atrase atenția și, de atunci, în fiecare zi privi maldărul de haine care
parcă aștepta ceva sub podul rece. În zilele cu soare, ceva strălucea dintre țoale, iar
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în zilele reci, zăpada stătea departe. Curiozitatea lui Victor creștea cu fiecare
trecere a podului. Renunță cu totul la autobuz și drumul spre școală și înapoi îl făcu
pe jos, doar să mai prindă o dată acea minusculă strălucire.
Vacanța îi opri vizitele peste pod și haina albastră îi inundă visele. Trebuia să
vadă ce e acolo.
În cea mai călduroasă zi a anului, minți că se vede cu prietenii lui de la școală.
Fugi spre pod și maldărul era încă acolo. Coborî ușor, ținându-se cu mâinile de
pielea aspră a podului până ajunse la mal. Aruncă niște pietre spre bucata moartă
de țoale, dar fără răspuns. Se dezbrăcă până la chiloți, își puse hainele în ghiozdan
și fără să se mai gândească sări în apă.
Râul era calm, dar rece. Călătoria dură puțin mai mult de cinci minute. Victor
se prinse de scările pe care vopseaua roșie se confundă cu rugina și își trăgea corpul
în sus. Inima aproape că-i sări din piept. Urma să vadă ce e acolo.
Cu apa curgându-i din păr, se apropie cu tălpile goale pe betonul plin de
mușchi și alge. Haina albastră respira încet, ridicându-se și coborând, acompaniată
de un horcăit. Victor se apropie și mai mult. Întinse mâna și cu o smucitură, trase
pătura, lăsând la iveală două picioare bolnave și palide. Văzând asta, saliva îi inundă
gura și stomacul pregăti vomă, pe care o împinse înapoi.
Victor se apropie din nou. Cu mâna tremurând, atinse geaca albastră și pentru o
secundă simți materialul aspru. Înainte să poată reacționa, colți însetați erau prinși
de gâtul lui firav și foamea bestiei de sub pod era potolită.
Sângele picura pe betonul scorțos, strecurându-se printre mușchi și alge,
oferindu-i puțină culoare. Fiara trăgea cu putere, în timp ce Victor cădea în vis.
Noaptea veni peste pod și învălui orașul în întuneric. Bestia era sătulă. Lăsă corpul
copilului să cadă și dispăru cu aripi furioase în nimicul nopții.
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Victor își trase geaca albastră și pătura peste el. Nu se putea mișca. Ghemuit,
la baza podului, aștepta nopți întregi, prins între viață și moarte. Aștepta și îi era
foame.
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he bbot
de Costel Baboș

Click aici pentru audiție, versiunea în engleză:
he bbot
Click aici pentru audiție, versiunea în română:
tarețul
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ux eterna - eres
de Adrian Chifu

Există suflete încă legate de trupuri, pierdute pentru totdeauna în abis. Iar
unele spirite, despre care se spune că sunt îngeri, le pot elibera din acest blestem.
Dar trebuie să plătească preț: nimeni nu își va mai aminti de ele. Aceste spirite sunt
cunoscute ca și KERES.
Click aici pentru vizionare:
ux eterna - eres
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ăzvan ițescu – pentru fotografiile de la proza În toiul nopții.
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