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Ioan LASCU

I
n 1983 destinul m-a „desantat” la 
Craiova. Veneam de la un ziar „pro-
letar” din Petroșani ca să fiu direc-

tor la „Dinamo”, nu la un club sportiv, ci la Casa 
de Cultură a Tineretului, strada Libertății nr. 9. 
Muncă de rutină, aplicativă și politică – 
așa erau vremurile... dar și litera-
ră, specializarea mea. Printre 
altele, la „Dinamo” am făcut 
cunoștință cu un cenaclu 
SF – „Henri Coandă”, o 
titulatură cum se obiș-
nuia pe atunci, pentru 
a eluda implantul po-
litic, dar cu scopul de 
a licita un pic și mân-
dria națională. Cena-
cliștii se reuneau de 
obicei săptămânal, 
sau de câte ori le era 
cu putință. Deși litera-
tura SF nu mă interesa 
în mod deosebit, i-am cu-
noscut treptat pe cei care 
frecventau gruparea „Henri 
Coandă”, mai întâi pe Ion Ilie Io-
sif, președinte, cel care mi-a devenit 
prieten pe viață, pasionat la sânge de ceea ce 
făcea: conducea cenaclul, scria povestiri de gen, 
se îngrijea de publicarea unor antologii și reviste 
– S.F.-știi le spuneau fanzine – și era trup și su-
flet în demersurile de organizare și derulare ale 
unor manifestări anuale de anvergură națională: 
„Zilele cenaclului S.F. «Henri Coandă»”. Ion Ilie 
Iosif, cel ale cărui inițiale – I.I.I. – sunau – singur a 
spus-o – ca un nechezat, mi-a prezentat alți cena-
cliști, majoritatea tineri, dar și maturi, deja sena-
tori de drept, precum Aurel Cărășel, Radu (Piți) 
Honga, Marius Stătescu, frații Liviu și Mirela Pa-
ciugă, Aurelia Urziceanu, Marius Ghergu, Florin 
Diloiu, apoi, mai târziu, nou veniți ca Pompilian 
Tofilescu, Dan Moldoveanu, Alin Macovei, Dan 
Ninoiu. Ilie mi-a dezvăluit, nu fără regrete și ne-

mulțumire, că o parte din cenacliști plecaseră de 
câțiva ani de la „Henri Coandă” și se adunaseră, 
la Casa de Cultură a Studenților, într-un nou ce-
naclu botezat „Victor Anestin”. Așa am auzit de și 
i-am cunoscut pe Mircea Liviu Goga, Viorel Pîr-

ligras, Victor Martin, Dodo Niță, Valentin 
Iordache, Constantin Iancu. Uitând 

de antagonisme, unii cenacliști 
fecventau ambele cenacluri, 

din când în când. 
Până în 1989 inclu-

siv, la Casa Tineretului 
(ulterior cu o titulatură 
pompoasă: Casa Știin-
ței și Tehnicii pentru 
Tineret) m-am impli-
cat, conform fișei pos-
tului, dar și din pasiu-
ne – devenisem un fan 

– în organizarea și des-
fășurarea a șapte ediții 

ale „Zilelor ceanclului 
«Henri Coandă»”. Dificul-

tățile de trecut nu erau puți-
ne. Cu toate că cenaclul „Henri 

Conadă” obținuse cel dintâi din 
țară1 marele premiu la Eurocon-ul 

de la Stresa, Italia, în 1980, acesta decăzuse 
din grațiile organizației tutelare: Comitetul Jude-
țean UTC. Îmi amintesc cât de greu se aprobau 
cheltuielile pentru decontarea celor două zile de 
manifestări cenacliere. La una din ediții, 1985 
cred, am pierdut vreo trei ore în biroul gospoda-
rului-șef de la județ pentru a-l convinge să sem-
neze o decizie de plată. Nu s-a lăsat înduplecat 
decât în preziua manifestărilor, prin intervenția 
lui Alexandru Mironov, a cărui influență politică 
era de necontestat. Fostul craiovean și prieten in-
separabil al lui Ion Ilie Iosif, Alexandru Mironov, 
era nelipsit la edițiile „Zilelor cenaclului «Henri 
Coandă»”. Destul de des se prezentau la mani-

1În 1984, cenaclul SF din Timișoara a obținut un premiu simi-
lar, la Brighton, Marea Britanie.

HENRI COANDĂ –                                    
UN MARE  SAVANT ŞI UN  
CENACLU SF CRAIOVEAN
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festări Ion Hobana, pe atunci secretar al Uniunii 
Scriitorilor, și Ioan Eremia Albescu, redactor-șef 
la mensualul Știință și tehnică, cea mai respec-
tabilă publicație de profil din acel timp. Cât des-
pre cenacliștii din țară, aceștia veneau cohorte la 
acele „Zile” ale cenaclului. Din București nelipsiți 
erau Cristian Tudor (Cris) Popescu, Dănuț Ungu-
reanu, Marina Nicolaev, Constantina Paligora, 
Mihai-Dan Pavelescu, Mihai Bădescu, apoi fra-

ții Dan și Lucian Merișca, George Ceaușu (Iași), 
Ovidiu Bufnilă și Răzvan Haritonovici (Bacău), 
Doru Brana (Brașov), Bogdan Ficeac și Romulus 
Prunescu (Pitești), Ovidiu Pecican (Arad), alți ce-
nacliști din Timișoara, Slobozia, Petroșani, Ora-
dea și – nu mai încape îndoială – din Craiova. Se 
făceau proiecții de filme SF: așa am putut viziona 
Alien, Portocala mecanică ș.a. Dacă ședințele diur-
ne, cu un aer pe alocuri oficial, nu erau totdeauna 
atractive, cele nocturne erau lungi și explozive: se 
citea mult, se discuta cu aprindere, erau elogiați 
sau desființați vechi și noi autori. La una din se-
siunile de zi – în 1987, cred – a fost invitat Ion D. 
Sîrbu, scriitor și intelectual nonconformist ca și 
spiritul mișcării S.F., care a vorbit de câte în lună 
și-n stele, despre adevăr, despre univers, despre 
știință și capcanele ei, despre literatura de toate 
genurile, căci doar era un filosof proscris al regi-

mului! Cu prilejul ediției din 1989, una jubiliară, 
am lansat și o plachetă care se mai află, cred, prin 
vitrinele unor foști cenacliști. 

Colaborarea mea cu Ion Ilie Iosif nu s-a în-
trerupt după 1989. La inițiativa lui, dar împreu-
nă, el director, eu adjunct, am pus la cale apariția 
unei noi reviste de gen, în 1990, că doar se dăduse 
deja liber publicațiilor de orice fel. În apartamen-
tul lui din Calea București, unde locuiește și azi, 
am botezat-o Star Traffic SF, am schițat sumarul 
a două-trei numere, am trecut la adunatul ma-
terialelor și la editare/ publicare. Consilier de la 
distanță a fost mereu nelipsitul, indispensabilul 
Alexamdru (Alic) Mironov. Tot prin 1990-1991 
am început să colindăm țara la câteva reuniuni 
ale cenaclurilor S.F., la București, la Slobozia, la 
Pitești, unde mi s-a conferit și un premiu pentru 
critică literară a unor cărți S.F. în aprilie 1992, de 
asemenea împreună, am fost în sudul Bulgariei, 
la celebra, pe atunci, clarvăzătoare Vanga. Am 
făcut și un popas de câteva zile la Sofia, găzdu-
iți de familia Karapancev, ai căror membri erau 
preocupați de S.F. Ilie, mare vorbitor de bulgară, 
s-a întâlnit, tot la Sofia, cu Krasimira Stoianova, o 
nepoată a clarvăzătoarei, după care a rezultat vo-
lumul Vanga, sub semnătura acesteia și în tradu-
cerea și editarea lui Ion Ilie Iosif. Editura fondată 
și condusă de el s-a numit – cum altfel decât Star 
Traffic (EST). Acolo au apărut și alte scrieri despre 
Vanga și, se subînțelege, cărți S.F. Cât mă priveș-
te, eu am publicat la întoarcere, două însemnări 
în publicațiile bucureștene unde lucram atunci, 
e vorba de textele Bulgaria văzută prin vest și Am 
fost la Vanga. Apropierea și chiar ralierea mea la 
fandom a durat vreo câțiva ani buni, dar nu mică 
mi-a fost surpriza când, în Dicționar-ul SF apărut 
în 1999, la Editura „Nemira”, în coorodonarea lui 
Mihai-Dan Pavelescu, m-am descoperit „acroșat” 
la pagina 133. După informații introductive de 
ordin general, în articol se specifică:

„În domeniul SF, s-a distins în special ca 
sprijinitor și organizator al cenaclului Henri 
Coandă. Alături de Ion Ilie Iosif, în calitate de di-
rector sau metodist principal la Casa de Cultură 
a Tineretului a organizat, în perioada 1983-1989, 
șapte ediții ale Zilelor cenaclului Henri Coandă. 
A sprijinit publicarea fanzinului Omicron, unde 
a fost prezent cu poezie și critică SF. A publicat 
articole și critici de gen în Ramuri și Star Trafic, 
revistă pe care a fondat-o, în 1990, împreună cu 
Ion Ilie Iosif și la care a funcționat ca redactor-șet 
adjunct. Tot în 1990, împreună cu Ion Ilie Iosif, a 
pus bazele Asociației Creatorilor de Science-fic-
tion. În anul 1988, la zilele Antarg, a obținut un 
premiu pentru eseu.” 

Aferim și halal să-ți fie, domnule Mihai-Dan 
Pavelescu! 
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A.C. : –  Domnule Iosif, 
orice interviu care s-a făcut, se 
face și se va mai face cu d-voas-
tră va avea, în mod obligatoriu, 
în centrul atenției, relația pe care 
ați avut-o cu cenaclul de literatu-
ră și artă Science Fiction „Henri 
Coandă”, din Craiova. În mod 
implicit, deci, și interviul de față 
va începe cu o întrebare referitoa-
re la el. Ştiu că sunteți, alături 
de Alexandru Mironov, Marius 
Ghergu și Titus Filipaș, unul din-
tre membrii fondatori ai acestuia. 
Așa cum este de așteptat, intere-
sul majorității cititorilor vizează 
activitatea cenaclului. Întrebarea 
mea va face referire, însă, la denu-
mirea acestuia. De ce ați ales să-l 
numiți „Henri Coandă”?

I.I.I.: – Am fi putut alege 
orice denumire ne-ar fi trecut 
prin minte, iar pe atunci, la 
începuturile mișcării SF și ale 
fandomului românesc, exis-
tau, slavă Domnului, destule 
posibilități. Nu îți trebuie prea 
multă imaginație, ca să înțe-
legi asta, nu existau decât alte 
două cenacluri în deceniul al 
VII-lea al secolului trecut, iar 
denumiri o mulțime. Au do-
vedit acest lucru fondatorii ce-
naclurilor din deceniile urmă-
toare, cei mai mulți apelând 
la harta bolții cerești, dar și la 
denumiri din fizica subnuclea-
ră, din astrofizică sau chiar din 
operele SF traduse și publicate 
în România. 

Noi ne-am gândit că o 
denumire tipic românească ar 
fi de preferat, fie chiar și numai 
pentru a nu da prilej autorită-
ților comuniste ale perioadei 
de a refuza înregistrarea sa în 
analele culturii oltenești. Iar 
omul de știință Henri Coandă 
fusese un nume incontestabil 
pe cerul Europei și chiar al lu-
mii întregi. Nu e nevoie să ne 
amintim decât de inventarea 
primului avion-rachetă pen-
tru dotarea armatei române, în 
1905, a primului avion cu reac-
ție din lume, în 1910, a primu-
lui tren aerodinamic, precum și 
de descoperirea 
efectului care-i 
poartă numele, 
efectul Coandă, 
care se referă la 
devierea unui 
fluid ce pătrunde 
într-un alt fluid. 
În fine, savantul 
a făcut o mulțime 
de invenții și ino-
vații, despre care 
lumea de azi știe 
din ce în ce mai 
puțin. Numele 
lui ar fi dat greu-
tate și un presti-
giu unei mișcări 
culturale aflate 
de-abia la înce-
put, cu atât mai 
mult cu cât se îm-
păcase cu autori-
tățile comuniste 

și revenise definitiv în țară, 
unde fusese imediat primit în 
Academia Română. 

Îți vine să crezi sau nu, a 
existat chiar și o scrisoare, în 
acest sens, din partea noastră, 
către ilustrul savant, prin care 
îi solicitam să-și dea acordul 
pentru folosirea numelui său. 
Nu am primit niciodată răs-
puns și am crezut că se rătăci-
se prin sertarele biroului vreu-
nei secretare. Cu câțiva ani în 
urmă, însă, Alec (Mironov) a 
aflat că s-a găsit ciorna unui 
răspuns pentru noi, scrisă cu 
creionul pe o hârtie, printre 

      Interviu cu scriitorul și editorul Ion Ilie IOSIF

CIVILIZAȚIA MINȚII –                                 
CIVILIZAȚIA OMICRON
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documentele rămase în cus-
todia muzeului ce le primise 
în grijă. Scria acolo, numai în 
câteva propoziții, că era încân-
tat de o astfel de propunere. Se 
pare că nu a mai apucat însă 
să o trimită, decedând în anul 
1972, la București. Oricum, ni-
meni nu a avut curajul, în epo-
că, să se agațe de denumirea 
aceasta, iar numele lui i-a priit 
cenaclului, care a avut parte 
de o existență îndelungată. De 
fapt, știi și tu asta, deoarece în-
tre 1983 și 1995 ai fost ultimul 
președinte care i-a condus ac-
tivitățile.

 

A.C.:  – V-ați ocupat de 
cenaclul „Henri Coandă” vreme 
de peste un deceniu, iar apoi i-ați 
supervizat activitatea, dar din 
motive de sănătate ați trecut mai 
rar pe la ședințele lui săptămâna-
le. În mod sigur, ați cunoscut cea 
mai mare parte a celor peste 200 
de membri care i-au trecut pragul. 
De unii v-ați atașat mai mult, pe 
alții i-ați cunoscut mai puțin, în 
funcție de perioada în care au ac-
tivat. Există vreunul care să vă fi 
surprins prin calitatea activității, 
dar și prin inconstanța sa de cre-
ator?

I.I.I: – Există două laturi 

ale activității de creație în in-
teriorul cenaclului: cea de artă 
plastică și cea de literatură. În 
ambele am descoperit valori, 
pe care am încercat să le impu-
nem pe plan local și național.

 În grafică, la vremea în-
ceputului, am avut două valori 
certe: prietenul meu Marius 
Ghergu, un artist prin excelen-
ță, dominat în acea perioadă 
de tehnica pointillism-ului; de 
altfel, un om foarte constant și 
echilibrat, Marius ne-a ajutat 
foarte mult în realizarea celor 
trei fanzine Omicron, dar mai 
ales a celor două antologii În-
tâmplări din veacul XXI și Alte 
întâmplări din veacul XXI. 

A fost apoi Florin Ma-
rin Diloiu, un tânăr (pe atunci 
majoritatea erau foarte tineri) 
talentat, care promitea să se 
impună pe piața de profil SF. 
Avea mână, avea ochi, dar 
mai ales avea idei SF, un lucru 
mai rar întâlnit la un artist, pe 
atunci.

 Ei, bine, la numărul al 
treilea al fanzinului, aveam 
urgentă nevoie de un desen 
în tuș, pentru ilustrarea unei 
povestiri, un desen care să 
reprezinte fața unui om, vă-
zută prin viziera unei căști de 
cosmonaut. Deoarece Marius 
era plecat într-o delegație, 
am apelat la Diloiu. Am avut 
surpriza să descoperim că nu 
avea habar să schițeze o față 
umană și, după ce s-a chinuit 
o seară întreagă, a renunțat, 
pur și simplu. Nu a mai trecut 
pe la cenaclu câteva luni bune, 
timp în care am apelat la Ma-
rius, revenit în Craiova, ca să 
rezolvăm irezolvabila proble-
mă a unei fețe umane. Asta a 
fost una dintre dezamăgiri, ca 
să-i spunem așa. 

Cea de-a doua se referă 
la un scriitor. Este vorba des-
pre Mihai Marian, care a venit 

cam odată cu tine la cenaclu, 
prin 1980. Avea talent la scris 
băiatul acela. Îmi amintesc că a 
citit la una dintre ședințe o nu-
veletă, pe tema chirurgiei tem-
porale, în care a creionat foarte 
bine un imperiu al trecutului 
îndepărtat, cred că acela feni-
cian. Acțiunea era interesan-
tă, dar finalul nu era cel mai 
fericit. L-am forfecat cu toții, 
îți aduci aminte ce fel de dis-
cuții literare foarte pragmatice 
și, poate, chiar dure se purtau 
pe atunci, dar el nu s-a supă-
rat și în săptămâna următoare 
a venit cu o povestire, încă și 
mai reușită decât primul text, 
pe care i-ai publicat-o chiar tu 
în fanzinul Atlantida, pe care îl 
scoteai la Cernavodă.

 Da, Mihai Marian porni-
se din gara Henri Coandă cu 
viteza unui tren expres și eu, 
unul, îmi pusesem mari spe-
ranțe în el. Apoi s-a întâmplat 
că a trebuit să se mute, stu-
dent fiind, la Timișoara, par-
că, iar apoi la Iași, unde a și 
intrat în rândurile cenaclului 
„Quasar”. Dar eu nu am mai 
văzut nici un text publicat de 
el, ulterior. Cred că s-a retras 
din activitatea de creație, pre-
ferând să facă altceva. Nu știu, 
poate că viața l-a îndepărtat 
de SF, poate alte pasiuni… 
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A fost însă o decepție pentru 
mine. Avea potențial mare și 
ar fi putut evolua.

A.C.: – Momentul Omi-
cron, ne aduce în minte două 
mari reușite: un fanzin de di-
mensiuni A4, tipărit pe hârtie de 
calitate, și Marele Premiu pen-
tru revistă a fanilor, primit la 
Convenția Europeană de SF de la 
Stresa (Eurocon), Italia, în 1980. 
Aveți vreo dezamăgire în privința 
asta?

I.I.I: – Faptul că am luat 
un mare premiu european, 
într-o perioadă în care legătu-
rile politice dintre România și 
restul Europei occidentale se 
reduseseră mult de tot, a avut 
și părți bune, dar și părți… hai 
să le spunem mai puțin bune.

 Întrebările care s-au pus 
în mediul politic au fost, pro-
babil, următoarele: cine sunt 
ei, cei care au scos această re-
vistă, de li s-a acordat acest 
premiu important, fără ca noi 
să știm nimic? Cum de au avut 
neobrăzarea să accepte un pre-
miu capitalist, fără să întrebe 
pe nimeni? Cert este faptul că 
puțini știu cum s-au petrecut 
exact lucrurile acolo, în Italia, 
ce eforturi extraordinare a fă-
cut Alec și chiar maestrul Ion 
Hobana pentru ca premiul să 
se îndrepte spre Omicron, în 
balanță mai fiind alte două 
propuneri. 

A fost, cu siguranță, un 
mare succes al SF-ului româ-
nesc, despre care puțini își mai 
aduc aminte. Am avut, vreme 
de un an, cea mai bună revis-
tă a fanilor de pe continent. Ni 
s-a înmânat chiar și o plache-
tă suflată cu aur, pe care noi, 
membrii cenaclului, de-abia 
am reușit să o vedem. 

M-ai întrebat de decep-
ții? Ei, bine, una dintre cele 

mai mari a fost faptul că pla-
cheta a ajuns pe peretele bi-
roului prim-secretarului de 
partid, pentru județul Dolj, de 
la acea vreme, și în mai puțin 
de un an s-a volatilizat, pur și 
simplu, nimeni nemaifiind în 
stare să dea vreo lămurire cu 
privire la soarta ei. 

Mai mult, mai există 

încă o decepție. După primi-
rea premiului, ni s-au închis 
treptat toate porțile de care 
beneficiasem mai înainte. Să-
ți reamintesc că toate cele trei 
fanzine și cele două antologii 
apăruseră înainte de a lua pre-
miul (ultima publicație fiind 
Alte întâmplări din veacul XXI, 
apărută în 1977). După felici-
tările cam acre pe care le-am 
primit în toamna anului 1980 
pentru marele succes, nu am 
mai reușit să publicăm abso-
lut nimic, cu excepția afișelor 
pentru promovarea lucrări-
lor „Zilelor cenaclului Henri 
Coandă”. 

Chestia asta ar trebui să 
le spună destul de multe is-
toricilor literari care se vor 
ocupa de prezentarea fenome-
nului „Henri Coandă”, într-o 
posibilă și viitoare istorie a 

fandomului românesc de SF.

A.C.: – După 1990, ați re-
nunțat la postul de bibliotecar al 
Universității din Craiova pentru 
a deveni editor. Vreme de câțiva 
ani,ați repurtat câteva succese de 
casă, în special cu cărți vizând fe-
nomenul Vanga, din țara vecină, 
Bulgaria. Dar, remarcabil, nu ați 
renuțat la Science Fiction. Mai 
mult decât atât, ați reușit să în-
ființați o asociație a creatorilor de 
gen și să o înzestrați cu o revistă. 
Dacă n-ar fi intervenit marasmul 
economic al anilor 1993-1996, 
probabil că Star Trafic SF ar fi 
avut un cuvânt greu de spus în 
evoluția fandomului și a prozei 
anilor 1990-2000. Dacă ați putea 
realiza o călătorie înapoi în timp, 
în acea perioadă, ați schimba ceva 
în planurile de atunci?

I.I.I: – Asta e o întrebare 
capcană, nu? Dacă m-aș în-
toarce și aș modifica, înseam-
nă că ar rezulta altă linie de 
viitor, iar rezultatul ar fi că nu 
m-aș mai putea întoarce. Dacă 
nu m-aș întoarce, înseamnă 
că nu s-a modificat nimic și 
atunci m-aș trezi făcând că-
lătoria în trecut. Și tot așa, la 
nesfârșit. Fenomenul buclei 
temporale, care a dat atâtea 
bătăi de cap scriitorilor de an-
ticipație, dar și fizicienilor care 
s-au confruntat cu efectul ge-
menilor, prognozat de Albert 
Einstein.

 În fine, răspunsul este 
nu, nu aș modifica nimic. Pen-
tru că am făcut probabil, ceea 
ce trebuia făcut la momentul 
respectiv. Iar aceea a fost, în 
mod sigur, cea mai bună opți-
une posibilă, altminteri nu ar 
fi devenit realitate.

Să mă explic. Împreu-
nă cu mai vechii mei prieteni, 
Marius și Alec, dar și cu Piți 
(alias scriitorul Radu Honga) 
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am ajuns la concluzia că vre-
mea cenaclurilor avea să apu-
nă probabil într-un deceniu și 
că era nevoie de o structură 
cu o respirație mult mai largă, 
care să poată include membri 
din toată țara. Un cenaclu era 
dedicat unei localități și atât. 
așa că ne-am gândit că o asoci-
ație ar fi fost ceva mai de actu-
alitate, cu cât avea și un statut 
legal, ștampilă etc. 

Așa a apărut Asociația 
Creatorilor de SF (ACSF), din 
care ai făcut și tu parte, ba chiar 
i-ai și condus destinele vreme 
de câțiva ani. O asociație fiind 
compusă din fani și creatori 
era nevoie ca produsele lor să 
fie cunoscute de toți ceilalți și 
chiar de publicul mai larg. așa 
că, având editura la îndemâ-
nă, pasul următor a fost să re-
alizăm o revistă. Star Trafic SF 
care a fost, după Orion, apătură 
tot la Craiova, cu câțiva ani mai 
înainte, o revistă semiprofesio-
nistă, cu niște repere intelectu-
ale și culturale foarte clare.

