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Cu vorbele la mine 
  

Vorbele sunt importante, fie că sunt ”vorbe mari”, ”vorbe grele”, ”vorbe care dor”, 

”vorbe-n vânt” sau „vorbe de șagă”, fie că ne jucăm cu ele sau facem jocuri din ele, vorbele 

sunt importante. 

Luați, spre exemplu, expresia un pahar de vin. Nu-i foarte diferită de expresia un pahar cu 

vin; totuși, pentru cine dorește să bea vin, contează enorm dacă paharul pe care-l ține în mâini 

conține sau nu băutura sus-numită.  
Întâi de toate fiindcă, oricât am fi de optimiști (și-am fi înclinați să vedem mai degrabă 

”partea plină a paharului”), recipientele pentru servitul vinului nu conțin, prin însăși natura 

lor, vin. Sunt pur și simplu niște obiecte destinate consumului acestei băuturi alcoolice. 
Mă rog, de la un anumit număr în sus de pahare, nu mai contează pentru nimeni dacă 

vinul este băut dintr-unul din paharele acelea delicate, cu picior și cupă generoasă, de cristal, 

sau dintr-un recipient …biodegradabil. 

Până atunci însă, un pahar cu vin este un vas de sticlă, de metal, de material plastic, ce 

poate avea diferite forme și mărimi, în care se află o anumită cantitate din băutura alcoolică 

obținută prin fermentarea mustului de struguri, în timp ce un pahar de vin este un recipient 

compus dintr-un picior și o cupă, special creat pentru a pune în valoarea calitățile lichidului 

cunoscut sub denumirea de vin.  
Un oenolog ar mai preciza că, spre deosebire de paharul pentru vin roșu, cel pentru vin 

alb are piciorul mai subțire și înalt (fiindcă acest tip de vin se consumă doar bine răcit), iar 

gura bolului este mai îngustă (vinul alb fiind mai puțin aromat ca cel roșu, diametrul gurii 

paharului trebuie să fie cât mai strâmt, pentru limitarea contactului cu aerul, astfel încât 

aromele să fie cât mai concentrate). N-am uitat de vinul rose, care se servește într-un pahar de 

forma unei lalele, ce îmbină caracteristici din cele două forme menționate anterior, respectiv 

are dimensiunile paharului de vin alb și o formă relativ apropiată celui de vin roșu. 

Cu toate referirile astea la pahare de vin și pahare cu vin să nu credeți că încerc să vă 

îmbăt cu vin virtual; nicidecum! Mai ales că băutura mea preferată este ness-ul! 

Spun doar că vorbele sunt importante, vorbele au nuanțe, vorbele, chiar și cele mai 

mici, contează, fie că ne jucăm cu ele (cum am făcut eu mai sus) sau facem jocuri din ele.  

Unul din cele mai interesante, după mine, jocuri din cuvinte, sunt spectacolele de tipul 

one-man show, acele manifestări artistice în cadrul cărora un artist/artistă intră pe scenă și 

susține, de unul singur, un întreg spectacol.  
Adeseori, one-man show-urile sunt asociate cu reprezentațiile de tip stand-up comedy, 

însă, spre deosebire de acestea din urmă, one-man show-urile nu constau doar în a spune 

povești amuzante, ci, în primul rând, în a spune povești. 
Observați de ce, aici, vorbele sunt mai importante ca oricând; nu-i niciodată prea ușor 

să captezi (și de unul singur) atenția oricărui auditoriu și să-i satisfaci nevoia de divertisment.  
Desigur, există vorbe și vorbe, unele cu mai mare impact ca altele, așa cum există și 

povestitori diferiți, unii mai cu har ca alții.  

Să-l luăm, spre exemplu, pe Samuel Langhorne Clemens cunoscut sub pseudonimul 

literar drept Mark Twain. A știut mai bine ca oricine să scrie povești (a publicat mult și sub 

atâtea pseudonime încât o bibliografie exhaustivă este aproape imposibil de realizat), dar și 

mai presus se pricepea să le spună, să le vorbească. Altfel turneele sale de lectură (derulate 



inclusiv în afara granițelor Statelor Unite ale Americii) n-ar fi avut atât de mult succes; turnee 

de lecturi publice ce au evoluat (sau au inspirat?), ulterior, în reprezentațiile artistice 

cunoscute sub denumirea de one-man/woman-show. 
Unul dintre cele mai de succes one-man show-uri inspirate de ”părintele literaturii 

americane”, intitulat chiar ”Mark Twain Tonight!” (spectacol realizat de Hal Holbrook, cu 

reprezentații inclusiv pe Broadway) serbează anul acesta 58 de ani neîntrerupți de 

reprezentații! 
Spuneam că vorbele sunt importante; mai ales într-un one-girl show? 
Tocmai de aceea vin în fața voastră  

Cu vorbele la mine 
 



Interviul. De angajare 
  

- Aşadar, să trecem la ultima parte a interviului, care nu este, după cum se crede în 

mod comun, şi cea mai uşoară, deşi e încadrată la Hobby-uri şi alte calităţi. Va mulţumim şi 

vă felicităm că aţi rămas alături noi …. 
S-a îndreptat în scaun, şi-a mai aranjat odată ochelarii care arătau stupid pe faţa aia 

rotundă şi lipsită de orice pilozitate şi a început să mă fixeze insistent, de parcă ar fi vrut să 

mă atingă sau să-mi inspire parfumul ori altceva asemănător.  