Faptul că nu a apărut 

decât în trei numere, în acea 
perioadă tulbure din punct 
de vedere social și economic, 
nu trebuie să surprindă. Până 
în 1998, au apărut o mulțime 
de reviste și de fanzine, tipă-
rite sau xerografiate, care nu 
au rezistat pe piață mai mult 
de unu-două numere. A fost, 
practic, ultima zvâcnire a ce-
naclurilor care începeau să-și 
piardă din importanță și să se 

desființeze. Am publicat câteva 
povestiri și desene bune în Star 
Trafic. O reușită, așa o consider. 
O reușită, de care îmi aduc cu 
drag aminte. Și pe care, ca să 
revin la întrebarea ințțială, aș 
repeta-o, fără ezitare.

A.C.: – John Osborne scria, 
prin 1956, o piesă devenită repe-
de celebră – Privește înapoi cu 
mânie. Dacă v-aș cere să priviți 
înapoi, dar fără mânie, acum, când 
cenaclul „Henri Coandă” a trecut 
de o jumătate de secol, ce ați vedea, 
prin prisma tuturor celor pe care 
le-ați trăit, în această minunată 
lumea a Science Fiction-ului?

I.I.I: – Mă încerci încă 
o dată, nu? Cred că nu aș fi 
putut să trăiesc o experiență 
culturală mai frumoasă și mai 
fascinantă. Asemenea unui co-
pil etern (dintre aceia creionați 
de Isaac Asimov în Sfârșitul 
copilăriei), am trăit un vis cu 
ochii deschiși. Și am găsit pri-
eteni adevărați, alături de care 
a meritat să port această bătă-
lie cu realitatea, în încercarea 

de a o transforma, 
conform visului. 

Da, „Henri 
Coandă” a fost mai 
mult decât un cena-
clu, a fost o idee, ide-
ea de zbor către astre-
le din mintea noastră. 
Pentru că, orice s-ar 
spune, chiar dacă nu-i 
vom putea întâlni ni-
ciodată (deși eu cred 
cu putere în această 
posibilitate), extra-
tereștrii există din-
totdeauna în mințile 
noastre, zburând de 
la un neuron la altul 
și aducând cu ei civi-
lizația minții. O civili-
zație în care ar trebui 
să credem cu toți, ca 
într-o axiomă. Și aș 

numi-o, așa, în amintirea aces-
tui trecut fabulos, Civilizația 
Omicron.

A.C.: – Nu îmi doresc ni-
mic mai mult decât ca membrii 
fondatori ai cenaclului „Henri 
Coandă” să se mai poată întâlni o 
dată, într-o ședință literară, ca pe 
vremuri, iar mie să-mi fie permis 
să asist din culise. Ar fi ca într-o 
întâlnire cu Olimpienii. Vă mul-
țumesc pentru răspunsuri, răb-
dare și timpul acordat.

     
 A consemnat 

Aurel Cărășel, 
iunie 2021
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P
rimul autor de literatură SF din 
Craiova, Victor Anestin este și 
autorul primului roman științifi-

co-fantastic din literatura română - În anul 4000 
sau O călătorie la Venus, 1899. Născut la Bacău, 
Anestin este „fiu al Craiovei” prin adopție, care 
nu figurează totuși, cum ar fi fost de așteptat, în 
cuprinzătorul „dicționar de scriitori olteni” De 
la Macedonski la Arghezi, 
publicat în 1975 de Florea 
Firan, la Editura Scrisul 
Românesc din Craiova, 
după cum remarca repu-
tatul critic Cornel Robu1. 
Părinții săi, actori cu con-
tract prin diverse orașe, 
se stabilesc la Craiova, 
ca actori la Teatrul Nați-
onal, iar Victor Anestin 
urmează aici clasele se-
cundare, la Liceul „Carol 
I”, absolvit în 1892, după 
care își va continua cari-
era de scriitor și jurnalist 
la București. A debutat în 
1889, la 14 ani, în Revista 
olteană condusă de G.D. 
Pencioiu, cu traducerea 
unui fragment din Mer-
veilles célestes a astrono-
mului francez Camille 
Flammarion, apoi, ca jur-
nalist, în 1892, la Curierul Olteniei din Craiova. 
Lipsit de resurse materiale, Victor Anestin nu 
a putut urma studii superioare, dar asta nu l-a 
împiedicat să înființeze mai multe reviste, dintre 
care cea mai importantă este, desigur, „revista 
1 În prefaţa la ediţia: Victor Anestin, În anul 4000 sau O călă-
torie la Venus, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986. Din fericire, 
Florea Firan și-a răscumpărat omisiunea în Profiluri şi structuri 
literare, vol. I, 1986 (n.red.).

mensuală de astronomie populară” Orion, ce 
însumează peste cinci ani editoriali de apariție 
(1907-1912) – longevitate remarcabilă pentru o 
publicație care se susținea singură, din abona-
mente, sprijinită fiind și de ministrul Spiru Ha-
ret pe tot timpul mandatului său. Ce atuuri avea 
totuși Victor Anestin? A.A. Luca2 afirma despre 
Anestin că: „A fost autodidact. A învățat singur 

patru limbi străine și con-
tinua a se instrui citind 
cu patimă capodoperele 
marilor savanți în limbile 
franceză, germană, en-
gleză și italiană.”

Autor a sute de 
articole și a peste 30 de 
lucrări proprii, cele mai 
multe de astronomie, 
precum și aproximativ 
20 de cărți traduse, Vic-
tor Anestin rămâne însă 
în istoria literară cu trei 
romane SF: utopiile În 
anul 4000 sau O călătorie 
la Venus (1899), O trage-
die cerească (1914) și Pu-
terea științei. Cum a fost 
„omorât” Războiul Euro-
pean (1916). În ciuda ae-
rului grav și al narațiunii 
bine construite, romane-
le rămân cu un farmec 

oltenesc specific, remarcat de același Cornel 
Robu3: „Cum am putea, de exemplu, să nu sa-
vurăm involuntarele «scăpări» de detaliu care, 
odată intrate pe orbita ficțiunii, dobândesc, pe 
lângă «hazul» lor intrinsec, un delicios gust pi-

2 În Gânduri la mormântul lui Victor Anestin, în Adevărul lite-
rar şi artistic, anul XIV, seria II, nr.761, 7 iulie 1935.
3 În Scriitori români de science-fiction, Editura Eagle, 2011.

Viorel PÎRLIGRAS

VICTOR ANESTIN, UN SCRIITOR    
ŞI UN CLUB SF CRAIOVEAN
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cant! Astfel, adorația lui Victor Anestin pentru 
Luceafăr va merge, în «povestea astronomi-
că» O tragedie cerească, atât de departe încât va 
«sacrifica», alături de planeta Marte, chiar și 
Pământul natal, păstrând intactă numai «tână-
ra» planetă Venus, populată însă de o omenire 
pentru care singura monedă în circulație este... 
leul! De altfel, leul circulă curent nu numai pe 
Venus, în anul 3000, dar și în America, unde, în 
anul 1916, încă nu s-a auzit despre dolar, după 
cum putem constata din «povestea fantastică» 
Puterea științei, apărută în acest an («Un englez 
oferise lui Shaw un miliard de lei prin telegra-
fia fără fir, dacă va poposi numai pentru trei 
zile în Anglia»). Mai mult, în O tragedie cerească 
situațiile și dialogurile converg irezistibil spre 
impresia că pe Venus s-ar vorbi... românește, ba 
chiar cu unele incorigibile «oltenisme» și «re-
gățenisme», în timp ce, pe Pământ, în același 
an de grație 3000, ne regăsim în plin Caragiale 
(«E revoluție mare! A vrut să scoată armata și 
armata n-a ascultat: soldații zic că, dacă vine 
Satan, la ce să mai asculte?»).” 

Optzeciștii craioveni
pun de-un cenaclu

În toamna anului 1982, un grup de mem-
bri al cenaclului „Henri Coandă”, nemulțu-
miți de patronajul casei de cultură care nu le 
mai oferea nici decontarea deplasărilor la ma-
nifestările de profil, nici sală pentru ședințele 
săptămânale, hotărăște să mute întregul cena-
clu la Clubul Electroputere, al cărui director 
se arată entuziast în primă instanță că un club 
cu un așa renume s-a decis să se stabilească 
în incinta instituției. Doar că, la o ședință cu 
scântei cu reprezentanții consiliului muni-
cipal al UTC, cel care gira Casa de cultură a 
tineretului, conservatorii cenaclului decid să 
rămână. Așa că „reformiștii” – autorul aces-
tor rânduri, Radu Honga, Victor Martin, Mir-
cea Liviu Goga, Florin Diloiu și Anca Teodo-
rescu, cărora li se alătură și Marian Mirescu, 
înființează un nou cenaclu care primește de 
la Ion Hobana, secretarul Uniunii Scriitorilor 
din acea vreme, sugestia denumirii de „Victor 
Anestin”. În scurt timp, cenaclul își schimbă 
și „locuința”, trecând sub umbrela Casei stu-
denților din localitate, mult mai ofertantă în 
descoperirea de proaspete talente. Noi mem-
bri, dintre studenți, își fac apariția, iar unii 
din ei se atașează destul de puternic de grup: 

Daniel Cristian Dumitru, Dodo Niță, Valentin 
Iordache, Gabriel Coșoveanu, Mihai Cranta, 
Aurelia Urziceanu, Constantin Iancu, Gabriel 
Dimana, Constantin Gheorghe. Membrii 
SFVA – abrevierea numelui cenaclului – obțin 
premii la concursuri, publică atât în revistele 
literare, cât și în fanzinele destul de meteorice 
din țară, dar și în importantul Almanah anual 
Anticipația și alte antologii, doi membri reu-
șesc să-și vadă volume de autor. Principalul 
suport publicistic până la un anumit punct 
este pentru cenaclul craiovean revista studen-
țească Mesaj Comunist, apoi, la finele anilor 
80, o conjunctură favorabilă face să renască 
Orion-ul lui Anestin, de data aceasta SF, ca su-
pliment al Teatrului liric din localitate, editat 
în 150.000 de exemplare. Patru numere apar 
în perioada 1988-1989, apoi, imediat după 
evenimentele din decembrie, un al cincilea 
în alt format, editorial și tehnic. Noile schim-
bări sociale distrug coeziunea cenaclului, dar 
grupări din el își continuă proiectele născând 
edituri – SFVA, Orion, Dante – și foarte multe 
reviste de profil, cu apariții ocazionale – 467, 
Orion, Orfeu din Orion, Constelația Orion, Ome-
ga, Altceva, Eclipsa, BDC. Împreună cu cenaclul 
„Henri Coandă”, renăscut în anii 90 la Casa 
studenților de o nouă generație – Dan Ninoiu, 
Adrian Roșianu, Pompilian Tofilescu, Octavi-
an Mustafa, Gabriela Boiangiu, soții Maria și 
Mihai Dumbravă – SFVA construiește o conti-
nuitate a genului în Craiova, implicându-se în 
editarea unor noi antologii precum Beta (Edi-
tura Vlad&Vlad, 1995) sau Gama – Alte țărmuri 
(Ed. Reduta, 2004).

Din 2012, SFVA are statut juridic de asoci-
ație culturală și are în componență scriitori re-
dutabili, cât și fani fideli: Mihai Cranta, Victor 
Martin (autor a cca 30 de volume SF, aforisme 
și poezie), Mircea Liviu Goga (Premiul Uniunii 
Scriitorilor ION HOBANA - 2011 pentru vo-
lumul Insula pescărușilor, Editura Eagle, 2011, 
Editura Pavcon, 2018), Dan Ninoiu (premiul 
Romcon 2017 pentru cea mai bună nuvelă – 
Manuscrisul episcopului Petronius, Editura Pa-
vcon, 2016), Emil Stanciu, Adrian Roșianu, Mi-
hai Dumbravă, Cornelia Georgescu (autoarea 
ciclului de șase volume – Proxima, Editura Gra-
fix, 2012) și, cu voia dumneavoastră, ultimul pe 
listă – subsemnatul. Și, pentru că în 2022 clubul 
va serba 40 de ani de la înființare, putem vorbi 
deja nu doar de o maturitate artistică, ci și de 
longevitate culturală.
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Dacă dai un search pe go-
ogle după numele tău, primul 
loc în care ajungi este platforma 
„linkedin”, de unde afli că Pom-
pilian Tofilescu este director la 
firma „Autonomous – Flex” 
din  Michigan, Statele Unite. 
Tu ești acela?

F
irma se chemă 
„Flex Automoti-

ve”, „Autonomous” vine de 
la departamentul în care îmi 
desfășor activitatea, adică 
sisteme pentru vehicule au-
tonome. Implicit am răspuns 
și la întrebare, eu, Pompilian 
Tofilescu cel care te privește 
din poza de pe LinkedIn, deși 
cu trei ani mai tânăr, seamănă 
suficient de bine cu mine ca să 
fim una și aceeași persoană.

În plus, așa cum îmi 
place să le răspund colegilor 
și prietenilor americani când 
mă întreabă cât de comun 
este numele meu în Romania, 
Pompilian sunt vreo câțiva, 
Tofilescu la fel, însă combina-
ția Pompilian Tofilescu este 
probabil unică în lume. 😊

Cu ce se ocupă firma 
respectivă ?  Ce înseamnă să 
fii director la acea firmă?

F
lex Automotive” se 
ocupă cu proiectarea 

și fabricarea de componente, 
module și sisteme electronice și 
electromecanice pentru industria 
auto. Firma mamă, „Flex”, este 
una dintre cele mai mari com-
panii de proiectare, dezvoltare 
și producție în diverse domenii 
tehnologice (auto, echipamente 
medicale, calculatoare, servere, 

echipament industrial și pro-
duse de consum, inclusiv de tip 
„smart”) din lume... 25 de miliar-
de de dolari cifră anuală de afa-
ceri.

Titlul meu oficial este „Di-
rector, Design, Process and Te-
chnology Engineering”, într-o 
traducere aproximativă și de 
schingiuire a limbii române, di-
rector de proiectare și inginerie 
pentru tehnologie și procese. Ca 
director am în subordine directă 
23 de directori asistenți, mana-
geri și ingineri în Michigan, dar 
și Toronto și Ottawa, Ontario, 

Canada. Pe lângă asta, cam de 
vreo doi ani și jumătate, sunt și 
șef de proiect („Chief Engineer”) 
pentru cercetarea și dezvoltarea 
de super-calculatoare pentru ve-

hicule autonome, super-cal-
culatoare menite ca în urmă-
torii câțiva ani să înlocuiască 
complet omul din spatele 
volanului. Proiectul include 
aproape o sută de persoa-
ne, pe lângă SUA și Canada 
având dedicate și echipe din 
Ungaria, Romania (Timișoa-
ra) și Taiwan, pe diverse do-
menii: proiectare electronică 
și mecanică, dezvoltare de 
software, test și validare.

Cum ajunge un absol-
vent de Politehnică din Cra-
iova în Michigan? (Şi aici 
te-aș ruga să detaliezi, când, 
cum , de ce ai plecat în ţară, 
pe unde ai mai umblat etc.)

C
u avionul. 😊

Lăsând glu-
ma la o parte, totul a început 
în 2002 când m-am angajat, 
în urma unui anunț în ziar, 
la INAS SA Craiova. În anul 
următor firma m-a trimis la 
o specializare de 6 luni în 
Michigan, Statele Unite, cu 
University of Michigan și 

„Visteon Corporation”, proas-
păt desprinsă la acea vreme din 
„Ford Motor Company”. De 
aici a venit imboldul de a pleca. 
Oportunitățile pe care le oferea 
America de Nord, incomparabi-
le cu ceea ce puteam găsi în Ro-
mânia anilor 2000, plus modul 
atât de eficient în care era orga-
nizată acolo societatea m-au con-
vins să încerc să părăsesc Româ-

Interviu cu Pompilian TOFILESCU

„TOTDEAUNA AM FOST ATRAS 
DE POVEŞTI, DE IMAGINI,                      

DE SIMBOLURI...”
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nia. Doi ani mai târziu, în 2005, 
cu o săptămână înaintea Paștelui 
mă regăseam, obosit și buimac, 
cu patru geamantane de haine, 
soția și un copil de cinci ani de 
mână, însă cu viza de rezident 

permanent în pașaport, în biroul 
de emigrare pe aeroportul din 
Toronto. Pe ușa mare de sticlă a 
biroului scria cu litere de-o șchi-
oapă „Welcome to Canada!”.

Paștele lui 2005 nu-l voi 
uita niciodată. După slujba de 
Înviere am dormit împreună cu 
familia pe o pătură întinsă direct 
pe podeaua mirosind puternic a 
lac de parchet a apartamentului 
cu două camere pe care îl închi-
riasem doar cu vreo câteva zile 
înainte. Ouăle le-am ciocnit așe-
zați turcește în jurul unui gea-
mantan pe care improvizasem 
masa de Paște...

Au urmat vreo câteva luni 
în care am schimbat vreo do-
uă-trei slujbe „de supraviețuire” 
până când, la începutul lui 2006, 
am fost acceptat la „Bombardier 
Aerospace” în Toronto, unde am 
lucrat un pic mai mult de 4 ani, 
majoritatea acestei perioade în 

departamentul de zbor de test.  
În 2010 m-am întors la 

„prima dragoste” în ceea ce pri-
vește cariera și anume electroni-
ca pentru auto, angajându-mă ca 
inginer la firma la care lucrez și 

acum – pe atunci se 
numea „Flextronics” 
– însă la centrul de 
proiectare din New-
market, un oraș sate-
lit a lui Toronto.

În Michigan 
am ajuns în 2018, 
când, la insistența 
unor vechi prieteni, 
am acceptat o po-
ziție în cercetare și 
dezvoltare pentru 
module electronice 
pentru controlul di-
recției la „Ford”, în 
Dearborn, Michigan. 
Spre sfârșitul acelu-
iași an m-am întors 
la „Flex Automoti-
ve”, de data aceasta 
la sediul central în 
Michigan. Poziția pe 
care mi-o oferiseră, 
cea de director, a fost 
prea bună ca s-o pot 
refuza...

Uitându-mă în 
urmă, pot să spun că, 

profesional, am ajuns acolo unde 
ca proaspăt absolvent al Automa-
ticii din Craiova nu aș fi visat ni-
ciodată să pot ajunge – domeniul 
autovehiculelor autonome fiind 
unul dintre cele mai avansate 
tehnologic la ora actuală în lume, 
plus că mi-am trecut numele pe 
opt brevete de invenție în SUA și 
Canada. Apoi am avut și oportu-
nitatea de a călători și cunoaște lu-
mea, China (inclusiv Hong Kong), 
Malaezia, Filipine, Taiwan, Cuba, 
mare parte a Europei (Germania, 
Ungaria, Austria, Elveția, Franța, 
Belgia, Luxemburg, Olanda...) fi-
ind câteva din locurile pe care am 
avut șansa de a le cunoaște.

Eu te-am cunoscut la înce-
putul anilor ’90, ca membru ac-
tiv, alături de Dan Ninoiu, Adri-
an Roșianu..., în cenaclul  „Henri 
Coandă”, coordonat pe atunci de 
profesorul Aurel Cărășel. De ce 

ai venit la cenaclu?   

P
uțini își amintesc că 
eu m-am alăturat ce-

naclului „Henri Coandă” – am 
uitat de ce, să fi fost pură întâm-
plare?! – în toamna lui 1988 pe 
când cenaclul era condus de Ion 
Ilie Iosif, din care încă făceau 
parte Ioan Lascu sau Radu Hon-
ga și care avea printre membrii 
activi ale noii generații pe fra-
ții Liviu și Mirela Paciugă. Și la 
care participa uneori – surpriză 
– Lucian Merișca, ieșean, pe vre-
mea aceea proaspăt doctor sto-
matolog repartizat în Oltenia...

În 1989 am participat și la 
primele consfătuiri SF, la Pitești 
(drumul până acolo și înapoi cu 
Ion Ilie Iosif și Puiu Dumitrescu, 
în „Olcitul” acestuia din urmă 
fiind antologic) și desigur la zi-
lele „Henri Coandă” la Craiova. 
De la aceasta din urmă, singura 
scenă încă vie în memorie este o 
ședință de noapte într-una din 
camerele de la subsolul Casei 
Tineretului, cu un C.T. Popescu 
dezlănțuit asupra unui biet as-
pirant la glorie literară – nu-mi 
amintesc cine –  care avusese 
ghinionul și lipsa de inspirație 
de a citi un text în acea împre-
jurare.

Tot în 1989 l-am cunoscut 
pe Alexandru Mironov, la o lu-
beniță, în bucătăria lui Ion Ilie 
Iosif.

Apoi a urmat începutul 
anilor ’90, cu generația cu care 
am sfârșit prin a fi identificat și 
care a inclus, pe lângă cei enu-
merați de tine, pe Mihai Dum-
bravă, Adriana Macsut, Monica 
Nicolaescu, Gabriela Boiangiu, 
Octavian Mustafa, un talent 
deosebit după părerea mea, pe 
care SF-ul l-a pierdut în favoa-
rea matematicii, și alții pe care îi 
voi ruga să mă scuze că nu i-am 
amintit aici. 

Poate un inginer, în esen-
ţă un om al  cifrelor să fie intere-
sat și de litere? Ce cărţi citeai în 
copilărie și adolescenţă? Când 
ai simţit nevoia să scrii și tu?

D
esigur că poate. Pe 
mine m-au interesat 

literele înainte de a mă apuca de 
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inginerie. Am început să scriu 
pe la începutul liceului, apoi, în 
treapta a doua (clasele a XI-a și a 
XII-a pentru cei ce nu sunt la fel 
de bătrâni ca noi J) am avut bu-
curia și privilegiul de a-l avea ca 
profesor de literatură romană și 
mentor pe domnul Nicolae Pâr-
vulescu.  

Totdeauna am fost atras de 
povești, de imagini, de simboluri. 
Visul meu în liceu a fost să devin 
regizor de teatru. Cum la IATC 
era extrem de greu de intrat și nu 
îmi puteam permite nici o pre-
gătire pe măsură, nici riscul de a 
nu intra „din prima” (rămăsesem 
deja fără tata – cancer la plămâni 
– cu vreo patru ani înainte) și pen-
tru că mă pricepeam suficient de 
bine la matematică și fizică, la ni-
vel de olimpiadă județeană, am 
decis să dau la automatică. Până 
la urmă n-am părăsit nici simbo-
lurile și imaginile – cu asta se ocu-
pă matematica – și nici poveștile, 
ce altceva este fizica – și mai târ-
ziu ingineria – dacă nu povești în-
săilate din simboluri matematice?

Ce m-a îndemnat spre 
scris a fost nevoia de a comu-
nica. Venit la liceu într-un oraș 
nou, mare (sunt născut la Balș), 
după șocul morții tatălui, mi-a 
fost foarte greu să mă adaptez 
și să-mi fac prieteni. Prin scris 
mi-am făcut mai întâi prieteni 
virtuali (personajele mele) apoi 
reali, cei din fandom, care mi-au 
devenit prieteni de viață.

Apropo de povești, și să 
răspund întrebării referitoare la 
cărțile citite în anii formării, în 
copilărie am fost fascinat de co-
lecția Povești nemuritoare, de Bas-
mele românilor ale lui Ispirescu, 
de minunatele aventuri ale lui 
Jules Verne, de isprăvile eroilor 
lui Dumas. 

Spre și în liceu am trecut 
pe chestii mult mai „serioase”: 
literatură romană interbelică, 
apoi Marin Preda din scoarță în 
scoarță, clasicii literaturii univer-
sale, dar și scriitori moderni, po-
ezie, filozofie, însă curios sau nu, 
aproape deloc SF.

Cum era viaţa de cenaclist: 
povestește-ne amintiri, întâm-

plări, anecdote de la cenaclu.

O
, mi-ar lua o carte în-
treagă să vorbesc des-

pre viața de cenaclist... unii chiar 
au făcut-o. Iar uneori amintirile 
și anecdotele de la cenaclu sunt 
mult mai savuroase povestite la 
un pahar de vorbă, după ani, cu 
cei cu care am trăit acele întâm-
plări. Așa că o să te rog să trecem 
la următoarea întrebare.

Numele tău a apărut în 
diverse fanzine și reviste, pre-
cum Jurnalul SF. Cum ai debu-
tat, pe unde ai publicat, dacă ai 
luat premii, ce premii ai luat…

D
ebutul absolut s-a în-
tâmplat, și-i prima 

oară când mărturisesc asta, în 
clasa a XI-a de liceu, sub pseu-
donim, cu o epigramă, în revis-
ta Urzica. În nume propriu am 
debutat în revista Star Traffic SF, 
nr. 2-3, 1990, editată de Ion Ilie 
Iosif și Ioan Lascu la Craiova. 

Pe lângă Jurnalul 
SF pe care l-ai menți-
onat am mai publicat 
în anii 90 în Curierul 
Național (cu medali-
on de autor pe când 
acesta avea o secțiu-
ne de SF îngrijită de 
Mara Popa), Quasar 
(Iași), Magazin fantas-
tic (Craiova), Ultima 
oră (Bacău), dar și cu 
poezie și proză ne(p-
seudo?)-SF în Specu-
lum, revista Facultății 
de Litere din Craiova 
condusă (revista, nu 
facultatea) la acea vre-
me de Ion Buzera, și în 
antologia Beta, Editura 
„Vlad & Vlad”, 1996.

Îmi amintesc câ-
teva premii prin tabe-
rele de creație „Atlan-
tykron”, printre care 
unul foarte drag mie 
fiind un premiu spe-
cial „Nemira” pentru 
povestirea Rogul, un 
premiu de poezie la Giurgiu, câ-
teva alte premii și mențiuni pe la 
„zilele” diverselor cenacluri din 
țară, însă cel mai important din 
acea vreme a fost premiul obți-

nut la „Romcon” Baia Mare în 
1994 pentru cea mai bună poves-
tire apărută în anul precedent, 
Zbor închis într-o coajă de ou.

Apoi ai dispărut de pe fir-
mamentul românesc și acum am 
aflat și eu, alături de cititori, de 
ce ai dispărut. Dar, în 2019, ne-ai 
surprins, scriindu-ţi numele pe 
un volum de povestiri SF, Lupi 
și mere stricate. Cum și de ce ai 
făcut acest come back către prima 
ta dragoste. Ce conţine volumul?

V
olumul a apărut prin-
tr-o conjunctură. Era 

începutul verii lui 2018, după 
ce acceptasem oferta de a mă 
muta în Michigan, la „Ford”, 
când m-am trezit dintr-o dată cu 
mult mai mult timp disponibil: 
familia era încă în Canada, iar 
programul de serviciu mult mai 
relaxat decât înainte. Păstrasem 
legătura și comunicam – rar, e 
adevărat – cu Mircea Liviu Goga 

și Viorel Pîrligras în Craiova, 
dar și cu Călin Giurgiu, fost an-
taresist la Brașov, actualmente 
în Montreal, Canada. 

Ei m-au încurajat să-mi 



14 Autograf MJM, nr. 2 (6), aprilie - iunie, 2021
strâng textele pe care le lăsasem 
în urmă, împrăștiate prin fan-
zinele și revistele amintite mai 
sus, într-un volum și mi-au re-
comandat Editura „Pavcon” ca 
posibilă destinație a manuscri-
sului.

În străinătate plecasem 
fără absolut nimic din ceea ce 
scrisesem sau publicasem în anii 
90. Părea un capitol definitiv în-
chis pentru mine. Recuperasem 
însă cu vreo câțiva ani înainte, 
într-una din vizitele în Româ-
nia, un teanc subțire de pagini 
de manuscris, unele bătute la 
mașină, altele scrise de mână, 
amestecate de-a valma între 
două coperte de carton îmbrăca-
te în vinil subțire, negru, dintre 
acelea în care se legau proiectele 
de diplomă pe vremuri.

Au urmat câteva luni ne-
bune în care am pus ordine în 
hârtii, le-am transcris pe calcula-
tor, am căutat și descărcat de pe 
internet Jurnale SF și am înnebu-
nit vechi prieteni și cunoștințe 
din fandom cu mesaje „out of the 
blue” conținând rugămintea de 
a căuta, scana și trimite texte de 
prin fanzine și reviste. M-au aju-
tat mult – și țin să le mulțumesc 
pe această cale – Dodo Niță și 
Cătălin Teniță de la București.

La începutul lui decembrie 
2018 am trimis volumul lui Că-
tălin Pavel și câteva săptămâni 
mai târziu, chiar înainte de Cră-
ciun am primit mesajul că fusese 
acceptat.

Volumul conține în ma-
joritate texte publicate – multe 
dintre ele premiate – în anii ’90 
și câteva inedite (ca de exemplu 
Primul cuvânt, O viață de artist, 
Dragoste și revoluție) scrise în 
aceeași perioadă.

Cum a fost primită cartea 
ta? Ai luat și un premiu cu ea…

P
entru mine a fost o 
surpriză, fiind depar-

te și nefăcând nici o promovare 
cărții, să văd Lupi și mere stricate 
nominalizată, în finala de cinci, 
pentru cel mai bun volum al 
anului la „Romcon 2020” și câș-
tigând Premiul „Antares” pen-
tru cel mai bun debut în volum 

în 2019. Cam tomnatic pentru 
un volum de debut, dar deh..., a 
fost de luat, nu de dat. 😊  

Ce mă bucură cel mai mult 
este că această recunoaștere a ve-
nit pentru texte publicate și/ sau 
scrise cu 25..., char 30 de ani în 
urmă. Asta înseamnă, cum s-ar 
zice, că au trecut testul timpului.

După doi ani, adică chiar 
în această perioadă, ne sur-
prinzi din nou, anunţând apari-
ţia nu a unei noi cărţi, ci a două! 
Un nou volum de povestiri, Ca-
tedrala lingurilor, dar și unul 
de poezii, Numărul 57. Sunt 
lucrări noi sau tot reeditări?  Şi 
apoi poezii, chiar nu ne aștep-
tam la asta…

C
atedrala... conține 12 
proze, majoritatea 

scrise după 2019, pornind fie de 
la fragmente recuperate dintre 
coperțile de vinil negru, cum 
este cazul povestirii care dă ti-
tlul volumului, fie de la idei și/ 
sau fragmente de texte notate pe 
laptop în anii de după emigrare 
(Invazia, Nunta, Moartea lui Jenel, 
Magazinul de suveniruri…), fie de 
la idei legate de experiențe re-
cente, cum este cazul celui mai 
lung text din carte, Sâmbătă, 12 
septembrie, ora 12. Am și câteva 
„reeditări” (mulțumesc de ase-
menea pentru ajutor lui Marian 
Mirescu, Dan Popescu de la Pia-
tra Neamț și Călin Giurgiu), pre-
cum povestirea cu care am de-
butat în SF (în Star Traffic) Intru-
șii, cu subtitlul, adăugat recent, 
Amintiri despre viitor din Epoca 
de Aur, sau Domnul A, sau tex-
tul care încheie volumul Bilă și 
lanț, publicat pe vremuri în Spe-
culum. Vei constata că acest din 
urmă text se leagă surprinzător 
de unul dintre cele mai recent 
scrise (Sâmbătă, 12…) și l-am in-
trodus intenționat ca o dovadă, 
dacă mai era nevoie, că SF-ul 
scris de mine nu este de fapt SF. 
Ce este… voi lăsa cititorii să des-
copere sau să-și imagineze.

Evident, ultima întrebare 
e clasică: Ce urmează?

I
n primul rând o tra-
ducere. O carte sur-

prinzătoare, parte eseu, parte 
știință popularizată, parte scien-
ce fiction, a profesorului de ori-
gine australiană Hugo de Garis, 
unul dintre pionierii cercetării 
în domeniul creierelor artificia-
le, carte pentru care am obținut 
acordul autorului de a o traduce 
și publica în limba română. Car-
tea se numește Războiul Artilec-
telor (The Artilect War, „artilect” 
fiind o contracție de la „artificial 
intellect”, în traducere intelect 
– sau inteligență – artificială) 
și prezintă un posibil viitor al 
omenirii în care dihotomia din-
tre suporterii mașinăriilor baza-
te pe inteligență artificială și cei 
care se opun lor va deveni atât 
de profundă încât va diviza total 
societatea și va conduce eventu-
al, spre sfârșitul acel secol, la un 
război global care va pune în pe-
ricol însăși supraviețuirea rasei 
umane.

În prezent lucrez la ulti-
mele zeci de pagini din traduce-
re, după care va urma revizuirea 
și corectura, fiind foarte posibil 
să apară, dacă voi găsi și editura 
potrivită (am vorbit deja cu câ-
teva), înainte de sfârșitul anului.

Apoi un roman intitulat 
Scurt tratat de angelologie, al cărui 
prim capitol apare în avanpre-
mieră în această revistă, Autograf 
MJM.

O altă chestie pe care mi-
am propus-o pentru viitor este 
să încerc să dezvolt universul 
din povestirea Rogul, pe care am 
amintit-o mai sus, într-un fel de 
roman modular, în care fiecare 
capitol să fie scris ca o povestire 
de sine stătătoare, dar care îm-
preună să conducă și să culmi-
neze cu acțiunea din Rogul.

Personal, ca să închei cu 
fraza de final a volumului Ca-
tedrala lingurilor, voi rămâne 
întotdeauna cu ceea n-am avut 
niciodată, adică, ca și creator, cu 
ceea ce nu voi apuca să scriu ni-
ciodată. 

A consemnat
Dodo Niţă
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Pompilian Tofilescu: A studiat la Facultatea de 
Automatica, Calculatoare si Electronica Cra-
iova. Cercetator de baza al echipei Flex Au-
tomotive din Detroit, Michigan, USA, acesta 
contribuie activ la realizarea viitoarelor au-
tomobile autonome.  A publicat în România 
volumul de povestiri SF „Lupi și mere stri-
cate” la Editura Pavcon București, dar scrie 
și poezie.

Aurel Cărășel: Aurel Cărășel a absolvit Faculta-
tea de Filologie din Craiova în 1984 și Facul-
tatea de Jurnalistică și Științele Comunicării 
din București în 1994. A condus cenaclurile 
„Henri Coandă“ și Asociația Creatorilor de 
SF ambele din Craiova și „Atlantis-Club“ 
din Cernavodă. Poate cel mai prolific scriitor 
de literatură SF din România, a publicat zeci 
de volume incluse în acest gen literar.

MARATONUL LANSĂRILOR DE 
CARTE LA CRAIOVA

Mircea Liviu GOGA

S
âmbătă, 26 iunie 2021, în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu” din 
Craiova s-a desfășurat un maraton al lansărilor de carte. Sunt anunțați 6 au-
tori craioveni cu cărți apărute la editurile „Pavcon” și „Coresi” din București:
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Victor Martin: Victor Martin a absolvit Institu-
tul Agronomic din Cluj-Napoca. Este mem-
bru al Uniunii Scriitorilor, filiala Craiova. 
Autor prolific, a publicat zeci de volume de 
literatură SF, dar a abordat și alte genuri li-
terare, cum ar fi poezia și aforismul. A făcut, 
o lungă perioadă, și jurnalism publicând în 
câteva periodice craiovene.

Julien Caragea: Profesor de română-franceză 
locuiește în  Piscu Vechi, Dolj. Autorul mai 
multor volume de poezie primite excelent 
de critică, publicat în reviste, antologat, Ju-
lien este un scriitor discret și de mare rafi-
nament stilistic care nu poate fi ignorat în 
peisajul literar regional și național.

Mihai Cranta: Prototypes Purchasing Manager 
la uzinele Ford din Craiova. Este președintele 
clubului craiovean SFVA. Deși scrie literatură 

SF de multă vreme, „Păstrătorul”, romanul 
ce va fi lansat reprezintă cartea sa de debut.

Daniel Dumitru: Daniel Cristian Dumitru a 
absolvit Facultatea de Mecanică Craiova, 
secția Tehnologia construcțiilor de mașini. 
A publicat mai multe volume de proză (nu 
toate SF) printre care romanul „Săptămâna 
orbilor”, premiat în 1990 la concursul ROM-
CON. Actualmente abordează genul fantasy 
cu accente horror în care se înscrie și roma-
nul ce urmează să fie lansat.

Întâlnirea a fost moderată de Cătălin 
Pavel, directorul editurii PAVCON și de 
Mircea Liviu Goga, redactor al Studioului de 
Radio Oltenia Craiova.
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A
rp Laurian Sejourné nici măcar nu 
era trist. Primise vestea izolării sale 
în exteriorul cetății, fără să se strâm-

be a neputință. Fără să încerce să înțeleagă. La 
urma-urmei, când acceptase să rămână aici, bă-
nuise că unul dintre posibilele sfârșituri ar fi pu-
tut fi acesta. Și acesta chiar și fusese. 

Scoase o scobitoare de argint dintr-un bu-
zunar de pe mâneca scurtă a cămășii de in și se 
prefăcu preocupat să se scobească între dinți. De 
fapt, îi urmărea pe sub calota pălăriei de pâslă 
pe țăranii care asudau din greu în soarele amie-
zii, împingând cu putere în mânerele plugurilor 
de lemn. Biciul de lângă mâna sa dreaptă avea 
codirișcă din lemn de sânger și capătul înfășurat 
în piele de vițel tăbăcită, ca să nu alunece între 
degete, atunci când transpirai. Îl folosise foarte 
rar, de când Clavijero îl angajase ca supraveghe-
tor pe domeniul feudei, și numai atunci când se 
simțea supravegheat de numeroasele iscoade 
ale sale. Nu voia să-i dea prilejul călăului să-i 
pună întrebări nedorite, în beciul castelului din 
spatele său, printre nenumăratele și înspăimân-
tătoarele instrumente de tortură a căror denumi-
re nici măcar nu o știa.

Încă de când sosise în întunecatul și miste-
riosul secol al XVII-lea, de dinainte de Era Cos-
mică, simțise o strângere de inimă. Știuse chiar 
din clipa în care acceptase contractul că era vor-
ba despre o misiune extra, dar fusese avertizat 
să nu pună întrebări: accepta, încasa jumătate 
din bani și își plătea datoriile, precum și un biot, 
care să facă anii de detenție care-i mai rămăse-
seră, pe Oberon; refuza, se întorcea pe Oberon, 
cu speranța vagă că avea să supraviețuiască, în 
cele din urmă, frecventelor surpări ale tuneluri-
lor miniere sau ploilor de meteoriți. Certitudi-
nea era, însă, că niciun prizonier nu reușise să-și 
ducă anii de detenție până la capăt.

Sejourné era un aglutinator de timp. Un 
om care se născuse cu abilitatea naturală de 
a identifica locul fizic în care linia uniformă a 
Timpului suferea o fractură. Tehnica din Era 
Post Cosmică îi permitea să o „repare”, adică să 

o decupeze din zona accidentului și să o alipeas-
că  într-o porțiune a cursului, unde ar fi creat cel 
mult distorsiuni minore. Acestea s-ar fi aplatizat 
după o perioadă de acomodare, devenind o pe-
rioadă aproape uitată a Istoriei, despre ea rămâ-
nând informații generale vagi și unde Călătorii 
nu aveau acces decât în mod restricționat.

Misiunea sa fusese să-l înlăture, prin orice 
mijloace, pe Clavijero, despre care Biroul aflase 
că făcuse rost de un disruptor protonic, o armă 
neconvențională din mileniul al VI-lea al Erei 
Cosmice, pe care intenționa să o folosească pen-
tru a schimba harta politică a străvechiului con-
tinent Europa. Numai că ceva nu corespunsese 
planului inițial. Un plan standard, fără ches-
tii care să te dea pe spate, așa cum numai un 
Cronozofor putea să emită. Iar ceva-ul acesta se 
dovedise un fleac – prințul Clavejiro era, de fapt, 
o prințesă. Și încă una care-i căzuse din prima cu 
tronc lui Sejourné. Atât de tare, încât băgase pur 
și simplu undeva liniile de acțiune ale planului, 
cârpise cât putuse de bine fanta prin care se stre-
curase în interiorul zonei de precesiune crono-
zofică și i se autopropusese lui Clavijero drept 
un om de nădejde – administrator de domeniu. 

Uneori, când zăcea fără prea multă treabă, 
ca acum, și când rotițele creierului i se învârteau 
aproape în gol, de plictiseală, i se năzărea că 
prea se potriviseră până la ultima zecimală di-
recțiile acțiunilor, pentru ca totul să fi fost o pură 
întâmplare. Alunga însă ideea cu o fluturare de 
mână, își înfășura biciul pe braț și pornea să co-
linde piața mare a castelului, gata să accepte o 
partidă de cărți cu căpitanul gărzii sau să dea cu 
zarurile într-un perete, alături de cartoforii care 
avuseseră curajul să nu o șteargă, atunci când îl 
zăreau apărând în susul scărilor de piatră. Re-
cunoștea – era îndrăgostit lulea de femeia care 
guverna cu mână de fier Huée en Bois și nu și-ar 
fi schimbat statutul pentru nimic în lume. Oare 
așa pățeau toți nebunii care porneau pe ițele Ma-
relui Timp, în sus și în jos, și uitau să se mai în-
toarcă în punctele de plecare?

– Nu chiar așa, însă o parte dintre ei au 

   Aurel CĂRĂȘEL

ALTERNATIVA SEJOURNÉ
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probleme de genul acesta.

Vocea răsunase în apropierea umărului 
drept și se sperie atât de tare, încât uită să re-
acționeze. Un fel de pitic, înalt cât genunchiul 
său, cu brațe lungi și subțiri și cu picioare atât de 
groase încât păreau ireale se înfiripă lângă cotul 
său drept, hârâi puțin aerul în coșul pieptului, 
apoi aruncă o flegmă ațoasă exact pe vârful ciz-

mei sale prăfuite.
– La nai-

ba, chiar 
mi-a re-

uș i t ! 
s e 

b u -
cură el 

ț o p ă i n d 
într-un picior. De când îmi doream să fac asta, 
însă nu mi-a ieșit niciodată. Tu trebuie să fii Sejo-
urné Arp Laurian, aglutinator de timp, nu?

Sejourné își lăsă capul într-o parte și îl 
aplecă spre pământ, până ce ajunse în dreptul 
feței piticului.

 – Depinde de cine întreabă. Ne cunoaștem 
de undeva?

Celălalt țâțâi din buze și clătină din capul aco-
perit cu o pălărie foarte ascuțită în partea de sus.

 – Din câte știu, există o diferență de peste 
un mileniu și jumătate între epocile unde ne-am 
născut. Sunt impul Orlani Oreiro și am fost tri-
mis să te retrag din acest secol întunecat.

Bărbatul simți un frison înghețat pe șira 
spinării. Își ridică fruntea și aruncă o privire că-
tre câmpurile pe care țăranii continuau să are 
fără spor. Turnurile crenelate ale fortăreței Huée 
en Bois aruncau umbre lungi pe lângă ei, ca un 
desen tremurat în cărbune, al unui puști mai pț-
țin priceput.

– Nu poți să mă retragi așa pur și simplu, 
oftă el și împunse cu vârful biciului în direc-
ția piticului. Am sigilat destul de bine fanta de 
acces și am împănat zona cu alarme. Nu m-a 
atenționat niciuna. Asta înseamnă că fanta este 

inaccesibilă chiar și pentru mine. Nu pot fi re-
tras prin ea.

Impul ridică din umeri.
– Nu știi nimic despre felul nostru 

de a străbate Timpul, aglutinatorule, nu-i 
așa? Nu călătorim linear pe trasee presta-
bilite. În epoca mea, Cronozoforii voștri 
nu mai reprezintă nici măcar curiozități, 
așa că au fost eradicați din Memorie. Nu 
călătorim linear, așa cum ți-am spus, ci 
sărim. Am studiat puțin perioada asta, 
ca să mă fac mai bine înțeles. Există o 
insectă aici, pe care indigenii o numesc 
lăcustă. Își încordează picioarele din 
spate și face un salt de câteva sute de ori 
lungimea trupului său. Suntem un fel de 

lăcuste, Sejourné Arp Laurian, numai că 
folosim nu energia musculară acumula-

tă în noi, ci pe cea cronozofică. Am ajuns 
până aici țopăind dintr-un nodul temporal 

într-altul. De-asta nici nu am avut nevoie să 
intru prin fanta creată de tine.

Exista, evident, și o armă. Ținută ascunsă 
special pentru întâmplări de felul acesta. Dar, 
cum de vreo șapte ani nu avusese loc niciuna, 
ea se găsea, evident, în camera din castel, și nu 
asupra sa. Sejourné își linse buzele și se întrebă 
dacă nu cumva visa.

– Ai vrea tu, râse piticul și izbi cu laba uria-
șă a piciorului în pământ. Ascultă, nu am vreme 
să mă joc cu tine, deși numai bunul Timp știe de 
când îmi doresc una ca asta. Nu ai cum să gă-
sești vreo cale de scăpare, deoarece trebuie mai 
întâi să te gândești la ea și abia apoi să treci la 
executare. În mileniul din care vin știm să citim 
gândurile din analiza feromonilor pe care pie-
lea ta îi degajează, în cantități mai mici sau mai 
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mari, la fiecare gând care ia naștere în mintea 
conlocutorului. Evident, cunoaștem și mijloa-
cele de bruiere al unei astfel de tehnici, dar tu, 
fiind născut într-o epocă anterioară, nu. Așa că 
nu mai încerca degeaba să găsești o modalitate 
de salvare: voi ști despre ea, mai înainte ca tu să 
o pui în aplicare.

Sejourné plescăi din buze și își îndrep-
tă ochii verzi, cu pupile foarte mici, asupra lui 
Orlani Oreiro. Sau care îi va fi fost adevăratul 
nume, ridică el din umeri.

– Acesta este. Nu am niciun motiv să mi-l 
ascund.

– Bine, aprobă bărbatul cu biciul. Ce vrei 
să fac?

Impul se scărpină pe brațul drept și îi arun-
că o privire cercetătoare.

– Nimic.
– Faci pe deșteptul sau ce? mârâi el.
– Nu. Pur și simplu, nu trebuie să faci ni-

mic. Te las să rămâi aici pentru totdeauna.
 – Asta da poveste de adormit copiii! fluie-

ră bărbatul. Adică te întorci special după mine, 
prin Timp, și amândoi știm câtă energie se chel-
tuișete pentru asta, afirmi că ești gata să mă re-
tragi, dar mă lași pe loc. Ori am înnebunit, ori 
am adormit și am un coșmar.

– Aceasta este retragerea despre care îți 
vorbeam, Sejourné Arp Laurian. 

Bărbatul se holbă la el.
– Serios? Păi atunci de ce naiba te-ai mai 

obosit să vii până aici, în Secolele Întunecate? 
Nu era mai simplu să mă fi lăsat să-mi văd de 
viața mea, pur și simplu?

Piticul răspunse fără grabă:
– Nțțț. Când îți va fi trecut amocul pentru 

prințesa Anne de Clavijero, te vei fi grăbit să te 
întorci acasă, cu sau fără disruptor. Ai fi inventat 
o poveste imposibil de verificat. Iar cursul prin-
cipal al Istoriei ar fi devenit o Alternativă. Pentru 
că voi, cei din mileniile predecesoare manipulă-
rii Timpului sunteți, de fapt, puțin cam cretini.

– Stai puțin...
– N-o pune la socoteală pe-asta, Arp. Mi-a 

scăpat. Dar măcar atâta să rămână din joaca pe 
care mi-am dorit-o. Adevărul este că am instituit 
un alt tip de retragere, Arp. Te las aici, pentru 
că, după plecarea mea, chiar nu mai ai unde să 
fugi, înțelegi? Odată cu tine, retrag întregul frag-
ment de spațiu-timp afectat de persoana ta, prin 
această călătorie. Îl sigilez. Creez o...

– O Alternativă!

– O Alternativă, da. Știu că ideea lor s-a în-
firipat cam în epoca ta, așa că nu îți spun vreo 
noutate. Și, pentru ca firul principal al Timpului 
să sară mai departe, fără a fi afectat peste bucla 
de histerezis astfel creată, ți-am adus toate me-
moriile celor nouă evenimente ce au rezultat din 
acțiunea ta, în perioada care a urmat.

Sejourné fluieră încet printre dinți, privind 
spre linia îndepărtată a fluviului, fără să o vadă. 
Trebuia să rămână blocat aici, în Jos-Timp, pen-
tru că se îndrăgostise. Să participe la construirea 
unei istorii alternative care, oricât de interesantă 
ar fi fost, nu era decât o Alternativă, pe care ori-
ce unduire a adevăratei Istorii o putea șterge și 
azvârli în uitare.

– Și dacă nu accept să fiu blocat aici?
– Vei merge înaintea unui Tribunal Crono-

zofic. S-au înființat la patru secole de la dispariția 
ta. De regulă, pentru infracțiuni de acest tip ești 
condamnat la ne-naștere. Cu toată suita de opera-
țiuni care necesită ștergerea ta din Realitate.

– Și dacă te omor acum, până nu apuci să 
comunici că m-ai descoperit?

– Eu însumi sunt o alternativă a adevăra-
tului imp Orlani Oreiro. Pentru istorii alternati-
ve, se concep agenți alternativi. Originalul meu 
călătoroște, cred, spre Alpha Centauri, în acest 
moment.

– Deci nu există o alternativă la Alternativă.
– Mă tem că nu.
Sejourné întinse palma dreaptă.
– Atunci... cred că e mai bine să fiu o ființă 

vie alternativă, decât una moartă, la fel de alter-
nativă. Instalează-mi evenimentele.

Impul îi apucă palma și i-o strânse ușor. Ca 
o dimineață cețoasă, peste care răsare soarele, fă-
când picurii de apă să cadă de pe firele de iarbă. În 
clipa următoare, trăia în nouă universuri alternati-
ve, cele nouă povești care nu existaseră niciodată.

– Poți să i le spui Annei de Clavijero, dacă 
vă veți căsători vreodată. Și copiilor voștri. Și ne-
poților voștri. Dacă îi veți avea.Și să nu uiți vre-
odată că nu există cale de acces pentru Sejourné 
Arp Laurian spre lumea în care s-a născut, dacă 
va reuși să scape de sub sigiliu.

Impul îl privi o clipă, apoi îi lăsă palma și 
izbi pământul cu piciorul de trei ori. Sejourné 
auzi un vâjâit și aerul tremură înaintea ochilor 
săi, plini de lacrimi. Când îi deschise, era singur. 
Complet singur. Se frecă la ochi și își șterse ur-
mele lacrimilor cu mâneca. 

La urma-urmei, rămăsese cu fata, nu?
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S
pune, –  zise fata – nu crezi că toate 
astea ne pot închide cumva într-o 
cochilie, într-o sferă, într-o măsură 

pe care noi înșine ajungem s-o construim în ju-
rul nostru? E ca și când ți-ai îngrădi un loc și ai 
face o curte pavată cu multitudinea lucrurilor 
știute și înconjurată cu gard executat din toa-
te certitudinile tale de neclintit – și undeva, o 
poartă care seamănă cu întrebările pe care ți le 
pui. Și poarta asta se face din ce în ce mai mucă 
și se deschide din ce în ce mai rar. Așa ia naște-
re suficiența care e altceva decât mulțumirea și 
cu totul altceva decât fericirea…

–  Și atunci – râse el silit – ce-ar fi, după 
tine, fericirea?

–  De ce umbli după definiții? –șovăi fata. 
Fericirea se trăiește, nu se analizează.

–  Dar o poți face după, nu?
–  După, rămâne doar cenușa. Fericirea 

arde și lasă în urma ei o cenușă fierbinte. Pe-as-
ta o analizezi după. 

–  Uite câtă lume s-a adunat – schimbă el 
firul dialogului.

–  E frig –  răspunse ea. Poate ăsta-i mo-
tivul.

–  Poate e un obicei – admise el. Deși n-am 
auzit încă de un asemenea obicei.

–  Nu știu ce le-a venit – șopti fata după 
un moment lung de tăcere. Dar e frumos.

Bărbatul îi cuprinse umerii cu brațul 
drept.

– Parc-ar fi căzut o stea – zise. Și e din ce 
în ce mai mare. 

– Te gândești la rachete, nu-i așa? Crezi că 
au adus pe pământ ceva din inima Soarelui? – 
zâmbi fata.

– Nu neapărat. Dar da, sigur, focul e o 
plasmă, nu? E dezagregare moleculară. Com-
binări, recombinări… 

– Crezi că atomii acestor lucruri se vor 
recombina altfel – spuse ea plat, ca o conclu-
zie. Crezi că dintr-un lucru stricat se poate face 

altul mai bun. Crezi că pentru a construi ceva 
trebuie să începi prin a distruge ceva.

– Și nu-i așa? – îngână el. Există o circula-
ție naturală. Viață, moarte, viață, apoi din nou 
moarte.

– Din lucrurile de aici nu va mai crește ni-
mic. E un mod de-a fi care piere.

– Cred că te înșeli – vorbi bărbatul. Sunt 
multe moduri de-a fi. Toate se schimbă.

– E un mod de-a fi – se încăpățână fata. 
Gândește-te: când dărâmi ceva ai viziunea cla-
ră a lucrului pe care-l vei construi peste ruine.

– O lume nouă – surâse el. Toți visăm să 
stricăm ceea ce este pentru a construi o lume 
nouă. Dar totdeauna lumea nouă pe care o pro-
punem ne scapă din mâini și-o ia razna.

– Vorbeam de altceva – spuse ea, oarecum 
nerăbdătoare. Aici nimeni nu propune nimic, 
nu pricepi? Obiectele sunt arse fără ideea de 
a fi înlocuite. Sunt arse –  și gata. Mai puține 
obiecte, mai puține lucruri care să ne încurce 
și să ne obosească. Dacă asta poate fi o idee, o 
obsesie sau doar un mobil inconștient.

– Totuși –  suspină bărbatul – ai dreptate, 
e frumos. E o purificare. O inițiere întru moar-
te, dacă vrei. Cu cât există lucruri mai puține la 
care să te raportezi, cu atât moartea devine mai 
simplă ca gest.

– Nu știu dacă ăsta e motivul…
– Nici eu. Dar e important că putem des-

coperi sau inventa motive. Înseamnă că încă nu 
ne-am pierdut mințile.

– Și nebunii au motivele lor. În mod abso-
lut, toate motivele sunt absurde. Și îngrozitor 
de subiective.

– A apărut poliția – o preveni el.
Se aflau aproape de capătul străzii. Sire-

na mașinii poliției răsuna de partea cealaltă a 
uriașului rug care blocase carosabilul. Siluete 
întunecate, decupate pe fondul de aur al focu-
lui, se agitau transportând diverse obiecte. Pa-
tru dintre ele târau un dulap uriaș. În momen-

Mircea Liviu GOGA 

RUGUL

–
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tul următor îl rezemară de una din meterezele 
mormanului incandescent.

– E frumos – repetă el. Un foc gigantic în 
mijlocul nopții. Ca într-un sfârșit de mileniu în 
care existența se cere reciclată. Ca o jertfă, ca o 
sărbătoare a zeilor…

– Sau un crepuscul – răspunse ea, rar. 
Un Ragnarok în care mor până și zeii, cu Odin 
cuprins de flăcările ultimului măcel. Se apro-
pie din tenebre giganticele forme scăpate de 
sub vraja în care se aflaseră scufundate. Încep 
să pășească statuile din Atlantida și coloanele 
templelor trepidează. O agonie, dar nu una 
lâncedă, lipsită de semne tainice. Ea e splendi-
dă, copleșitoare prin violență și inutil. Ca orice 
mit și la fel ca orice credință în fenomene ire-
petabile. O agonie sălbatică, imposibil de uitat 
dacă va supraviețui cineva care să și-o poată 
aduce aminte…

– Prea multă literatură – mormăi el, ne-
mulțumit. Suntem bolnavi. Algoritmi genetici 
ai unor viruși împotriva cărora organismele 
noastre se dovedesc incapabile să mai reacțio-
neze. Ele, cuvintele. Nu ne exprimă, ci ne sapă 
morminte.

– Și ce propui?
– Nimic – dădu din umeri bărbatul. Epo-

cile decadente se caracterizează prin lipsa de 
unitate a modelului expresiv.

Focul își ridica limbile mult deasupra ce-
lor mai înalte acoperișuri.

– Au pus pe foc mașinile poliției – îi atrase 
ea atenția. Și mi se pare că polițiștii i-au ajutat 
s-o facă.

Tocmai explodase un rezervor de 
benzină. Miezul incendiului deveni al-
bastru.

– O novă – spuse ea. Se naș-
te o novă.

– Prostii.  Fizic vor-
bind…

– Incendiul 
va cuprinde 
p ă m â n -

tul – nu se lăsă fata. Apoi va lua la rând plane-
tele. Va da o nouă strălucire Soarelui. Brațele 
lui de pară vor reaprinde până și celălalt soare, 
stins, perechea Soarelui nostru. Negura lui se 
va împrăștia. Va fi o explozie de lumină și toate 
o vor lua de la capăt. Mai bine. Mai frumos. Oa-
menii vor avea aripi și vor zbura. Vor fi scânte-
ile focului.

– Prostii – repetă el nervos și o trase de 
mână. Adineaori spuneai altceva. Hai să ple-
căm…

– Uite! Uite! – arătă ea către una din latu-
rile străzii. Scot grinzile caselor, ușile, ferestre-
le…

Mulțimea se îndesea. Bărbatul observă 
neliniștit că apăruseră mulți străini, locuitori 
de pe alte străzi, care purtau în brațe diferite 
obiecte.

– Or să ardă tot – observă cu voce tare.
Un camion claxonășși trebuiră să se dea 

la o parte. Mșșina înaintă, întoarse și deversă în 
foc un nou morman de obiecte. Apoi se retrase 
claxonând mereu. 

– Vor transporta în continuu, toată noap-
tea – spuse ea.Și toată ziua de 
mâine și noaptea 
următoare. 
Până 
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vor arde toate lucrurile de care omul se folo-
sește fără să le dorească. Toate lucrurile care-i 
dizolvă sau îi deviază adevăratele scopuri…

– Și care sunt adevăratele scopuri? – iz-
bucni el. Distrugerea nu induce automat vreo 
crețție. Oamenii ăștia sunt, pur și simplu, hi-
pnotizați de foc. Vor veni zorile și se vor trezi.

– Nu se vor trezi – spuse ea. Nu pot să se 
trezească pentru că sunt deja treziți, mai lucizi 
și mai treji ca oricând.

– Absurd…
– Tu nu înțelegi? – hohoti fata fără lacrimi. 

Nu înțelegi ce ucid ei acum? Uită-te la bătrânul 
de colo – arătă ea cu un gest revoltat. Arde ser-
tarele unui bufet, îl vezi? Pe vremuri a avut și 
el vise. A avut idealuri. Dar viața l-a așezat în-
tr-un sertar, l-a îmbrăcat în uniforma ei cenușie 
și i-a dat în schimb mulțumirea – o mulțumire 
ca un fruct stricat de amintirea idealurilor pier-
dute. Iar el s-a conformat, ce-ar fi putut să facă? 
Nu poi lupta de unul singur împotriva unui sis-
tem. Nu poți asta o viață întreagă. Dar dincolo 
de concesii, dincolo de acceptări formale, lică-
rește în fiecre conștiința propriei sale lațități. Și 
nu există, cred, niciun om care să nu-și fi pus 
vreodată, gândindu-se la ceea ce a fost și ceea 
ce este, întrebarea: dar dacă? Dar dacă n-aș fi 
pierdut prostește prima iubire, care e totdeau-
na singura  adevărată? Dar dacă aș fi ales altfel 
într-un moment anume al vieții, un moment 
cheie de a cărui importanță mi-am dat seama 
atunci când nu se mai putea face nimic? Dar 
dacă n-aș fi părăsit prea devreme cutare ideal 
care mi-a frământat adolescența? Și atunci cei 
mai mulți își privesc propriii copii ca pe o ulti-
mă șansă de îndreptare a greșelilor trecutului. 
Și nu-i lasă nici pe ei să trăiască. Uită-te la el: 
arde sertare, sertare cu amintiri!

– Să mergem – bâigui bărbatul, speriat de 
fervoarea cu care ea rostise cuvintele. La lumi-
na gigantică a focului ce făcea stelele să păleas-
că îi privi ochii. Luceau reflectând flăcările, dar 
dincolo de suprafețele sticloase simți întuneri-
cul clar al unor genuni insondabile.

– Focul – îngână el. Infernul…
– Cenușa –  i-o întoarse ea. Adevăratul in-

fern. Zilele care trec. Multe. Pustii.
– Totdeauna există șansa unei schim-

bări…
– Totdeauna o pierdem – râse ea sum-

bru. Rămâne golul, acel gol disperat pe care 
încercăm să-l umplem cât putem cu vanitate și 
autoînșelare. Altfel, neîncrederea ne-ar ucide 
mult prea curând.

– De ce neîncrederea? 
– Pierzi. Și înțelegi că altfel nu se poate. 

Și trăiești distrugând lucrurile pe care altădată 
le-ai fi iubit. Nu mai crezi că se poate.

– Să mergem – insistă el.
– Unde? – întrebă ea mirată, ca trezită din 

somn.
„Unde?” – gândi el. „Unde se mai poate 

merge acum?”
– Poate e din cauza timpului – încer-

că. Poate de azi totul se va inversa. Un altfel 
de sfârșit: poate anii se vor număra de-acum 
invers. Unii au spus că timpul se accelerează 
până devine asimptotic. Ceva de neatins. Sau e 
o inflexiune a timpului cosmic care…

– Taci – spuse ea.
– Sau doar o molimă – insistă el. O moli-

mă care se va stinge când vor veni zorii…
– E o luptă – refuză ea ideea. Lupta fiarei 

cu gratiile cuștii în care stă închisă.
– Ce fiară? 
– Omul. Mitul. Civilizația. Totul.
– Nu înțeleg – spuse el clătinând din cap.
– E frumos! E așa de frumos! De ce s-ar 

stinge? Ar fi păcat…
– E o obsesie –  scrâșni bărbatul. Dar exis-

tă și oameni cu capetele pe umeri. Vor veni 
pompierii. Și armata, dacă va fi necesar.

– Vor veni toți. Vor veni pentru a hrăni 
focul.

– Să mergem – repetă, pentru a cine știe 
câta oară, trăgând-o de mână. 

Mulțimea începuse să-i înghesuie împin-
gându-i în valuri furioase. Două dintre casele 
mai apropiate de rug se aprinseseră.

– O novă – spuse ea. 
„Are ochi impenetrabili – gândi bărbatul. 

Somnul rațiunii naște monștri…”
– O novă. A venit vremea.
– O novă – o aprobă el, grăbit. Să mergem 

acasă.
Focul creștea. Flăcările și fumul acope-

riseră cerul, înecaseră spațiul. Acum atingeau 
stelele.

– Nu e nevoie – murmură ea. Suntem aca-
să.
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P
rima ruptură temporală a avut loc 
în 16 decembrie 1999. Unii i-au 
spus revoluție, alții i-au spus lovi-

tură de stat, iar cei mai mulți, lipsiți de posibili-
tatea de a interpreta corect faptele, înspăimân-
tați și căzuți în misticism, au strigat că, pur și 
simplu, a coborât Dumnezeu pe Pământ.

Bineînțeles, pentru nenumăratele asocia-
ții de emancipare și protecție a femeilor, Dum-
nezeu nu este un bătrân cu barbă lungă și albă, 
ci o blondă cu picioare lungi și ochi albaștri. 
Bineînțeles că, pentru nenumărate asociații 
ecologiste, Dumnezeu e un spirit vegetarian, 
ce emană din fiecare plantă, o împletire de efu-
ziuni, ce ne cuprinde pe toți și iese, apoi, din 
noi, pentru a se alătura aceluiași duh frumos 
mirositor. Bineînțeles că, pentru un popor ca al 
nostru, Dumnezeu este președintele.

Obișnuiți să creadă orice, oamenii au în-
ghițit această gălușcă, pe nemestecate. Sunt 
obișnuiți să creadă orice. Munca te schimbă; de 
ce nu te-ar schimba și un car de vorbe goale? 
Obișnuiți să se creadă diplomați, să spună ade-
văruri diferite la interlocutori diferiți, aceștia 
sunt deranjați prea puțin dacă trăiesc în vis sau 
în realitate, preocupându-se doar de stomac; 
nu au nici un interes să se ridice la înălțimea 
propriilor lor greutăți corporale.

Un mic număr de intelectuali și-au pus 
întrebări privind posibilitatea ca tot ce e în ju-
rul lor să fie realitate și și-au răspuns tot ei între 
ei. Cine să-i bage în seamă?

Nu faptul că o mână de oameni, aflați în 
eșalonul doi al unui partid unic, ajutați de forțe 
mai mult sau mai puțin obscure, a pus mâna pe 
putere, îi nedumerește. Alta e cauza nedume-
ririi lor, cauză care îi duce cu gândul că totul 
se petrece în ireal: faptul că, au sau n-au treabă 
cu arta scrisului, o puzderie de indivizi, profi-
tând de poziția lor în sistemul de conducere, 
s-au apucat de scris. Faptul că o fac cu o atât de 
absurdă seriozitate, e un element în plus în fa-
voarea teoriei. În majoritatea cazurilor, cărțile 
lor vor să demonstreze justețea unei cauze fără 
să le-o ceară nimeni.

 Pentru că lucrul cel mai greu este să su-
praviețuiești propriilor tale pretenții, scârbiți, 
intelectualii au început să se organizeze în gru-
puri de tip sectant și să se roage ca societatea 
să se trezească din somn. Mulți își spun că n-ar 
trebui să lase scrisul pe mâna neaveniților, că e 
posibil să nu fi fost o ruptură, ci doar o supra-
punere de planuri temporale, unde fiecare sca-
pă cum poate, fie integrându-se într-un timp 
pseudo-revolut, fie ieșind în afara timpului, 
pentru a trăi într-o țară inexistentă.

Au apărut politicienii, într-un spațiu care 
n-a avut niciodată oameni politici adevărați. 
Nici aceștia nu pot fi adevărați; sunt niște iluzii: 
încearcă să înlăture prostiile înaintea elimină-
rii prostiei. Prin scris, ei încearcă să-și justifice 
niște gesturi despre care habar n-au dacă sunt 
bune sau rele, dacă sunt exact gesturile optime 
sau sunt simulacre ale gesturilor politicienilor 
din țările vecine. Prin cărțile lor, încearcă să nu 
mai fie ceea ce au fost și chiar mai mult.

Când realitatea depășește puterea de ima-
ginație, minciuna și adevărul devin sinonime; 
nimeni nu-și mai bate capul cu noțiunile de 
bine și rău.

Te poți îmbăta și cu apă chioară și te poți 
trezi și cu alcool, își spun cei care caută să se 
trezească. Morți de beți, unii intelectuali au vi-
ziunea unei realități virtuale și, pentru scurt 
timp, au impresia că dețin cheia fericirii de a 
părăsi această pușcărie a spiritului numită ima-
ginație.

„Visul care a dezvăluit bunăstarea po-
porului”, este o carte realizată, de o cruzime 
înspăimântătoare, rezultat al unui astfel de 
coșmar etilist, unde se explică, pe înțelesul tu-
turor, de ce nivelul de trai crește mult mai re-
pede decât salariile. Aceasta este cartea care a 
introdus, pentru prima dată, noțiunea de eno-
crație, orientare sociologică, potrivit căreia, în 
societatea contemporană, rolul de conducere ar 
reveni enotehnicienilor, specialiști în enocrație, 
știință a vinificației și produselor derivate ale 
viei și vinului.

Au apărut nenumărate monografii 

Victor MARTIN

MAŞINA DE SCRIS CĂRȚI
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despre curiozitățile medici-
nei de la noi, despre hidroterapia de șoc, despre 
faptul că forma obrajilor indică temperamentul 
care cere pumni, despre arta unor tradiții de-
mult apuse în Apus și altele.

Cartea despre berea indiană ayurvedică 
și berea românească ayuristică s-a vândut ca 
pâinea caldă. S-a scris despre privatizarea so-
cietăților secrete, despre faptul că aritmetica 
mărește potența, despre universul paralel al 

presei independente, despre tehnica autocon-
trolului intern muncitoresc, despre tehnici de 
vindecare la popoarele dispărute, despre pri-
mul-ministru și fenomenele lui paranormale și 
multe altele.

Nici profesorii n-au fost iertați; ei 
pot studia în vacanțe „ABC-ul medi-
tațiilor și instrumentele lui de lucru”. 
ABC-ul face reclamă truselor de in-
strumente de lucru, foarte scumpe, dar 

foarte utile, dacă vrei să-ți rotunjești bu-
getul familial.

Președintele a scris „Involuție pe 
platformă” și o carte de interviuri nu-
mită „De vorbă cu îngerii mei păzitori, 
despre modul cum se antrenează”.

Drept replică la „scrisoarea celor 
6” și „scrisoarea celor 300”, a apărut și 
„Scrisoarea celor 23 de milioane”.

Basmul „Tinerețe fără bătrânețe: 
metodă bugetară de economisire a câ-
torva milioane de pensii” a stârnit en-
tuziasmul scontat în rândul tinerilor 
economiști, dar a ridicat în picioare 
bătrânii din pragul pensionării. Pensio-
narii acuză tineretul de instigare la ge-
nocid, iar tineretul acuză pensionarii că 
s-au înmulțit și vor pensii din ce în ce 
mai mari, în condițiile în care, o jumă-
tate de secol, au stat de pomană sau au 
muncit de pomană, lăsându-le lor re-

pararea economiei pusă pe butuci.
Cartea de ghicitori „Previ-

ziunile primului-ministru” se 
vrea, în același timp, și tratat 

de religie economică pentru 
micii călugări, și roman de 
anticipație.

Nu puteți ști ce teva-
tură a putut isca ordonan-
ța privind introducerea 
rostirii magice sanscrite în 

clasele I-IV.
Din miile de cărți, ce au 

umplut tarabele, vitrinele librăriilor și depozi-
tele, aflăm cum putem să ținem post, muncind 
doar 7 zile pe săptămână, și cum a fost posibil 
ca sistemul nostru de telecomunicații să devină 
un fenomen al comunicatelor divine, încărcân-
du-ne la plată.

Majoritatea asociațiilor de scriitori, pe 
țară, pe regiune, pe arie, pe bloc sau pe ce doriți, 
sunt de acord în privința faptului că am trăit ca 
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proștii 50 de ani într-o lume necunoscută și că 
măcar lumea de acum s-o facem binecunoscu-
tă prin scrierile noastre. E o datorie patriotică 
a fiecăruia să se exprime pe sine, iar faptul că 
omul se împiedică de gramatică, stilistică sau 
compoziție e un lucru de o banalitate înfioră-
toare. Cursul de metode de ghicit ceva în cărți 
poate rezolva foarte ușor conflictul om-text. La 
fel pot face și cărțile despre apocalipsa în cifre 
statistice, cărțile despre biocâmp și ploile cu 
materiale de construcție, cărțile despre farme-
cul unui zâmbet continuu și transpunerea lui 
în practică sau cele privind sondajul de opinie 
pentru fiecare.

Tot mai mulți oameni sunt interesați de 
cărțile ce îi învață cum să-și calculeze singuri 
ascendentul și cum să urce la o asemenea înăl-
țime.

Având în vedere toate circumstanțele so-
cial-istorice prezentate, s-au intensificat cerce-
tările pentru perfecționarea mașinilor de scris 
cărți.

S-a văzut că orice lucru poate fi, în același 
timp, și posibil, și imposibil. Un grup de cerce-
tători au pus la punct chiar și o mașină de foto-
grafiat trecutul. Oamenii de știință nu au vrut 
neapărat să-și arate capacitatea de a inventa, ci 
au fost curioși să vadă dacă există un trecut și 
în ce ar putea consta acesta.

Cu toate că mulți mai susțin încă faptul 
că așa ceva este imposibil, un neamț a prezen-
tat, la o expoziție, un model de mașină de scris 
cărți.

Un sceptic a afirmat că un italian a fost 
trezit din comă, cu 1460 de săruturi, de către 
prietena sa, după patru ani, și că ar fi cazul să 
ne sărutăm cu toții, poate ieșim din starea asta 
de hipnoză colectivă, comă alcoolică, ruptură 
sau curbă temporală, cădere într-o lume para-
lelă sau ce-o fi.

Deoarece tot nu-i cumpăra nimeni mași-
na de scris cărți, neamțul a înființat o societate 
mixtă cu o firmă dintr-un târg de munte. Oda-
tă pusă la punct, mașina a fabricat un scriitor, 
pe baza informațiilor găsite accidental, într-o 
groapă. Hârțoagele aparțineau, se pare, unui 
defunct și represiv serviciu de informații.

Când s-a scumpit combustibilul, mașina 
n-a mai fost rentabilă. Nici informațiile răma-
se nu mai erau de o așa mare valoare, nici un 
interes prea mare nu mai stârneau cititorului. 
Ca să nu piardă banii câștigați, neamțul a încer-
cat să umple piața cu tratate de legumicultură, 

apoi a dat lovitura: i-a venit  ideea să fabrice 
o scriitoare americană, după tipic german, so-
ție de producător de video-clipuri, fără datorii, 
cu vilă în Texas, doi copii supradotați, câine, 
mașini mici, vaporaș în Pacific, coeficient de in-
teligență ridicat, roșcată, nasul în vânt, credin-
cioasă soțului, bună cunoscătoare a tipologiilor 
sexuale și perversiunilor lor, cu imaginație con-
structivă și celelalte.

Având carcasă de camionetă WV, calcula-
tor complex și un birou de lemn de nuc, prima 
mașină de scris cărți din țara noastră poate fi 
văzută și azi circulând pe străzile capitalei. Un 
șofer aburit de băutură împarte cărțile nevân-
dute pentru a face reclamă.

Între timp, au reușit și cercetătorii români 
să evolueze. Au trecut, de la mașinile coreene 
și olandeze, la serii noi, de concepție proprie. 
Și-au însușit ultimele axiome ale radiesteziei 
și le-au grefat, cu succes, ultimelor modele. În 
plus, au descoperit și principiul protecției psi-
hice ovoidale. Tipografiile s-au modernizat și 
s-au angajat alți oameni la fabricile de celuloză 
și hârtie. Proaspeții șomeri au primit câte un 
exemplar din cartea „Crearea vidului interior 
ajută la îndepărtarea fricii din trup și suflet” și 
o sumă de bani echivalentă taxei de trecere a 
frontierei.

Pornind de la faptul de necontestat că 
unele persoane sunt ajutate la treburile casnice 
de spiritele rudelor, moarte demult, un tânăr 
a imaginat un soi de poștă pneumatică tempo-
rală. În acest fel, a crescut numărul abonaților, 
multe spirite fiind foarte interesate de ce se pe-
trece și se mai scrie pe aici. Nimeni nu poate ști 
de ce s-a bucurat de un așa mare succes cartea 
„Cura de banane reduce riscul infarctului”, iar 
„Temperamentul și grupa sanguină” n-a avut 
nici o trecere.

Prima carte realizată integral de o mașină 
de scris cărți de concepție autohtonă a fost „În 
numai câteva ore pământene, un american a 
trăit 5 ani într-o lume necunoscută”. Ea s-a bu-
curat de un imens succes în lumea celor culți, 
aceștia văzând în ea o metaforă a lumii necu-
noscute în care am căzut în urmă cu 10 ani, dar 
s-a ridicat un glas în Parlament, care a întrebat, 
retoric, de ce trebuia să i se întâmple neapărat 
unui american să trăiască într-o lume necunos-
cută și nu unui român sau vreun minoritar de 
pe la noi.

„D-aia!”, a fost răspunsul unui parlamen-
tar din opoziție.



26 Autograf MJM, nr. 2 (6), aprilie - iunie, 2021
Până la verificarea teoriei hiatusurilor 

temporale și cuceririi spațiului extraterestru, 
arheologii au descoperit că, în obscurantistul 
Ev Mediu pământean, templele erau adevărate 
centrale energetice, iar rețeaua numită Hart-
man era alcătuită din ziduri radioactive invi-
zibile. Aceasta a fost o descoperire epocală, de-
oarece energia convențională necesară mașinii 
de scris cărți era poluantă și nici nu era prea 
economică.

Drept mulțumire, mașinile s-au interco-
nectat și s-au mobilizat, scriind într-o singură 
noapte, în cinstea marilor arheologi, poemul 
„Călăuzit de o voce misterioasă, un actor a des-
coperit un corp de fată întins pe fundul mării”. 
Acesta a fost primul semn de reîntoarcere de-
loc temporală către liric și o conducere centrali-
zată, apoi au urmat volumele de versuri „Calea 
războinică: o tehnică de ajungere la cunoaște-
re”, „După ce și-a găsit lănțișorul de aur, acto-
rul a hotărât să țină post în fiecare zi”, „Cheile 
spirituale ale fericirii”, „Matricea energetică 
este un sistem intercondiționat” și multe altele.

În ciuda faptului că multă lume speră să 
ne trezim, mulți mergând chiar la biserică să se 
roage pentru asta, coșmarul nu pare a se ter-
mina. În loc să se dezvolte agricultura, totul se 
transformă într-o industrie a cărții.

Mulți lucrează la întreținerea mașinilor 
de scris cărți sau în industria producerii aces-
tora. Și mai mulți se ocupă cu tăierile de păduri 
sau aduc trestie din deltă, în scopul producerii 
unor cantități tot mai mari de hârtie. Industria 
calculatoarelor s-a reprofilat pe producerea de 
piese de schimb și programe pentru mașinile 
de scris cărți. Acestea sunt tot mai multe și mai 
sofisticate.

În cartea sa „Involuție la reformă”, preșe-
dintele țării a prins cel mai bine fenomenul, de-
scriindu-l în culori luminoase. Cartea lui ne-a 
dat încredere și un nou impuls în activitate; 
puterea sugestiei a înlocuit puterea indicației 
prețioase.

 Inimile ne tresaltă de un festivism apo-
teotic; niciodată nu am avut atâtea cărți de va-
loare. Niciodată nu am avut atâția virtuali scrii-
tori; nimănui nu-i pasă că aceștia n-au habar de 
gramatică sau stilistică. Ce-i trebuie unui poli-
tician, ministru, consilier  sau secretar de stat 
să știe gramatica? Asta e treaba mașinii de scris 
cărți.

Să ții o carte într-o mână e o sărbătoare. O 
sărbătoare trebuie sfințită de un sobor de pre-

oți, de ea trebuie să ne bucurăm cu toții.
Nu trebuie ascultați cei care susțin că o 

astfel de lume, cum este a noastră, nu există. 
Există; o vedeți și voi! E o democrație și, vedeți, 
democrația este dreptul spectatorului de a asis-
ta la un spectacol, oricât de prost, fără să-l for-
țeze nimeni.

Nu mai există acea lume, demult apusă, 
unde ni se cerea să dăm tot mai mult grâu și 
porumb la un biet hectar și, pentru asta, să fa-
cem totul. Acesta era un îndemn la genocid cul-
tural.

Mai realiști, unii cercetători, considerând 
că dormim și ne mișcăm într-un univers de coș-
mar, au conceput un sistem electronic perfect, 
care ne împiedică să ne trezim din somn. În 
cazul în care viețuim într-o lume a somnului, 
fiecare mașină de scris cărți a fost înzestrată cu 
un astfel de sistem.

În afara sărbătoririi cărții, ca act de cul-
tură, unde un sprijin de nădejde ne sunt viti-
cultorii și horticultorii, în general, mai rămâne 
și activitatea intrinsecă de citire a cărților, mult 
mai profitabilă și mai excitantă ca activitatea de 
concepție.

În tot locul poți vedea grupuri de îndră-
gostiți, cu câte o carte în mână, în tot locul poți 
vedea bătrâni cocârjați, la lumina lămpii, aple-
cați asupra câte unui tom, uitând să și mănânce 
din cauza acestei activități. Poți vedea oameni 
la coadă la lapte citind „Cartea zootehnistu-
lui”, unde se specifică modul de creștere a pro-
ducției de lapte, ce ar putea să ajungă și la ei. 
Poți vedea, în fabrici, strungari citind „Cartea 
strungarului”, dacă tot nu au ce să lucreze, poți 
vedea țărani citind cu sârg „Cartea agriculto-
rului”, milionari citind „Cartea milionarului” 
sau militari citind „Dispariția unui mit: omul 
cu masca de fier” și „Subjugarea prin farmece 
poate fi înlăturată”.

Cum să nu te entuziasmeze o carte ca 
„Înțelepciunea ezoterică și infrasexualitatea”? 
Cum să nu te înalțe la cer cartea „Tehnica înăl-
țării la stele”?

Cu timpul, intelectualii progresiști, scep-
tici în privința veridicității unei lumi, cum este 
a noastră, sunt tot mai puțini. Atunci când nu 
vor să vadă și să recunoască ceea ce vedem cu 
toții, sunt obligați să facă asta. Cei care vor să 
se integreze devin, uneori, de-a dreptul mis-
tici. Restul, nu vor să se integreze festivismului 
nostru cultural și sunt marginalizați; nimeni nu 
poate să reziste prea mult. Cea mai cruntă for-
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mă de intoleranță este să nu-i dai omului iluzia 
că e la fel, când el e schimbat demult.

Nici în străinătate nu mai are rost să fugi, 
deoarece toate țările sunt de acord cu noi, că 
esența unei civilizații este cultura. Cine e dis-
pus să te primească, dacă la tine în țară s-a 
instaurat cea mai profitabilă democrație: dicta-
tura științei de carte!?

Protestul ecologiștilor, privind masivele 
defrișări și deșertizarea pământului, e un moft. 
Paralel cu tăierea pădurilor, vom scoate petro-
lul și vom pune mașinile de scris cărți să tipă-
rească pe folii de material plastic.

E adevărat faptul că e obositor să citești 
tot timpul cărți, dar e așa plăcut! Și nici nu e 
prea greu; după ce ai citit studiul „Știința de 
a citi o carte”, ești pregătit. S-au inițiat și cur-
suri finanțate de UNESCO pentru recuperarea 
handicapaților, care se încăpățânează să scrie 
ei cărțile, cu mâna lor, în singurătate, în loc să 
apeleze la atât de uzualele mașini de scris cărți.

A avut loc o explozie demografică fără 
precedent, s-a mărit numărul celor care se ocu-
pă cu cititul cărților, dar mașinile produc mult 
mai repede cărțile, în cantitate mult mai mare, 
în comparație cu mamele, producătoare de co-
pii, viitori cititori. Acest lucru i-a făcut pe sa-
vanții noștri să se gândească serios la proiec-
tarea unei mașini de citit cărți, pentru a 
contrabalansa producția.

Coșmarul s-a 
sfârșit când un 
neamț a prezen-
tat, la o expoziție, 
un model de ma-
șină de citit cărți, 
adus din țara lui. 
Deoarece tot nu 
i-o cumpăra ni-
meni, a făcut o 
societate mixtă 
cu o firmă din-
tr-un târg de 
munte.

 Când va 
putea asimila 
licența unei ma-
șini de citit cărți, 
cumpărată de la coreeni, guvernul nostru 
preconizează trecerea directă la 
producția de serie. În 
acel moment, toate 
cărțile mașinilor de 

scris cărți vor fi citite de mașinile de citit cărți.
În fond, la ce folosește tehnica, dacă nu la 

ușurarea muncii omului?
Până atunci, în timp ce românii se ocupă 

cu omologări, perfecționări, adaptări sau îm-
bunătățiri de design, neamțul, ca să nu piardă 
banii câștigați, s-a gândit ca, pe baza datelor 
furnizate de mașinile de scris cărți, să fabrice 
un cititor de cărți polițiste.

După un timp, mașina lui a fabricat un 
cititor de cărți pentru legumicultură și, într-un 
târziu, a dat la iveală cititorul-model al roma-
nelor scrise de modelul scriitoarei americane 
de best-seller-uri, fabricate de soțul ei, produ-
cătorul-model de video-clipuri, dintr-o lume a 
publicității foarte bine pusă la punct.    
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1. 

N
ici măcar acum, după ce timpul 
care-a trecut peste mine m-a trans-
format dintr-un puști sperios și ti-

mid într-un bărbat în toată puterea cuvântului, 
trecut bine de patruzeci de ani, nu îmi poate 
ieși din minte ciudata întâmplare petrecută în 
trecuta-mi copilărie, undeva la țară, în locurile 
acelea unde se potcoveau puricii cu potcoave 
de 99 de ocale și tot li se păreau că este puțin, și 
unde zânele cu balaurii sălășuiau fericiți în po-
veștile bunicii mele, până în momentul în care 
apărea Făt-Frumos și schimba istoria locurilor. 

Acel eveniment care mi-a marcat copilă-
ria s-a petrecut într-un sătuc anost și total lipsit 
de perspective, omis pe nedrept din cărțile de 
istorie după memorabila șarjă din nouăsute-
șaișpe, ocazie cu care se prăpădiseră aproape 
toți bărbașii așezării, alături de călărașii sinuci-
gași ai escadronului 3 din Regimentul 9 roșiori. 
Era locul în care bunicii mei din partea mamei 
își duceau traiul liniștiți, cu greutățile și nevoile 
uzuale, dispuse propoțționat între seceriș, Cră-
ciun, semănat și Paște. 

Datorită unor neînțelegeri pe care părin-
ții le aveau în acea perioadă, cumulate cu tine-
rețea fiecăruia și cu faptul că eram primul lor 
născut, mai precis cu modul tatălui meu de a-și 
organiza și prioritiza viața, așa cum aveam să 
aflu mai târziu din frânturile de povești pe care 
maică-mea le mai scăpa arareori, primii ani 
din școala primară am fost nevoit să-i urmez la 
țară, locul în care mi-am petrecut o copilărie de 
neuitat printre gâjâitul gâștelor, cotcodăcitul 
găinilor și lătrăturile răgușite ale lui Guba, un 
câine negru și costeliv despre care nimeni nu 
își mai amintea urmare cărei împrejurări ajun-
sese să se pripășească prin curtea noastră.

Satul în care crescusem se numea Robă-
nești și nu era neapărat unul mare, însă oricum 
ar fi fost, nu putea fi considerat drept cătun. 

Știți satele acelea pe care le vedem acum la te-
levizor, cu ocazia diverselor emisiuni despre 
viața la țară, despre campaniile agricole și toa-
te celelalte? Ei bine, de acolo îl putem lua; era 
un sat în adevăratul sens al cuvântului, așezat 
după cum am văzut că se construiesc toate sa-
tele de pe la noi, cu o mulțime de case îngră-
mădite unele într-altele, dispuse de-a lungul 
șoselei principale – de altfel singura asfaltată 
(și atunci când eram eu copil, dar și în zilele 
noastre), doar că atunci nu îmi dădeam seama 
cât de prost era asfaltul de pe drumul județean 
care venea dinspre Pielești și mergea mai de-
parte înspre limita județului Olt, făcând astfel 
legătura cu satele Popânzălești, Benești, Dră-
gotești și Teslui. Așezat în valea formată dintre 
două dealuri molcome printre care trece leneș 
pârâul Teslui, Robăneștiul devenea pentru oră-
șeni (indiferent că erau craioveni, bălșeni ori 
caracaleni) o atracție de nerefuzat îndeosebi 
toamna, în vremea în care se culegeau viile și 
abundau legumele de sezon. În acea perioadă 
apăreau, aduși de mașinile personale, o gră-
madă de foști fii ori fiice ale satului, atrași mai 
puțin de culorile pastelate ale pomilor încărcați 
de roade și mai mult de bogăția recoltelor de 
toamnă, în special de gogoșari, produse care 
aduseseră localității o faimă de necontestat. 

Foștii fii ai satului, acum orășenizați, zăbo-
veau o perioadă destul de scurtă prin sat, însă 
niciodată nu se întindeau pentru mai mult două 
zile; în această perioadă ulițele satului se ani-
mau subit, umplându-se de larma prichindeilor 
ce descopereau pentru prima dată joaca printre 
frumusețile autumnale ale naturii, asta în timp 
ce adulții abia își găseau timp să se bucure de 
revederea cu vechii amici ai copilăriei lor. După 
aceste zile petrecute departe de confortul urban 
își făceau sarsanalele și își umpleau portbagajele 
ba cu niște sticle pline ochi cu must proaspăt, 
ba cu roadele pământului îndesate prin tot felul 

Dan NINOIU

STRIGOIUL
Motto: „Denn die Todten reiten schnell”

(„Căci morții iute aleargă ”, Gottfried Burger, Lenore)
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de plase și desagi, erau petrecuți cu privirea de 
către bătrânii lor părinți până când colbul stâr-
nit de „Dacia” cumpărată în urmă cu doi ani pe 
ceareul de la cooperativă se reașeza liniștit pe 
astfalt, iar viața satului revenea la normal, aștep-
tând cu înfrigurare iarna. 

Mai exista, tot atunci, pentru cei rămași 
încă în sat și neatrași de miracolul apei calde de 
la bloc, cârciuma lui Drăguceanu, sau nea Nelu, 
așa cum eram povățuit să-i spun, că doar era ve-
cinul nostru și nu se putea să trec pe lângă el și 
să nu îi zic „săru’ mâna, nea Nelule!”, că doar 
eram un băiat binecrescut, nu unul din ăia ca-
re-și făcea tot neamul de râs. Și de asemenea, 
mai existau și o mulțime de alte lucruri fru-
moase pe care nu le pot descrie acum întrucât 
m-ar îndepărta prea mult de la cele ce doresc 
să vă povestesc în rândurile ce urmează.

Îmi place să cred că sătenii erau oameni 
cu mare credință în Dumnezeu; din câte îmi 
aduc eu aminte, bunicul meu, țârcovnic la 
biserica din sat, se întorcea de la fiecare sluj-
bă de duminică ori de la vreo înmormântare 
ori pomenire încărcat cu multe dintre bu-
nătățile pe care oamenii le dăruiau oameni-
lor bisericii pentru sufletele celor trecuți la 
cele veșnice. Îl așteptam de fiecare dată, cu 
o nerăbdare crescândă, să intre în curte, să 
îmi ciufulească părul și să-mi zică „oare ce 
pozne ai mai făcut azi, măi pezevenghiule?”, 
pentru ca după ce își deșerta desaga, mama-
ie să mă ospăteze din pulpele de pui, deli-
cioase, dar și din colivă, din care ar fi urmat 
să capăt câteva lingurițe dulci numai dacă 
fusesem cuminte pe parcursul zilei.

Pentru coliva cu care se întorcea bu-
nicul de la pomeni eram în stare să mă port 
ireproșabil o zi întreagă, fără să fac nici o boa-
cănă, și mai ales fără să mai alerg prin ogradă 
după găini ori după rațe, până acestea nu se 
mai puteau ține pe picioare din cauza oboselii. 
Ori fără să vărs în strachina câinelui puțină țuică 
din sticluța pe care mamaie o păstra la capătul 
patului pentru a-și frecționa membrele amorțite 
și din care bunicul mai obișnuia să tragă o dușcă 
pe ascuns, pentru ca apoi să o tachineze cu pri-
vire la consum. După ce îi turnam câteva pică-
turi în strachină, câinele o lipăia pofticios pentru 
ca apoi să umble amețit pentru tot restul zilei 
prin curte, cu chef de joacă, lăsându-se ciugulit 
de găini și lătrând incoerent, fără nici o noimă, 
până când, obosit de atâta activitate, cădea lat 
prin vreun ascunziș al curții și adormea pe loc.

Răsplata pentru că nu făceam nici unul 
din aceste lucruri urma să fie o farfurie pe care 
mamaie îmi punea câteva lingurițe serioase de 
colivă, devenită astfel desertul meu preferat. 

Numai că în acea zi de Răpciune, „cad co-
pii pe tăciune”, după cum obișnuia să spună 
mamaie, completând descrierea fiecărei luni a 
anului cu o poezioară despre care afirma că o 
știe de la buna ei, bunicul nu veni acasă prea cu-
rând, așa cum obișnuia. Iar atunci când a venit 
nu era nici singur și nici nu a sosit pe picioarele 

lui, ci a fost adus pe brațe de alți oameni din 
sat. Bunicul avea ochii închiși, fața schimonosi-
tă și lividă, iar după felul cum se agitau mama-
ie și cu mama pe lângă el mi-am dat seama că 
acesta nu era un joc de-al lui, așa cum obișnuia 
să se joace cu mine de-a trânta, iar dintr-odată 
se prefăcea mort, prăbușindu-se inert pe spate. 
Chemat în graba mare, medicul satului se recu-
noscu în scurt timp depășit de situație: „Cum 
s-a întâmplat?”, îi întrebă el atunci pe cei din 
jur. «„aca din senin i-a venit așa, ca o sfârșea-
lă”, îi răspunse nea Giuruc, unul din cei care îl 
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aduseseră acasă pe brațe.„S-a prăbușit dintr-o 
dată la pământ lângă altar, fără să dea niciun 
semn, nici nu ne așteptam la asta, mai că în tot 
timpul slujbei fusese bine, cântase, dăduse to-
nul la rugăciune, se purtase normal .... noi am 
crezut că a leșinat”, mai completă el. „Îmi pare 
rău să vă spun, dar nu mai are puls, cred că este 
decedat, îi răspunse doctorul. A făcut stop car-
diac și a murit acolo, pe loc, fără durere”.

Când au auzit acestea, mama și mamaie 
s-au pus pe un plâns așa cum nu le auzisem 
până atunci. Era mai degrabă un urlet, ameste-
cat cu tânguiri, fraze întretăiate și spuse neclar, 
parcă în fugă. 

Atunci a fost pentru prima dată când am 
auzit pe cineva bocind.

2.

I
nmormântarea a avut loc la câteva 
zile după decesul bunicului, pentru 
că pregătirile au durat foarte mult. 

Nu mai văzusem niciodată așa de multe rude 
adunate la un loc. Unchi, mătuși, și verișori, 
persoane pe care nu le văzusem până atunci ni-
ciodată și despre care aflam pe loc că eram ru-
bedenii în vreun fel, sosiseră din diverse colțuri 
ale țării – din Galați, Ploiești ori din București, 
orașe care la acea dată nici nu știam că există, 
nu le aveam în vocabular, cu atât mai puțin să 
știu pe unde se găsesc. Îmi închipuiam însă că se 
aflau undeva foarte departe, existența lor pentru 
mine ele reprezenta chiar capătul lumii, așa cum 
credeam că America nu era decât o altă planetă.

Mama chiar a spus atunci că doar pe la 
nunți și pe la înmormântări ce se mai pot adu-
na cu toții, să se mai vadă unii cu alții și să își 
mai povestească de-ale lor. S-a mâncat apoi la 
pomană, s-a și băut, toate astea în aducerea 
aminte a decedatului. Ba chiar unii dintre ei 
s-au încins mai apoi, s-au mai certat ori s-au 
mai tachinat, au fost niște lucruri la care eu am 
asistat cu gura căscată de uimire și curiozitate 
în același timp, întrucât nu mai participasem 
vreodată la un astfel de eveniment. Apoi, când-
va târziu, pe seară, toată tevatura s-a încheiat, 
iară rubedeniile noastre, unchi, mătuși, verișori 
ori ce grad de rudenie or mai fi fost cu bunicul 
și pe care cu această ocazie le cunoscusem, s-au 
împrăștiat fiecare pe la casele și pe la rosturile 
sale, uitând ceea ce fusese și privind cu îngrijo-
rare la ceea ce va fi.

Pentru mine totul devenise extrem de 
confuz și țin minte că în acea seară am început 

să mă smiorcăi puțintel, întrucât începusem să 
pricep că dispariția bunicului avea să mă afec-
teze direct, în sensul că nu voi mai primi de la 
nimeni, în fiecare duminică, tot felul de bună-
tăți, inclusiv o farfurie cu acele linguri de co-
livă, așa cum mă obișnuise el. Iar sub această 
impresie puternică m-am vârât sub plapumă, 
plângând, căutând să mă strâng cât mai mult în 
mine, cu genunchii aduși la gură pentru a-mi 
înăbuși durerea. 

Și atunci mi s-a părut că îl aud pe buni-
cul mergând pe afară, îi recunoșteam pașii 
grei, târșâiți, „mai ridică și tu picioarele alea, 
măi moșnege, că parcă vrei să ari pământul”, îi 
făcea mamaie observație din când în când. Bu-
nicul nu se supăra, ci doar răspundea invaria-
bil, de fiecare dată, rânjind pe sub mustăți «ia 
fă bine și taci, tu fomeie, că astea-s treburi băr-
bătești». Atunci mamaie, repezită într-un mod 
atât de dur, îi mai replica „o să ajungi să mergi 
desculț, să râdă tot Robăneștiul de tine», și îi în-
torcea îmbufnată spatele intrând în bucătărie. 

În acea noapte am visat oameni care merg 
și prin vis am recunoscut zgomotul pașilor bu-
nicului dintre atâtea zgomote de pași. Mi s-a pă-
rut că am auzit cum a dat ocol casei ori cum se 
plimbă prin curte, deschizând ușa de la cuibarul 
găinilor, și m-am mirat foarte că nici măcar pe 
Guba nu l-am auzit lătrând. Apoi, se făcea că 
în visul meu îi aud glasul cum îmi cânta, ca de 
fiecare dată când mă îmbăia: „Auraș, păcuraș, 
scoate apa din urechi, că ți-oi da parale vechi, și-
ți voi bate dobele și-ți voi prinde fetele”, iar apoi 
vocea acestuia a tăcut ca să-mi apară o senzație 
de greutate care părea că mă apasă pe piept. Re-
pet, poate că visam și poate că îl visasem, însă mi 
s-a părut că îl aud pe bunicul cum se căznea cu o 
greutate mare, cum încerca să o ridice și cum mă 
implora să-l ajut. Îl auzeam gâfâind și parcă îl 
vedeam luptându-se cu acea greutate mult prea 
mare pentru el care îl apăsa și căreia nu îi mai 
putea face față.

3. 

A doua zi de dimineață mama, ma-
maie și unchiul Fănel, rămas și el 
peste noapte în casa părintească, 

erau extrem de îngândurați. Păreau a fi preocu-
pați de ceva anume, iar când ochii ce ce li se ro-
teau jur-împrejur, vioi, ageri, mi-am dat seama 
că oamenii erau foarte speriați. I-am auzit de 
câteva ori pronunțând cuvântul „cimitir”, dar 
și întrebându-se „cu copilul ce o să facem?”. 
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Răspunsul bunicii a fost ferm, hotărând că 

o persoană anume, mai exact mama, ar trebui să 
rămână acasă cu mine, întrucât ea pleacă ime-
diat prin sat după oameni, după doctor și după 
popă. Iar a doua zi de dimineață, la prima oră, eu 
și mama trebuie să fim pregătiți ca să prindem 
cursa de șapte și să mergem departe, la oraș.

Ei bine, am aflat mult mai târziu că ma-
maie, împreună cu unchiul Fănel, cu popa, cu 
doctorul dar și cu alți oameni din sat au mers 
la cimitir. Acolo l-au dezgropat pe bunicul, des-
făcându-i sicriul. Înăuntru, aceștia au văzut că 
mortul avea poziția schimbată față de cum fuse-
se îngropat; mai exact, l-au găsit așezat oarecum 
într-o dungă, vânăt la față, cu gura larg deschisă 
și cu ochii deschiși și măriți, aproape ieșiți din 
orbite, ca și când ar fi strigat după ajutor. 

Toți s-au tras un pas îndărăt speriați. „E 
strigoi!”, a îngăimat atunci cineva, și imediat 
popa a început să recite descântecele speciale 
pentru astfel de cazuri. Medicul însă, mai tare 
de înger, s-a apropiat și a cercetat atent corpul 
bunicului, apoi s-a ridicat și a spus că, din câte 
își dă el seama, bunicul prezenta simptome cla-
re de asfixiere. 

– Probabil, a explicat el mai departe, a fost 
numai în stare de moarte clinică, cel mai pro-
babil trezindu-se după ce a fost înmormântat. 
Poate chiar primul cui bătut în coșciug să-l fi 
trezit, iar până să realizeze ce i se întâmplă și 
să strige după ajutor, toată lumea era departe. 
Atunci a început să se răscucească, încercând să 
iasă, și tot așa s-a zbătut până când, rămânând 
fără aer, a murit asfixiat.

– Dar cum se face că l-am auzit azi-noap-
te, că i-am auzit pașii prin curte ori pe prispă?,  
l-a întrebat atunci bunică-mea. 

– N-aș putea fi sigur, răspunse doctorul, 
dar știu că oamenii, în situații limită, pot deve-
ni emițători telepatici ai celor dragi. Iar cei la 
care se gândește el, cei apropiați lui, îi receptea-
ză fără voia lor toate senzațiile prin care trece. 
Asta e singura explicație pe care v-aș putea-o 
da, însă este mai mult speculație decât explica-
ție științifică. 

– Și pașii?, a insistat mamaie. I-am auzit 
pașii umblând ba pe prispă, ba prin curte, ba 
pe la găini.

– Nimic real, poate să fi fost doar niște sim-
ple păreri, a răspuns medicul. Când o persoană 
se găsește într-o stare emoțională deosebită, sau 
sub influența pierderii unei ființe dragi, apropi-
ate, acea persoană poate auzi zgomote normale 

de la depărtări de sute de metri și le va percepe 
ca și când s-ar întâmpla chiar lângă ea, mai ales 
dacă este o liniște profundă, așa cum este noap-
tea la noi în sat; de asemenea, poate regăsi în ori-
ce gest amintirea mișcărilor ființei pierdute, în 
orice sunet amintirea vocii lui.

Mamaie nu s-a lăsat însă convinsă de ex-
plicațiile doctorului și a ținut cu tot dinadinsul 
ca tradiția locurilor să se respecte. Mai în amă-
nunt, superstiția acestor locuri cerea ca strigo-
ilor, sau celor dovediți că sunt strigoi, să li se 
aplice un tratament simplu și sigur: înfigerea 
unui piron de lemn în inimă, ca să-i împiedice să 
umble în nopțile fără lună prin locurile pe care 
le mai cutreieraseră și în timpul vieții, iar apoi 
cadavrul să le fie înhumat la loc. Ceea ce au și 
făcut; iar sângele aproape proaspăt, negru și pu-
țin vâscos, i-a țâșnit mortului prin nas și pe gură, 
împroșcându-i pe haine pe cei din preajma lui.

În acea noapte nu am mai auzit nici un fel 
de pas pe prispă ori prin ogradă. Am adormit 
ascultând vântul care șuiera destul de puternic 
pe la ferestre, și care, la o rafală, a și trântit vreo 
unealtă de grădină, sapă ori greblă, lăsată de 
bunica pe prispa casei noastre; ori poate vreu-
nul din ghivecele ei cu mușcate, m-am gândit, 
și am adormit visând toată noaptea mușcate 
roșii, vișinii și albe.

4. 

N
ici nu se luminase bine de ziuă 
când mama a intrat la mine în ca-
meră, m-a trezit și a început să mă 

îmbrace, întrucât eu, cu ochii cârpiți de somn, 
nu eram în stare să mă închid nici măcar la un 
nasture. Am îmbucat ceva destul de frugal și 
la mare repezeală, „haidereți, grăbiți-vă odată, 
că pierdeți cursa”, ne tot înghiontea de la spate 
mamaie. 

Până la urmă am reușit să isprăvim bu-
catele ce ne fuseseră puse pe masă și am ieșit 
pe prispă, acolo unde eu, mai mult târându-mi 
picioarele, întocmai ca bunicul, mă împiedic de 
ceva și cad. Mama și mamaie se reped, îngri-
jorate, să mă ajute. Mă ridic și, deși nu mai țin 
minte, eram mult prea mic ca să-mi amintesc 
toate amănuntele, mi s-a părut că le-am văzut 
pe amândouă cum s-au albit la față atunci când 
am ridicat de jos pironul de lemn, mânjit cu 
sânge negru și vâscos, de care mă împiedica-
sem.

- Fine -
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C
ând ajunse acolo, Mihai fu sur-
prins de coada destul de consis-
tentă. Pentru o clipă încercă o mare 

deznădejde, dar îl zări pe amicul Marcel, aflat 
ceva mai în față, care îi făcea semne energice, ca 
și cum i-ar fi ținut rândul. Se înființă lângă el, 
spre nemulțumirea reținută a celor din spate.

 – Hai noroc și mersi, spuse. Ce zici că mai 
faci?

Marcel clătină din cap:
– Mă uitam că spre nord cerul devine tot 

mai verde. Schimbările astea climatice dau și 
efecte coloristice.

Își aruncă și el privirea spre direcția indi-
cată. Într-adevăr, fenomenul era mult mai vizi-
bil decât în zilele precedente, iar verdele părea 
ca o infuzie de cerneală într-un pahar cu apă.

– Știu că asta e varianta oficială, opină el, 
neîncrezător, dar mi-e greu să pricep ce legă-
tură au manifestările meteorologice cu chimia 
elementară. Am mai făcut și noi ceva chimie la 
viața noastră, spuse pe un ton mai jos, ironic, 
ca un fel de paranteză. Ironic, pentru că Mihai 
era un fost profesor de chimie, cu tot tacâmul 
teribilist și ușor arogant care-i caracterizează 
pe cei din branșă.

– Cum, domnu’ Mișu, se miră Marcel, nu 
e un fenomen asemănător aurorei boreale?

– Într-un fel, da, dar la latitudinea noas-
tră, refracția luminii prin emisiunea de atomi 
de oxigen se produce în straturile superioare 
ale atmosferei, de unde verdele n-ar fi vizibil 
pentru noi. Ce se vede de aici este doar albas-
trul, produs de incidența fluxului solar cu ga-
zele populare din atmosferă care dispersează 
mai bine lumina: oxigenul, nitrogenul, azotul 
și dioxidul de carbon.

– Și atunci, verdele acesta de unde ar apărea?
– Habar n-am. Probabil prin elemente noi, 

precum atomi de metale grele, gen bariu și cupru.
În față se produse o animozitate.
– Stați, doamnă, la coadă, ca toată lumea! 

Ce, mata ești mai cu moț? țipa cineva.

Toată lumea se uită lung într-acolo, dar, 
cum coada era destul de lungă, nu se văzu nimic.

– De la poluare, nu? îndrăzni Marcel.
– Ce, de la poluare? întrebă nedumerit 

Mihai.
– Metalele astea grele de care ziceai.
– Aaaaaa, reveni cu picioarele pe pământ 

fostul profesor. Nu știu dacă de la poluare, pen-
tru că, în cazul acesta, ar trebui ca fenomenul 
să se vadă mult mai general, nu doar în zona 
dinspre nord.

– Și tu ce zici? Ai o explicație?
Mihai își frecă încurcat bărbia.
– Doar teorii conspiraționiste din care am 

citit zilele trecute pe site-uri de gen.
– Și ce zic alea?
– Zic că, de exemplu, în cazul unei inva-

zii extraterestre, noile ființe modifică atmosfera 
conform structurii chimice proprii. Terrafor-
marea despre care tot am citit prin SF-uri.

– Poate tu, că ție îți plac chestiile astea. Eu 
nu cred în prostii cu extratereștri dușmănoși 
care vin să ne extermine, cum tot se dă în filme. 
Orice civilizație superioară nouă nu poate fi de-
cât pacifistă, tocmai pentru că e mult evoluată.

Mihai zâmbi. Marcel tocmai îi ridicase 
mingea la fileu într-un domeniu pe care-l stă-
pânea bine.

– Uite, nu vreau să te conving de nimic, 
dar am văzut acum câțiva ani, într-unul din 
posturile tv documentare, un serial despre con-
tactul între civilizații, care punea exact proble-
ma asta: poate veni o civilizație superioară cu 
gânduri ostile la întâlnirea cu pământenii?

– Și zicea că nu. Așa-i?
– Tocmai, că, specialiștii consultați – oa-

meni de știință, istorici și chiar un scriitor de 
literatură SF, au răspuns în cor că este evident 
că vor veni doar cu gânduri ostile. Toată istoria 
noastră arată că impactul între două civiliza-
ții diferit dezvoltate se soldează cu lichidarea 
celei subdezvoltate: conchistadorii cu aztecii, 
coloniștii albi versus africani, europenii versus 

Viorel PÎRLIGRAS

IZOLARE AGLOMERATĂ
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indieni etc. În plus, motivația: de ce ar veni pe 
planeta noastră? Doar să strângă mâna preșe-
dintelui și să susțină visul american? Nu, evi-
dent. Dacă ar veni, ar fi doar pentru a-și găsi o 
nouă casă. Ar veni să colonizeze.

– Și n-ar putea să vină să coexiste cu po-
pulația indigenă?

– Păi nu, zâmbi superior Mihai. Suntem 
deja excesiv de mulți pentru resursele planetare. 
În plus, ce te faci dacă alienii au altă structură 
moleculară și alt metabolism? Nu e logic că vor 
modifica habitatul în funcție de necesitățile lor?

Rândul se mișcă și avansară vreo câțiva 
metri buni.

– Hai, că merge repede! se consolă Mar-
cel. Mai privi la spectaculoasele fuioare verzi 
din cer și adăugă, mai mult ca pentru sine: Și 

am muri dacă ne schimbă atmosfera?
– Nu e obligatoriu, răspunse Mihai. E po-

sibil ca noua atmosferă să aibă o compoziție su-
portabilă pentru umani, cu atât mai mult dacă 
luăm în calcul ipoteza ca extratereștrii ar dori 
să folosească fondul de floră și faună existent. 
Sau, în cazul în care compoziția atmosferică nu 
ar fi total diferită, organismul uman s-ar adap-
ta, așa cum a făcut-o mereu de-a lungul istori-
ei. În plus, oamenii ar putea contracara, tehnic, 
din timp, modificarea atmosferică.

– Deci planurile extratereștrilor ar fi date 
peste cap, zâmbi triumfător Marcel.

– Același serial documentar prezenta opi-
nia specialiștilor că invadatorii vor trebui să 
facă totuși o „deratizare”, care nu va fi cu raze 
laser trase în fiecare din pământeni, cum ve-
dem prin filmele SF, altfel le-a lua o eternitate 
să omoare cele opt miliarde de exemplare de 
pe gogoloi.

Din nou gălăgie în față. De data asta îl vă-
zură pe individul care încercase să intre prefe-
rențial.

– Am vrut numai să întreb ceva, se scuza 
acesta.

– Treci, mă nene, la coadă și lasă gargara! 
țipară cei din față la el. Spășit, vinovatul defi-
lă, sub privirile reprobabile ale celor din rând, 
spre coadă.

– Și ce ar face, așadar? se interesă Marcel.
– Păi, exact ce ar face cei care ar vrea 

să extermine o colonie de gândaci, de șoa-
reci sau mai știu eu ce. Ar introduce un 
virus contagios printre ei, prin interme-
diul unui individ local.

– Hm… Pare simplu, concluzionă 
Marcel.

– Și este simplu. Doar că oame-
nii sunt ceva mai evoluați decât speciile 
amintite. Vor face, într-un efort comun, 
de frica extincției, un vaccin, sublinie Mi-
hai.

– La asta mă gândeam și eu, mormăi 
bucuros Marcel.

– Da, doar că cei dintr-o specie supe-
rioară omului nu ar acționa ca niște age-
amii, ci ar supraveghea specia umană ani 
de zile și ar avea și infiltrații în structura 
socială. I-ar fi ușor, în isteria supraviețu-
irii, să introducă un cod de exterminare, 
pe plan mediu sau lung, în elementele 
vaccinului.

– Și oamenii n-ar observa? se arătă 
sceptic Marcel.

– Puțin probabil. De altfel, tocmai limita-
rea tehnică ne-ar putea sabota. Ce știm noi des-
pre elementele subatomice aflate mai jos de qu-
arci? Care ar putea fi programate în fel și chip.

Tulburat, Marcel își verifică mobilul. Nu 
trecuse foarte mult de când se așezase la coadă. 
Un tip în halat alb, asistat de un polițist, strigă 
chiar atunci:

– Hai, următorii zece care sunteți progra-
mați pentru rapel, intrați! Și puneți-vă măștile, 
vă rog!
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I
n noaptea cu miliarde de amurguri 
și miliarde de zori, spre o zi pro-
babilă, plutea o arcă înfrigurată, 

pribeagă, în pântecele căreia materia căpătase 
forme nefirești, precum un filon de aur într-un 
munte de granit, într-o stare fără stare – viața, 
ca o rană de martir... O farâmă din această ma-
terie bolnavă de ea însăși se înfioară de dualita-
tea existenței, de păcatul ei, neputând înțelege 
în alți termeni marea realitate dumnezeiască 
a Neființei și perversitatea ființării sale, a con-
științei crescute-n ea ca o mistică a răzvrătirii, 
prin continua întoarcere asupra ei însăși... își 
bîntuie universul, căutând o ieșire...

Mai avea de vegheat și simțea deja o oare-
care stânjeneală și un fel de nerăbdare... Privea 
ecranul de control, pândind cea mai mică anor-
malitate, disfuncție diagnozică, și realiză că, 

deși era conștient de misiunea sa, era mai puțin 
conștient de ceea ce se petrecea în fața lui.

Așa că... poate fascinat de imaginea de 
pe ecranul central – o nebuloasă în fierbere, 
într-un zbucium interior cel puțin straniu pen-
tru dimensiunile cosmice ale spectacolului, cu 
aripi ce se iscau din corpul vag circular pentru 
ca, într-un timp foarte scurt, să se răsucească 
asupra lor însele, revenind în masa pîlpîitoare, 
nehotărîtă – nu remarcă schimbarea unor para-
metri pe cadranele pupitrului. Aceasta persis-
tând, dar amplificându-se subtil, constată doar 
alterarea datelor inițiale, de mică amploare, 
consideră el, și le notă pe jurnalul de bord ca 

atare. Privi din nou ecranul, nu din curiozita-
te, fără vreun interes științific, fie iscoditor sau 
moral de serviciu, nici din convingere, nici cu 
plăcere. Reveni la vechea postură, pentru a nu-

Marian MIRESCU

PIETRE PE CER
                                                              Motto:„Nici pe mine nu mă iartă,

                                                                         Că sunt om și nu de piatră” 
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și mai căuta alta. Poate din plictiseală. Ecranul 
îi oferea un suport. Un suport-sugativă al gîn-
durilor... Nu mai era hărțuit de gâlceava lor. 
Totul se derula în mintea lui încet, dar impla-
cabil, simplu, chiar prea repede... Ca o nebu-
loasă cu aripi ce crcsc încovoindu-se, revenind 
în trup, trup ce părea spulberat, împins de vân-
turi puternice, cărora se împotrivea bulbucat, 
istovindu-le un timp, pentru a se aduna în el 
însuși într-o sforțare, nicicând suficientă, de 
concentrare... E viață, îngrozitor de vie, o fleg-
mă aruncată în vid de un dumnezeu scârbit de 
viață!

Cum pot gândi eu, viu, o idee moartă, cu 
atâta convingere? Convingere? Să fie o boală? 
O boală a materiei suntem dintr-un început. 
Atunci? O boală a bolii?... Hm, viața complică 
la infinit existența materiei. Infatuarea ei 
de aici vine. Din cre-

dința în capacitatea ei de a crea un infinit al ei, 
o stare de infinit specifică, nici în micro, nici în 
macro, ci în-adâncime-de-jur-împrejur. Spiritul 
ei de contradicție (nebunul nu știe că vorbeș-
te singur) născut dintr-o rană, poate avea în-
născute caracterele bolii, este esențial – ea este 
anti-materie, evoluează în sens invers cosmo-
sului pe care l-ar considera de două feluri în 
vanitatea ei: viu și neviu. Și asta pentru a nu 
copia universul făurar. Cum ar putea? Ciclic?... 
Să se stingă și să nu aibă șansa reaprinderii?... 
Sau, poate, totuși... dar... cu o altă conștiință? 
Ce rost?... De negândit! Poate în suprema ei su-
perbie (acumularea de superlative încălecate o 
prinde de minune și orice umflare pleonastică i 
se potrivește), își imaginează că va supraviețui, 
iată, de fiecare dată pulsațiilor Universului!

Eu însumi am acces la conștiința ei și 
știu! Eu... Eu care mă refuz. Îmi refuz ce 

mi-a fost dat cu o generozitate dic-
tatorială... Spirit de contradicție? 

Infinit! Durerea originară. Sânt li-
ber să mă zbat în cușca trupului. 
Refuz! Aripi... Nu. Vreau să fiu 
o piatră.

Și...
Un țipăt lung scăpă din 

sala de control, pierzîndu-se în 
măruntaiele navei, când, alar-

mați de starea de dezechili-
bru biologic, gardienii des-

chiseră sasul de acces. 
Văzură prin aburul 

aprins de ecranul 
orbitor, o piatră 
rostogolindu-se 
într-un colț, 
unde rămase să 
se odihnească. Și, 

pierindu-i lucirea, 
se confundă cu um-

bra instaurată... 
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G
eorge se urcă pe o ladă și, ca un 
adevărat comandant de oști, le  
spuse celorlalți copii care îl încon-

juraseră:
– Facem o întrecere?
– Facem, strigară băieții. Până unde? Și 

cum?
– Fugim de aici până la fiare, le explică 

George. Cine mă prinde va primi bicicleta mea 
să se plimbe o oră.

Se așezară toți pe un rând și când George 
dădu startul, zvâcniră înainte, chiuind. Primul 
care sosi în apropierea grămezilor de fiare vechi 
fu Mircea, un băiat slăbuț, cu ochii albaștri și 
plin de pistrui. Inițiatorul concursului ajunse al 
patrulea. Se strânseră toți în jurul unui maldăr 
de șpan, respirând greu. 

La marginea cartierului, chiar în spatele 
blocurilor F6-GI, se întindea un teren viran pe 
care de ani de zile, cu mult timp înainte de a 
se construi blocurile, muncitorii de la uzi-
na din apropiere depozitau deșeurile 
de fier. Săptămânal, câteva va-
goane de marfă erau trase 
pe linia de cale ferată 
ce trecea prin mijlo-
cul acestui cimitir 
uriaș de metal 
r u g i n i t . 

Macaralele le încărcau și apoi trenul lua dru-
mul topitoriilor. La circa 50 de metri de grupul 
de copii o macara trăgea de câteva bare de fier 
încercând să le urce într-un vagon.

– Ia uitați-vă acolo! strigă Mihai, un puști 
de 11 ani, arătând undeva, în dreapta.

– Unde?
–  Lângă pom, se mișcă fiarele.  Haideți 

până acolo!
Într-adevăr, o grămadă de colaci de sâr-

mă începuse să se miște singură.
Se apropiară cu teamă. Se auzea un mormă-

it sau grohăit ce venea parcă din interior. Geor-
ge îi lăsă pe toți la pândă iar el fugi să che-
me pe cei doi mun-
citori care 
asis-

Radu HONGA

ŞOBOLANUL
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tau la încărcarea vagoanelor. Când le spuse 
despre ce este vorba, nici nu-1 băgară în seamă. 
George nu se lăsă și le repetă rugămintea de a 
veni cu el să vadă ce-i cu grămada de fiare care 
se mișcă singură.

– Este ceva înăuntru, le mai zise el. Este 
ceva ascuns care vrea să iasă afară.

Muncitorii lăsară vagoanele să mai aștep-
te, chemară macaragiul să vină după ei și se în-
dreptară spre grupul băieților. 

Când ajunse și macaraua, unul dintre cei 
doi – toți îi spuneau Fane – legă cârligele de 
partea de jos a grămezii și făcu semn cu mâna 
să fie ridicată. 

Se auzi un zgomot ciudat. Brațul macara-
lei urca tot mai sus. Ajunse la șase metri înăl-
țime. Fiarele atârnate căzură, împrăștiindu-se 
cât pe ce să-1 lovească pe Mihai, copiii țipară 

îngroziți.
Fane încremeni: în cârlig se zbătea 

rănit un șobolan enorm. Pe locul unde 
cu câteva minute înainte erau fiare-

le, acum se putea vedea o groapă 
din care porneau în subteran 

mai multe galerii. Ani-
malul măsura 

aproape doi metri lungime. Sângele îi curgea 
din rănile făcute de cârlige. Mai făcu un efort și 
căzu de sus chiar lângă celălalt muncitor. Aces-
ta leșină. 

Șobolanul se târî până ajunse la el și îl aco-
peri, sufocându-l. Ceilalți nu mai făceau nici o 
mișcare. Omul se trezi, văzu gura aceea scâr-
boasă din care curgeau dâre de sânge și inima 
nu-i mai rezistă; muri acolo, acoperit de trupul 
șobolanului.

 Fane reuși să se dezmeticească și o luă 
la fugă. Băieții încercară să-1 urmeze, dar pi-
cioarele nu-i ascultau. George vru să le arate o 
altă grămadă de fiare,  aflată la vreo treizeci de 
metri de ei, care începuse să se miște singură, 
dar gura îi era încleștată. 

Nu mai era nevoie însă; toți observaseră. 
Privirile lor speriate erau îndreptate într-acolo. 
Poate de aceea nu simțiră un alt șobolan care 
ajunsese în spatele lor.
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I
ntre 1933-1936, Ignat Hertz, un 
editor cu simțul  afacerilor foarte 
dezvoltat, a tradus în românește și 

publicat – săptămânal –170 de numere dintr-o 
colecție  intitulată generic Aventurile submarinu-
lui/ echipajului Dox, despre  peripețiile echipaju-
lui unui submarin german condus de căpitanul 
Farrow. 

Mai multe generații de cititori (incluzând 
aici și numeroși scriitori care nu au ezitat să 
scrie despre asta în memoriile lor) au trăit în 
ritmul sacadat al acestei colecții inegalabile.  
Printre ei și un profesor de chimie din Baia 
Mare, Petru Istrate.

 

În clasa I puștiul Petru s-a îndrăgostit ire-
mediabil de lectură  și, de atunci, și-a petrecut 
cea mai mare parte a vieții citind. Descoperise 
„El Dorado-ul cărților, drogul mental  în care 
să se scufunde pentru a uita marasmul zilelor 
terne, cotidiene.” 

 Bunicul și unchiul Vasile i-au alimentat 
cu cărți, ziare și reviste din perioada interbe-
lică pasiunea pentru citit. Până când, într-o zi, 
în podul unui vecin, „dușman al poporului”, a 
descoperit câteva broșuri dintr-o colecție care 
avea să-i marcheze viața pe vecie:  Aventurile 
submarinului Dox.

În copilărie de mai multe ori mama sa i-a 
rupt doxurile deoarece, din cauza lor, își neglija 

                                        Dodo NIȚĂ

PETRU ISTRATE -                         
DUȘMANUL POPORULUI!

[...] ne-am mutat la Râmnic, la bunici, după ce părinții mei fuseseră arestați. Şi, pe 
neașteptate, acolo, am scos o revistă intitulată Familia. [...] De contat, contam mai ales pe 
mine, umpleam cele câteva pagini cu fragmente de roman de aventuri, istoric sau de călătorie 
(deși nu călătorisem decât de la Sibiu la Sibiel ori Râmnic, cât despre aventuri,  nu avusesem 
niciuna), inspirate de Aventurile Submarinului Dox [...].

Nicolae Manolescu, Viață și cărți, Editura „Paralela 45”, 2009

[...] De acolo cumpăram Universul Copiilor editat de Moș Nae dar și Submarinul 
Dox. [...] În anii ’30 același editor (Ignat Hertz) scotea săptămânal Aventurile submarinu-
lui Dox, broșuri mult citite de  școlari. 

    Constantin C. Giurescu, Amintiri, Editura „All”, 2000

Colecția de timbre și Aventurile submarinului Dox mă învățaseră o geografie cu care 
îi speriam pe cei mari.

  Titus Popovici, Disciplina dezordinii, Editura „Mașina de scris”, 1998

Nimic nu se compara însă cu ferfenițitele broșurele din anii ’30, Aventurile subma-
rinului Dox, descoperite într-un cufăr al bunicii de la țară și parcurse în secret la Ploiești 
împreună cu vărul meu.

        Paul Cernat, O lume dispărută, Editura „Polirom”, 2004
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temele de la școală. În studenție bătea anticari-
atele și talciocurile din Cluj ca să-și reconstituie 
colecția. Adult, venea cu trenul la București, la 
târgurile de vechituri, în căutarea numerelor 
lipsă.

După căderea socialismului, în 1993, Pe-
tre Istrate pleacă în prima sa călătorie în Oc-
cident. Evident, își cheltuie toți banii pe cărți 
și broșuri, printre care și 13 doxuri originale, 
în limba germană. Cu această ocazie a aflat că 
seria număra de fapt aproape 800 de numere, 
majoritatea fiind deci inedite în limba română. 

De aici până a în-
cepe să traducă noua 
serie de doxuri, nu a 
fost decât un pas. Bun 
cunoscător al limbii 
germane, Petre Istrate 
se asociază cu colonelul 
(în rezervă) Aurel Lu-
păștean, care va desena 
coperțile și ilustrațiile 
de interior și cu Pe-
tru Fodor, care a cules 
textul pe calculator și 
a  machetat broșurile. 
170 de titluri din Aven-
turile echipajului Dox 
vor fi publicate în anii 
’90 de această echipă, 
dublând astfel numărul 
broșurilor traduse în 
românește. 

Fără astâmpăr, 
nemulțumit că în Ger-
mania colecția a fost 
abandonată de editor, 
ce credeți că a făcut Pe-
tru Istrate? A imaginat 
și a pus pe hârtie episoade noi din peripețiile 
căpitanului Farrow și al echipajului său:  nu 
mai puțin de 150 de titluri (începând din 1997)!

Dintre acestea, 11 au fost traduse în lim-
ba germană și vândute în  arealul  germanofon,   
Germania, Austria, Elveția, sub pseudonimul 
Peter Gontran. 

Petre Istrate urma astfel exemplul  autori-
lor inițiali ai seriei,  frații Wilhelm și Hans Re-

inhard, care publicaseră în anii 1930-1939 sub 
pseudonimul colectiv Hans Warren. 

Această incredibilă poveste a unui fan ire-
cuperabil al colecției „Dox”, care nu doar că a 
strâns toate broșurile, într-o vreme în care ele 
circulau pe sub mână, fiind oficial interzise  (li-
teratură cosmopolită!), ci a tradus, ba chiar a 
scris  sute de noi titluri, este doar un capitol – 
practic o carte în carte – din  volumul  Dușma-
nul poporului (Editura „Marist”, 2019).

Născut în 1944, fiu al unui „dușman al po-
porului” (tatăl său fusese închis de regimul co-

munist pentru „submi-
narea ordinii de stat”), 
Petru Istrate își poves-
tește viața pe aproape 
500 de pagini dense: 
copilăria, adolescența, 
studenția, armata și, 
în sfârșit, profesoratul. 
Scrie și despre fami-
lia sa, într-o cronolo-
gie istorică. Alături de 
memorii, compuse cu 
vervă și folosind mul-
te cuvinte și expresii 
ardelenești, găsim po-
ezii, pagini de istorie, 
de politică sau chiar de 
fizică!

Posesor al peste 
30.000 de cărți și revis-
te, în  germană, engle-
ză, franceză, spaniolă, 
italiană și, evident,  în 
română (pentru că nu 
mai avea loc în pro-
priul sau apartament, 
a trebuit să se mute în 

cel al fratelui sau), Petru Istrate este în mod cert 
unul dintre cei mai mari bibliofili și colecționari 
de cărți și reviste din țara noastră. 

Autor a peste 200 de titluri (nuvele, roma-
ne dar și volume de poezie)  precum și peste  a 
250 de traduceri, Petru Istrate este un scriitor 
prolific dăruit cu harul povestirii.

Locul său este de necontestat într-o posi-
bilă istorie a literaturii populare de la noi.               



43Autograf MJM, nr. 2 (6), aprilie - iunie, 2021

Capitolul 1

E
ra o după amiază căldicică de apri-
lie, vineri – zi scurtă, cu domnul 
Dan venit mai devreme de la birou 

și decis să o dedice familiei, având privirea în-
țepenită între griul zidului de BCA-uri înalt de 
trei metri ce-i împrejmuiește proprietatea și ver-
dele gazonului, incapabil să găsească răspuns 
întrebării care-l chinuise încă de dimineață. Nu, 
domnul Dan nu este un filosof, așadar între-
barea nu este una filosofică, domnul Dan este 
parlamentar, iar întrebarea – una suficient de 
simplă ca să poată fi abordată cu cea mai mare 
încredere de un om politic.

Indecizia este pentru opoziție, pentru oa-
menii slabi și pentru intelectuali, își zise și se 
hotărî să taie nodul gordian:

– Mărie! strigă el către nevastă deschizând 
ușa de la intrare. Nu mai ieșim astăzi la mall, 
stăm acasă și facem grătar! Zi-i lui Vasile să dea 
o fugă să ia câteva cotlete proaspete și să pună 
două sticle din vinul ăl mai bun la rece. Tu du-
te-n spate, dă drumul la grătar și vezi să fie te-
rasa curată, un căcat de porumbel să nu găsesc 
pe ea, că nu știu ce fac! Știi că sunt sensibil la 
așa ceva... Eu mă duc să mă schimb, își înche-
ie domnul Dan discursul, cu vocea scăzându-i 
brusc în intensitate astfel încât „mă schimb” ră-
sună aproape numai în sinea lui. 

O mulțumire fără margini îl cuprinse. To-
tul era exact așa cum trebuie: vremea, vila, ve-
nitul, viitorul… Situația de acasă și situația din 
partid nu-i dădeau nici un motiv de nemulțumi-
re. Cu mulțumirea oglindită pe chip începu să 
se dezbrace.

– Ioneleeee!!! Țipătul nevestei, neomenesc 
aproape, așa cum nu o mai auzise niciodată – 
ceva între uluire, frică și orgasm (de uluire și 
de frică o mai auzise țipând) – sfâșie liniștea, îi 
mătură mulțumirea de pe față și-l făcu săț  țâș-
nească afară în chiloți.

Femeia era căzută în genunchi pe terasa 
din spatele vilei, încremenită, cu brațele ridica-
te a adorație spre cer.

„Mărie!” vru să se răstească la ea domnul 
Ion Dan („Ionel” pentru familie, „Bă, Ioane” 
pentru colegii de partid, „Șefu’” pentru subal-
terni, „Ionică, puță mică” pentru colegii de 
generală), însă urmărind cu privirea direcția 
indicată de mâinile femeii, așa cum era îmbră-
cat – mult sub nivelul demnității sale de par-
lamentar – căzu în genunchi la rândul său și 
încremeni.

Pe acoperișul vilei sale dormea un înger.
– Doamne, ce frumos e!, șopti Maria după 

un sfert de oră de nemișcare. Ca un actor din 
telenovele...

„Cum dracu o vedea proasta că e ăsta fru-
mos?”, se întrebă domnul Dan în sinea lui. 

Părul îngerului, negru și ondulat, lung 
până mai jos de umeri îi acoperea aproape în 
întregime fața, lăsând la iveală doar un pic din 
pielea obrazului, de un alb nenatural care con-
trasta puternic cu țigla roșu vin calitate extra, 
cu dublă depresiuneșși frumusețe senzorială 
(așa fusese descrisă în reclamă) a acoperișului. 
Era îmbrăcat într-un fel de rochie albă, largă și 
lungă care lăsa la iveală doar negreala tălpilor 
prăfuite și negrul unghiilor netăiate de la dege-
tele picioarelor. 

Astfel se odihnea îngerul, în îmbrățișarea 
propriilor aripi uriașe, al căror alb era murdă-
rit ici și colo de pete roșii-pământii de praf și de 
rugină.

„Pe ce acoperișuri de neisprăviți o fi stat 
ăsta?...”, se miră din nou dl. Dan, apoi uluiala i 
se transformă brusc în furie:

– Dă-te, bă, jos de-acolo, că-mi spargi ola-
nele!

– Ionele, păcătosule, te bate Dumnezeu, 
numai la olane ți-e gândul, îl certă Maria care 
părea să iasă ușor, ușor, din transă.,

– Dă-te, bă, jos, de-acolo, n-auzi?!

Pompilian TOFILESCU 

SCURT TRATAT DE ANGELOLOGIE 
(fragment de roman) 
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Îngerul se ridică pe jumătate și se așeză 

în fund, cu picioarele proptite înainte și genun-
chii ușor flexați, pe țiglele roșii. 

Își duse 
mâini-

le cu unghii la fel de lungi și negre la față și, 
împingând părul în lături, după urechi, lăsă 
la iveală o pereche obraji imberbi, de adoles-
cent. Apoi, fixându-și ochii negri, pătrunzători, 
asupra domnului Dan, privindu-l de sus (și la 
propriu, dar și cum numai șeful de partid își 
permite să-l privească uneori), zise:

– Ai poruncit tu dimineții, vreodată în viața 
ta?

Cuvintele, dar și timbrul și tonul vocii în-
gerului îl lăsară pe domnul Dan cu gura căsca-
tă. Nu, nu poruncise niciodată dimineții. Nici 
nu-i dăduse prin gând să încerce vreodată. Nici 
șeful de partid, care era și președintele Came-
rei nu credea să fi poruncit vreodată dimineșii. 
Și nimeni în lumea asta mare.

– Cine sunteți dumneavoastră? schimbă 
domnul Dan tonul.

–  Gabriel, îi răspunse îngerul.
– Și ce…, ce sunteți?

– Gabriel. Sunt Gabriel.
– Ce?! Am întrebat: ce?!, începu domnul 

Dan să ridice tonul, însă privirea îngerului îl 
făcu să curme insistența. Mă scuzați, domnu’ 
Gabriel! continuă. Eu sunt deputat Ion Dan, 
însă îmi puteți spune Ionel, iar aceasta este so-

ția mea, Măria, scoală, fă, proasto, nu mai 
sta în genunchi și fă cu mâna lu’ dom-
nu’ Gabriel. Vă rog să scuzați, domnu’ 
Gabriel, repetă el, însă din alt motiv, 
realizase că era încă în chiloți, știți, 
ne-a cam luat prin surprindere eveni-
mentul vizitei dumneavoastră.

Fără să zică nimic îngerul se ridică 
în picioare, își desfăcu larg aripile albe, pătate – 
așa cum am zis – ici și colo de praf și de rugină, 

trei metri și jumătate de la vârf la vârf, și se 
aruncă înainte. Pluti lin, preț de câteva 

secunde și ateriză în picioare, la 
doi pași de familia Dan.

– Ce vreți voi să fiu?
Înalt, mult mai înalt 

decât păruse tăvălit fiind 
pe acoperiș, probabil de-
pășea doi metri, cu trupul 
subțire și umeri largi aco-
periți de claia de părul ne-

gru, Gabriel ținea în mâna 
dreaptă o goarnă de tinichea, 

dintre acelea care se cumpărau 
pe vremuri de la bâlci. Lucru de 

neînțeles de unde apăruse goar-
na, poate fusese ascunsă în faldurile 

cămeșoiului alb, lung până la călcâie în care era 
îmbrăcat.

– Ahanghelul Gabriel… Doamne, ce fru-
mos este!, șopti Maria.

– Atunci Arhanghelul Gabriel Doamne Ce 
Frumos Este sunt, încuviință îngerul.

Conversația devenea cel puțin ciudată, 
domnul Dan se blocase definitiv, nu i se mai 
întâmplase asta de aproape șase ani, de la pri-
mul său discurs în parlament – acum era deja 
la al doilea mandat – când de emoție încurcase 
foile pe care își scrisese discursul și petrecuse 
minute bune înghițind în sec și transpirând 
abundent în timp ce răvășea printre hârtii, spre 
amuzamentul colegilor de partid și al opoziției 
și deliciul presei. Nici faptul că nu mai fusese 
de ceva vreme la biserică nu-l ajuta (cu excep-
ția chefurilor de la Mitropolie, dar alea nu se 
puneau). Adevărul era – și era nevoit s-o recu-
noască – că nu știa cum trebuie să vorbească cu 
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un înger.

 – Mărie, zise, ia du-te și adu-o pe Anuța, 
s-o prezentăm lui domnu’ Arhanghel Gabriel. 

Anuța era singurului lor copil, se născuse 
chiar în anul în care el intrase în parlament așa 
că acum era aproape de terminarea grupei pre-
gătitoare și pentru că fusese născută târziu era 
– părerea domnului Dan – și cea mai răzgâiată 
fată din lume.

 Maria se întoarse cu Anuța de o mână și 
cu un halat de casă bărbătesc în cealaltă mână 
pentru ca domnul Dan să-și acopere chiloții 
boxeri largi pe picior în carouri maronii, burta 
revărsată și straturile de grăsime acumulate pe 
brațe, țâțe și ceafă. „Mai mare rușinea față de 
domnul Arhanghel Gabriel”, gândi Maria!

– Gabriel, se recomandă îngerul înclinân-
du-se ușor către Anuța.

– Ana, zise și Anuța și făcu o reverență 
așa cum o învățase doamna la grădiniță când 
pregătiseră sceneta cu prințesa, piticii și fiul re-
gelui.

– Ana are mere, zise Gabriel grav.
„Desigur că are!” fu cât pe ce să izbuc-

nească domnul Dan însă se opri la timp. Înge-
rul nu pusese o întrebare – aia ar fi fost „Are 
Ana mere?” – și nici nu încercase să insinueze 
că n-are. Propoziția avea un înțeles mult mai 
adânc. Nu însemna nici „de unde are?”, cum ar 
fi întrebat securitatea în anii corespunzători lui 
Ionică puță mică. 

Era întrebarea o aluzie la faptul că poate 
alți copii nu aveau, iar lui, domnului Dan, nu-i 
păsase niciodată de asta? Pentru orice eventu-
alitate se hotărî ca la următoarea zi de lucru să 
pună câteva mere într-o plasă și să le dea femeii 
de serviciu care făcea curat la biroul său de par-
lamentar, pentru copii ei. 

Se referea oare la dorința domnului Dan 
de a face grătar, deși se aflau încă în postul 
Paștelui? Vasile – șoferul și omul de casă și tot-
odată de încredere – plecase deja după cotle-
te. Odată congelate nu mai erau așa bune. La 
dusul la mall deja renunțase, iar el nu era un 
terchea-berchea, hopa Mitică de intelectual să 
se schimbe după cum bate vântul.  Fie ce-o fi, 
hotărî domnul Dan să riște, grătar tot se face!

Șirul gândurilor îi fu întrerup de Anuța, 
care părând că înțelesese remarca îngerului îi 
zise:

– Vrei să te joci cu mine? 
Și fără să mai aștepte răspunsul îl luă pe 

Gabriel de mână și fugi cu el înapoi în casă. Se 

părea că legea pentru introducerea orelor de 
religie la grădiniță pe care o votase și domnul 
Dan folosise totuși la ceva.

Ionel se prăbuși pe unul din fotoliile de 
pe terasă, din împletitură de plastic verde și își 
aprinse o țigară. Mulțumirea pictată pe chip de 
mai devreme pierise lăsând locul unui amestec 
nămolos de uimire, încordare și nesiguranță. 
Aceasta din urmă nu-i plăcea. Nu-l mai încer-
case de multă vreme. În lumea sa dintre toate 
ura necunoscutul, ura ceea ce nu putea să în-
țeleagă și să controleze. Se aruncă asupra nesi-
guranței, o prinse în brațele lui masive luând-o 
la trântă, o strânse, o suci, o mototoli, o făcu 
bucățele – praf și pulbere – și o scutură împreu-
nă cu cenușa țigării – al cărui vârf aprins pulsa 
roșiatic reflectând lupta interioară a domnului 
Dan – în scrumiera masivă de cristal primită 
cadou de la colegii din județ, ce trona pe mar-
ginea mesei de grădină.

 Strivi chiștocul în aceeași scrumieră și ri-
dicându-și ochii către Maria care înțepenise în 
picioare, stană de piatră, la câțiva pași în fața 
lui, zise:

– Fă, eu mă duc să mă termin de schim-
bat. Tu vezi dacă veni Vasile și pune-l pe el să 
spele terasa, vezi că sunt căcați de porumbei 
peste tot, gest larg cu degetul de jur împrejur…

– Guguștiuci, îngăimă Maria.
– Porumbei, guguștiuci, nu contează…și 

să dea foc la cărbuni să încingă grătarul. Tu în-
tâi pregătești carnea cu miroasne și arunci niște 
cartofi noi la cuptor. După aia îl iei pe domnu’ 
Gabriel de aripioară…

Grimasă pe fața Mariei.
– … și îl bagi la baie. Ai grijă să se spele 

bine pe cap să nu ne umplem de păduchi, să-și 
taie unghiile alea negre și să-și frece cu piatra 
călcâiele alea în care îi cântă greierii. Iar cear-
ceaful de pe el să-l bagi cu apă fiartă și cu clor. 
Vezi să nu se-nfunde cada cu fulgii de la aripe! 
Găsește-i niște haine mai vechi de la mine sau 
de la Vasile. Du-te tu întâi, că eu mai trag o ți-
gară.

O privi de la spate cum intră în casă, încă 
păstrase carnea tare pe ea și legănarea aia șol-
durilor care-i întărea și acum mădularul, ca și 
atunci când i-o pusese întâia oară în grâu, cu 
mulți, poate prea mulți ani în urmă. Uitase de 
când o călărise ultima oară, poate de dinainte 
de a se naște Anuța, nu înțelegea de ce se de-
părtaseră, poate că așteptaseră prea mult și în-
cercaseră prea din greu să aibă un copil. Plus 
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că după ce apăruse Anuța, Maria căzuse așa 
într-un fel de streche de popi, mătănii, icoane, 
posturi și biserici care sfârșise prin a-l înfrâna 
și mai mult. Însă îi era în continuare dragă și 
n-ar fi lăsat-o pentru nimic în lume, cum făcu-
seră unii colegi de la parlament, ce-și lăsaseră 
nevestele dintâi și se încurcaseră cu fufe tinere 
pe jumătatea vârstei lor. Nu, el avea principii: 
una era nevasta și alta erau curvele; descalecă 
și fute, încalecă și du-te; și, slavă Domnului, 
avea balta pește!

Primenirea îngerului dură cam o oră și se 
sfârși cu un succes indiscutabil. Apăru pe te-
rasă încadrat ca o icoană de Maria – pe de o 
parte – și Anuța – pe partea cealaltă –, cu părul 
încă ud legat la spate cu un elastic de păr mov, 
unghiile tăiate, cea de la degetul mic vopsită cu 
ojă roz la insistențele Anuței, îmbrăcat cu o că-
mașă albă dintre cele bune, făcute pe comandă, 
ale domnului Dan – găsiseră unele mai vechi în 
carouri, dar îngerul nu și nu, el numai alb vrea 
–, scurtă până la buric, însă cu trei numere mai 
largă, care cădea pe el ca faldurile unei para-
șute și căreia trebuiseră să-i străpungă cu foar-
feca două găuri mari, pentru aripi, în dreptul 
omoplaților. Aripile, acum de un alb imaculat, 
erau strânse la spate, perfect uscate, aproape că 
nici nu se lipise apa de ele („Exact ca la gâscan, 
dom’le!”, exclamase Vasile). În partea de jos îl 
îmbrăcaseră cu niște pantaloni ai lui Vasile – și 
el uscat și slăbănog de parcă ar fi mâncat numai 
scovergi – care lui Gabriel îi ajungeau până la 
jumătatea gambelor, legat la brâu cu o sfoară 
de cânepă – cureaua, ca și cămeșile în carouri, 
se părea că nu făcea parte din garderoba per-
misă unui arhanghel – și în picioare o pereche 
de papuci de casă mai vechi ai domnului Dan.

Goarna de tinichea pe care încă o ținea în 
mâna dreaptă părea că se potrivește mult mai 
bine costumației de acum. 

– Ptiu, drace!, îngăimă domnul Dan vă-
zând-l și rămase cu ochii holbați, pironiți către 
înger, vreme de vreo câteva minute, neștiind 
dacă să izbucnească în râs sau să-l apuce pan-
daliile din cauza cămășii sacrificate. 

Reuși însă să se controleze, mai dihai ca la 
o moțiune de cenzură.

Zise:
 – Da’ poftiți domnu’ Arhanghel, poftiți să 

consumați ceva, că v-o fi foame!
Cu toate insistențele domnului Dan, dom-

nul Arhanghel nu consumă decât pâine și vin. 
Nici pomeneală să se atingă de cotletele făcute 

la grătar de domul Dan – în sânge, ca să simtă 
gustul de vacă, cum îi plăcea să zică (înainte 
de a ajunge „Bă, Ioane” la partid își petrecuse 
tinerețea printre vaci – și porci, și cai, și alte ani-
male, ca să fim exacți –, detalii puțin mai târziu 
însă); și nici de cele anvelopă de tractor cum le 
numea domnul Dan, făcute special pentru Ma-
ria, care nu suporta ca animalul să se miște încă 
în farfurie.

Îngerul stătu proțăpit pe un taburet, sca-
unul normal cu spătar de la mobila de grădi-
nă nu i-ar fi lăsat loc pentru aripi, și băgă în 
el pâine și vin, vin și pâine, de parcă n-ar mai 
fi pus nimic pe gură de luni de zile. Domnul 
Dan, pentru care nu se exista ca altul să fie mai 
bărbat decât el, se simți obligat să țină isonul 
la partea cu vin, așa că cele două sticle puse la 
rece deveniră mai întâi patru, pe urmă șase și 
în cele din urmă opt.

Cantitatea uriașă de vin nu reuși nici să 
dezlege limba îngerului, nici să-i îmbunătățeas-
că memoria. Acesta o ținu una și bună că nu 
știe ce este, nu știe de unde vine, nu-și amintea 
cum ajunsese pe acoperișul vilei, era de parcă 
s-ar fi născut acolo (imposibil, susținu domnu 
Dan, nimeni nu se naște cu unghiile murdare, 
tălpile negre – cu excepția negrilor, da’ și alea 
sunt aproape albe! – și aripile pline de praf și 
rugină…) și nici act de identitate nu avea.

La insistențele familiei Dan și ale lui Vasi-
le, îngerul nu zise decât: 

 – Eu sunt narcisul din câmpie, sunt crinul 
de prin vâlcele, ceea ce o distră enorm pe Anuța.

Apoi:
 – Gemetele mele sunt pâinea mea și vaietele 

mele curg ca apa. De ceea ce mă tem, aceea mi se 
întâmplă și de ceea ce mi-e frică tocmai de aceea am 
parte.

– Lasă, mă, Găbiță, îi zise domnul Dan, 
care după cea de-a doua sticlă de vin renunțase 
la orice formalism, începuse să-l cheme Găbiță 
și, din când în când, se ridica de la locul lui ca 
să-l ia în brațe și să-l pupe zgomotos pe obrajii 
imberbi, adolescentini, aci la noi să nu-ți fie fri-
că de nimic! Aci nu intră nimenea, Măria și Va-
sile o să aibă grijă de tine, de mâncat și de băut 
avem, stai și te joci cu Anuța, că și-așa n-are și 
ea frați și surori.

– O să fii ca și copilu’ meu, Găbiță! mai 
zise domul Dan care se întinse peste masă ca să 
depună încă o pupătură umedă și zgomotoasă 
pe obrajii îngerului.

– Limba mea este trestie de scriitor ce scrie 
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iscusit, încercă să se scuze Gabriel, ceea ce de-
clanșă un hohot de râs imens din partea celor 
strânși în jurul mesei de grădină.

În cele din urmă, sictirit de cât de insipid, 
incolor și inodor putuse să se dovedească înge-
rul, domnul Dan se hotărî să spună povestea 
vieții lui. Poveste pe care Maria o mai ascul-
tase de 654 de ori, iar Anuța de 46 de ori, așa 
că amândouă se retraseră în casă, nu însă fără 
ceva proteste și un plâns mic de control (oprit 
de Maria, „vezi că ăsta e beat și te bate”) ale 
Anuței, care are fi vrut ca Gabriel să vină să se 
joace cu ea. Pe Vasile părea că nu-l deranjează 
repetarea poveștii, stătea și asculta fascinat de 
fiecare dată, păreau că-l interesează în special 
micile variațiuni care apăreau de la o istorisire 
la alta, pe care le marca dând grav din cap și 
rostind cu voce joasă, suficient cât să pună în 

evidență fără să întrerupă discursul domnului 
Dan: „Bă, da’ dă-o dracu’!”.

Viața domnului Dan se împărțea în gene-
ral în patru părți, dintre care numai trei se regă-
seau în poveștile lui. 

Prima includea copilăria, altfel spus peri-
oada Ionică puță mică. Venind pe lume într-o 
familie nu foarte săracă, dar cu un tată bețivan, 
care, după ce bea toți banii la cârciumă, venea 
acasă și-i bătea pe toți de la o margine, lui Io-
nică nu-i plăcuse să facă mulți pureci pe acasă. 
În timpul trimestrelor stătea la clasă atât cât să 
treacă clasa, iar în orele rămase bătea mingea 
cu alți chiulangii pe terenul din spatele școlii. 

În rest îi plăcuse școala vieții.
– Mai de preț este un copil sărman și înțelept, 

decât un rege bătrân și nebun, întrerupse Gabriel 
istorisirea.
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 – „Bă, da’ dă-o dracu’!, întări și Vasile.
Fie că-și pierdea vremea pe marginea 

drumului național cerșind ciungă la tirurile 
care treceau prin sat, fie că se strecura în casa 
lui Tata Lache, țiganul cel bătrân care pe el, pe 
Ionică, îl trata cu cel mai mare respect punân-
du-l la masă de fiecare dată, fie că se lua la băta-
ie pe maidan cu alții mai mari ca el (nesocotind 
avertismentul lui taică-său care îi zisese să fie 
atent cu cine se încurcă, să nu vină bătut acasă 
că-i mai dă și el vreo două), fie că scotea ca-
prele satului la păscut, fie că bătea fiecare uliță 
și fiecare casă cu sorcova în dimineața de Anul 
Nou, de mic avusese doar două ambiții: să se 
descurce și să facă bani.

Perioada liceului nu diferise prea mult, cu 
excepția faptului că în fiecare an fusese cât pe 
ce să rămână repetent și numai mila profesori-
lor ori insistențele maică-si îl salvaseră – de câ-
teva ori chiar să fie exmatriculat pentru indis-
ciplină –, iar domnul Dan, după chef, poveste 
de la poveste, o includea fie în prima parte, fie 
în a doua, a vieții sale („Bă, da’ dă-o dracu’!”).

Partea doua a vieții începea, atunci când 
nu includea ultimii ani de liceu, cu armata. Un 
an și jumătate de (la început) instrucție, șmo-
tru, arest de fiecare dată când era prins sărind 
gardul unității – după primele luni aranjase să 
fie mutat la o unitate la doi pași de satul natal, 
era perioada când o cunoscuse pe Maria și pe 
hormoni îi cam durea la spate de regulament…

– Așteptarea prea îndelungată îmbolnăvește 
inima, iar dorința împlinită este pom al vieții, își 
dădu Gabriel cu părerea.

… –, din când în când bătăi și, apoi, după 
o perioadă de adaptare, continuarea obiective-
lor din copilărie – descurcatul și făcutul bani-
lor. Învățase să nu se ia în gură cu majorul…

– Chiar și nebunul, când tace, trece drept înțe-
lept, păru că-l aprobă retroactiv îngerul.

… și să plaseze cu extrem de mare preci-
zie (cui trebuia și exact când trebuia) pupături 
în cur ofițerilor,…

– Ca merele de aur pe polițe de argint, așa este 
cuvântul spus la locul lui!

… ceea ce avusese ca efect mutarea lui la 
popotă (adică bișniță cu alimente sustrase din 
rații) și permisii când voia mușchiul lui.

Partea a doua a părții a doua a vieții era 
perioada petrecută în cocini și grajduri. Liceul 
pe care îl absolvise fusese unul agricol, de teh-
nicieni veterinari și, deși nu-i păsase de carte, 
găsise post și furase repede meseria de la cei 

mai bătrâni. Și mai repede îi întrecuse. Perioa-
dă bună a vieții, aproape la fel de bună ca cea 
de acum, gândea uneori cu nostalgie domnul 
Dan, în care, pe lângă faptul că devenise Ionel, 
adică se însurase cu Maria, își câștigase rapid 
și-l purtase cu mândrie câțiva ani și calificati-
vul de „dom’ doctor”. Perioadă bună în care se 
întâmpla să aducă acasă într-o singură zi câte-
va zeci de coaie de la porcii pe care îi scopise, 
în care chiar dacă uneori trebuia să bage mâna 
până la umăr în cururi de cai și fofoloance de 
vaci, proprietarii porcilor și cailor și vacilor îl 
respectau și-l omeneau, iar lui îi plăceau la ne-
bunie mirosul de bălegar și cel de libertate pe 
care ocupțția asta i le adusese.

Pe urmă direcția veterinară se restructura-
se și redusese schema de personal pe principiul 
urma scapă turma, așa că Ionel se trezi dintr-o 
dată, însurat, fără serviciu și mai sărac ca în-
totdeauna. Din toate cele de dinainte doar spi-
ritul întreprinzător îi mai rămăsese, spirit care 
îl aruncă cu capul înainte în perioada a treia a 
vieții, despre care se ferea să povestească, nu 
conta cât de beat se întâmpla să fie sau cât de 
apropriat cercul de prieteni cu care se îmbăta.

Cert e că în urma acestei perioade se ale-
sese cu o grămadă de bani, de care domnul 
Dan cumpărase pământ, grămezi de pământ, 
pe numele tuturor rudelor (asta până ce luase 
de la bancă un împrumut de formă, transferase 
înapoi pământul pe numele lui, achiziționase 
utilaje agricole și devenise „Șefu”), cu Maria 
mai aproape de el ca oricând, cu Vasile ca om 
de încredere și cu numele câinelui – Alcapone. 

Bietul Alcapone își petrecuse după-amia-
za închis în cușcă la ordinul domnului Dan – ca 
să nu-l deranjeze pe domnul musafir arhanghel 
– însă căpătase în compensațție toate cotletele 
în sânge de care îngerul nu vrusese să se atingă.

– Găbiță, tată, zise domnul Dan cu ochii 
pierduți spre zidul tot gri, de BCA-uri și înalt 
de 3 metri din spatele grădinii și mintea cu-
fundată în ceața groasă de amintiri și cabernet, 
habar n-ai tu cum este să te ascunzi, să alergi 
nopțile pe câmpuri, să stai cu frica lipită de tine 
și noaptea și ziua, să-ți pupi nevasta când pleci 
de acasă fără să știi dacă te mai întorci la ea, să 
n-ai curaj să-i cumperi o ciocolată, ca nu cumva 
să te vadă vreunul, să se uite chiorâș la tine și 
să te dea în gât. Că mulți când au dat de bani au 
făcut exact ca găina în mijlocul boabelor sau ca 
porcul în mijlocul lăturilor…

– Unii se dau drept bogați și n-au nimic, alții 
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trec drept săraci, cu toate că au multe averi, îl încu-
viință Gabriel.

Dup-aia începuse cea de a patra parte a 
romanului vieții domnului Dan. Continuase să 
cumpere pământ până ajunsese proprietarul 
celei mai mari suprafețe agricole din județ și 
până când partidul venise la el și-i propusese 
să-l pună pe listele de la Cameră. Chefuri cu 
șefi de pe la partid, porci de Crăciun, miei de 
Paști și viței când trebuie, trimiși unde trebu-
ie se întâmplaseră și înainte, că deh, vorba lui, 
roțile care scârțâie are nevoie de vaselină, însă 
se ferise să intre în politică. Văzuse însă câți 
proști, unii mai proști ca el, ajunseseră în parla-
ment și puseseră laba pe borcanul cu miere, așa 
că de ce ei da și el nu?!

– Nebunul este ridicat la dregătorii înalte, iar 
cei vrednici stau în locuri de jos. Căci atunci când se 
ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pre-
tutindeni, trânti îngerul din senin urmat de o...

– Bă, da’ dă-o dracu’! a lui Vasile, care nu 
putu să-și stăpânească uimirea.

Firul poveștii domnului Dan fu curmat 
brusc și pentru o vreme păru că o dată cu el 
orice suflare în jur încetează să mai existe. Gre-
ierii se opriră din cântat, nici chiar mârâitul lui 
Alcapone închis în cușca mare de fier din fața 
casei nu se mai auzi. 

Domnul Dan înghiți în sec de câteva ori, i 
se putea vedea mărul lui Adam plimbându-se 
în sus și în jos pe sub faldurile de grăsime ce 
îi înconjurau gâtul. Apoi sclipirile de furie din 
ochi i se stinseră, trăsăturile feței se posomorâ-
ră, umerii îi căzură în față și privirea îi deveni 
sticloasă cu pupilele mari parcă ațintite spre 
interior. Ceva părea că era gata să se rupă în 
interiorul său, ceva care stătuse prea tare întins, 
prea pentru multă vreme. Cu atât mai mare ui-
mirea lui Vasile, care se putea jura că, în tot acel 
timp cât fusese omul de încredere al șefului – și 
trecuseră prin chestii serioase nu o căcănărie ca 
asta – nu-l văzuse decât poate de două sau trei 
ori într-o stare ca asta.

După un timp greierii își reluară țârâitu-
rile acompaniați de mârâitul lui Alcapone, însă 
nici unul dintre cei așezați în jurul mesei de 
grădină nu mai scoase o vorbă vreme îndelun-
gată. 

Întunericul aprinse proiectoarele de gră-
dină, a căror lumină albă, stridentă, lovindu-l 

pe Gabriel dintr-o latură, desenase pe cimentul 
terasei umbra unei arătări nemaivăzute, adu-
când cu un uriaș gheboșat, a cărui cocoașă era 
de fapt încheietura ridicată a aripilor îngerului.

Poate că ar fi stat acolo pentru totdeauna 
dacă o dată cu căderea întunericului nu s-ar fi 
coborât peste ei și răcoarea încă tăioasă a seri-
lor de sfârșit de aprilie. Domnul Dan se scutură 
și ridică dintr-o dată ochii, întors cu totul din 
călătoria lungă și plină de spaime, care părea că 
risipise de asemenea orice urmă de beție:

– Bă, Găbiță, mergem în casă că e târziu. 
Hai să ne ușurăm bășica întâi!, zise, se ridică 
și o luă înainte către tufele de cimișir plantate 
de-a lungul gardului de beton din fundul cur-
ții.

Se opri în dreptul celei de-a treia din 
dreapta, era tufa lui preferată, urinatul în aer 
liber, cu jetul proiectat direct în mijlocul cimi-
șirului de la o jumătate de metru distanță îi 
dădea un sentiment de libertate absolută. Nu 
apucă prea bine să-și dea drumul că auzi un 
susur asemănător venind dinspre stânga. La 
câțiva pași de el Gabriel țintea la rândul sau, 
cu precizie, un jet cu boltă în mijlocul unei tufe. 
Imaginea îl șocă pe domnul Dan care nu se aș-
teptase deloc ca îngerul să-l urmeze, nu crezu-
se să aibă altfel nevoi pământești și nici dotarea 
(și încă ce dotare!) să le execute.

Își goli bășica și se retrase în tăcere în casă. 
Tot în tăcere se schimbă și se vârî în pat lângă 
Maria, care, preventiv, știind cât chef de vorbă 
avea Ionel la beție, se întorsese cu spatele pre-
făcându-se că doarme. 

Un lucru era cauza tăcerii domnului Dan: 
o întrebare nu putea să și-o scoată din cap, o 
imagine nu îl lăsa să adoarmă. Imaginea era a 
îngerului dezbrăcat, în pielea goală, în cadă, iar 
întrebarea care nu îi dădea pace era dacă Maria 
fusese și ea acolo, cu el, ajutându-l să se spele. 

Habar nu avea domnul Dan că aceasta se 
va dovedi cea mai mică dintre grijile lui, că ve-
nirea lui Gabriel, orice ar fi fost el – înger (de 
asta, din cauza detaliilor anatomice, se cam în-
doia), extraterestru, o nouă specie nedescope-
rită încă sau un experiment al ocultei mondi-
ale – va însemna începutul unui șir extrem de 
evenimente ce vor arunca cu susul în jos, de-a 
berbeleacul, existența lui, a familiei sale și a tu-
turor celor ce viețuiau în colțul acela de lume.
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Rege peste golul materiei

Stau în vecinătatea morții
ori de câte ori mă feresc de realitate
și deodată aceasta se micșorează,
se micșorează și se umilește
până când o iert
și o uit
să poată crește la loc,
eu însumi să devin
rege peste golul materiei...

Meditaţie în zori

Eu sunt manifestarea Realității.
Eu sunt stăpânul sufletului meu,
stăpânul minții mele,
al lumii mentale
pe care o simt, o trăiesc
în pretutindenea mea.

Sunt nemuritor și indestructibil.
Sunt. Eu sunt.

Vis cu adâncimile în afară

Dezleg simțirea de trup,
eliberez fiarele, păsările,
văzduhul roz prin care trec
șapte ceruri deodată.

Cuprind într-o secundă
cum aș gândi îndelung
mari suprafețe de viață,
cuprind simțirea eliberând-o
târâș spre neființă să se ducă
într-un somn despre lume,
într-un vis cu adâncimile în afară – 
veșnicie trăind neclătinată
pe stele ca pe cuie
respirându-se – 
respirându-mă, respirându-mă,
pe roata nașterii și morții ridicat...

După chipul și asemănarea mea

Murind,
mă gândeam cu groază
că va trebui să o iau de la capăt
cu propriile creșteri
și descreșteri în vieți.

Cel căruia nu-i cunosc numele,
nici înfățișările,
va prețui târâșul, zvârcolirile,
tentativa de zbor
și faptul că trăiesc îmbrățișat
de luminătorii cerului.

În sfârșit mă va binecuvânta
cu încă o moarte
(după chipul și asemănarea mea)
iar în superba mocirlă a existenței
voi deveni un licăr, o rază,
pentru cel ce știe să vadă
cu toate părțile lui...

Omul lăuntric
                Poetului Paul Aretzu

Stă în mijlocul faptelor
ca într-un luminiș.
Se odihnește cugetând altele,
apoi trece la umbra unor idei
mai vechi decât omul.

Când se ridică și se roagă
prin încăperile lăuntrice ale minții,
parcă Dumnezeu S-ar chema pe Sine
cu grăitoarea tăcere a cuvintelor.

E fericit.
Simte apropierea neantului,
dar știe că și acesta
e o stare de spirit...

Constantin OPRICĂ

POEME
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Urme

Supersonicele zgârie cerul,
portavioanele – marea –
și savanții pătrund în peșteră,
sfioși, printre schelete.
Uraaa – strigară deodată – uraaa,
am descoperit focul,
focul ce încă mai arde!
Și fericiți porniră mai departe
să descopere roata,
roata cea rotundă ca istoria,
în timp ce supersonicele
zguduie cerul...

Sub stele 

Când au răsărit stelele de frig 
ale singurătății,
încă mai cutreieram păduri închipuite,
cu ochii atât de aprinși
de parcă-aș fi stat până atunci
într-o flacără.

Și după ce le-am văzut 
și m-am infiorat
și tinerețea s-a ghemuit din pricina sorții,
am intrat deodată 
în cuprinderea acestui ultim scris,
în care bucuria de-a fi
e sărbătoarea din ajunul tristeții...

Târziu
         Scriitorului Mircea Liviu Goga

Prin casa părintească
târziu
merg în vârful picioarelor
să nu-l trezesc pe tata 
din pereți;
vorbesc în gând,
îmi amintesc încet
să nu prăbușesc vremea...

Ecou
          In memoriam: Ion Chichere

Hrănesc o moarte cu alta
trăind din plin
într-un gol fără margini
și cred că cineva din urmă
vrând să mă ajungă
altfel visează
și trece prin mine
rătăcindu-se...

Altfel nu voi fi cer

Vino și unește-mă cu fiecare lucru,
vino și ascunde-mă
să pot uita de la început
și fă-mi o nuntă mare
câtă frunză și iarbă,
să se bucure razele, ploile;

privirea de ochi
zborul de pasăre
și moartea de om
să-mi fie desprinse;

vino și mă luminează
și mă întunecă limpede,
altfel nu voi fi cerul
nici pământul
amintirii pierdute...

Prin nașteri peste moarte strig

Sunt un amestec de vieți,
trăiesc din curiozitate
să aflu ce se mai întâmplă
între ele,
chiar dacă puțin câte puțin
lipsesc din fiecare
și plec într-un urmaș.

Prin nașteri peste moarte strig
netrăitul trecut – 
viitorul lui adevăr – 
să creadă că se aude pe sine,
că visează
frânturi de viață în care mai sunt...
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Noi Apariții Editoriale

N
u se știe cu certitudine dacă a fost vis sau realitate, dovezi ale trecerii pe 
acolo ar fi două fotografii ale ei, unele dintre cele mai ciudate fotografii re-

alizate vreodată, prima, în biblioteca fostei mănăstiri, printre șirurile nesfârșite de 
rafturi vechi cu manuscrise, iar a doua, afară, contemplând labirintul lui Borges.”

Dumitru Andreca

O
carte a trăirilor fără timp, cu poeme tanka, kyoka, de una singură 
și împreună cu prieteni, tanrenga și rengay, în cinci paragrafe, câte 

sunt versurile unei poezii de limpezimi în care se vede cerul sufletului 
poetei, oglindindu-l și pe-al nostru.

M
ircea Lucian Nincu, Noaptea Inorogului 
- un volum de poezii în care autorul per-

mite liricii să lupte pentru existența sa, accesând 
poetic permanenta dispută dintre ființă și conști-
ință a omului modern. Poezia devine astfel, un 
mediu care îi permite poetului să dezvolte și să 
integreze o rețea de voci personale într-un idiom 
poetic fluid și totodată abstract. 

Mioara Băluță
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