Îi vedeam capul spelb, cu ochii bulbucați sub lentilele rotunde, ce parcă vroia să iasă 

din monitorul meu cu margini roz, să prindă orice reacție pe care aș fi avut-o. Abia mă 

stăpâneam să nu izbucnesc în râs, un râs amestecat cu dezgust pentru libidinosul din prim-

plan, dar mai ales pentru celalalt, recrutorul adevărat, care se menţinea undeva în fundal, puţin 

mai în spate…. Aveam impresia că are şi scaunul un pic mai jos decât cel care punea 

întrebările. 
Ştiam, desigur, că acesta conta, acesta hotăra dacă intru sau nu, dacă voi corespunde 

postului; lui trebuia să-i menţin atenţia trează, să-l fac să fie interesat de persoana mea, deşi 

îmi era greu să intru în contact cu o persoană atât de ştearsă şi imobilă încât, la un moment 

dat, am avut impresia că face parte din decor. Nici nu cred că-mi voi mai aminti cum arată 

după ce închid conexiunea. Ştiam, deci, că vorbăreţul era doar o interfaţă şi chiar mă întrebam 

dacă nu cumva e o proiecţie, în loc de o persoană... nu cred că poate fi cineva, în carne şi 

oase, atât de plicticos, de insipid, stupid chiar.  
Totuşi, într-o postură respectuoasă, cu palmele întinse cuminţi pe birou (deasupra 

aparatului care ar fi trebuit să înregistreze orice anomalie între spusele mele şi semnalele 

biologice primare, un aşa-zis ”detector de minciuni”), cu zâmbetul meu timid şi privirea fixată 

în monitor, aşteptam să înceapă şi ultima parte a interviului.  
Am înclinat uşor capul în semn de mulţumire pentru felicitări şi mi-am dat acordul 

pentru a trece la etapa următoare. Acest acord nu se adresa atât celor doi din faţa monitorului 

meu, ci mai ales echipei care încerca, de la începutul acestui interviu, să spargă baza de date a 

recrutorilor mei.  

Nici un mușchi nu mi-a tresărit pe chip când am lovit cu călcâiul în butonul de alarmă 

de sub scaunul meu, deşi de partea asta mi-era cel mai teamă.  
La naiba, mă gândeam, ce-o fi o fi, am răbdat atâtea până aici! Mă aşteptam, totuşi, 

ca cei doi să-mi propună să iau o pauză. După cinci ore de dat răspunsuri, aşa mi s-ar fi părut 

uman, dar cei pentru care recrutau cei doi erau - ştia toată lumea - orice, numai umani nu!  
Amorţisem deja în scaun dar, pe de o parte, chiar îmi părea bine că nu facem nicio 

pauză; preferam să nu am timp să mă gândesc şi la altceva, la ce urma să se întâmple... 

Cinci ore fără întrerupere de interviu on-line reprezintă cinci ore de conexiune activă, 

continuă, mai mult decât suficient pentru ca o echipă bine antrenată să spargă orice cod, oricât 

de sofisticat, fără ca intruziunea să fie identificată. Iar pentru a menține breşa deschisă atâta 

timp merita să-mi înnebunesc nervii cu întrebările stupide ale celor doi tâmpiţi din faţa mea. 

Era ocazia unică să intrăm în baza lor de date şi să copiem cât mai multe!  

În câteva secunde urma să fie inițiată partea cea mai importantă a operaţiunii - 

copierea datelor - iar mie îmi venea să izbucnesc în râs de feţele celor doi recrutori, încadrate 

de rozul aprins al ramei monitorului meu. Ei urmau să îmi pună întrebarea cheie, ha ha - Ce 



vă place să faceţi în timpul liber? ha, ha -, iar eu n-aveam altă grijă mai mare decât să-ncerc 

să-mi ţin râsul în frâu.  
Ce ironie şi uşurare! După cinci ore de interviu intens scăpasem de toată tensiunea 

acumulată în perioada cât ne-am planificat lovitura; nopţile de nesomn, de întrebări cărora le 

găseam numai răspunsuri negative…ce facem dacă nu trec de primele etape ale interviului? 

ce se întâmplă dacă descoperă că încearcă cineva să le spargă firewall-ul folosindu-se de 

conexiunea deschisă cu mine? ce răspunsuri le dau dacă-şi trimit echipa de mercenari peste 

mine sau dacă vor face o descindere la ceilalţi?... Am început să le răspund la întrebări, am 

început să-i mint, să-i fac să mă creadă că vreau sincer şi chiar pot să muncesc pentru ei şi 

cinci ore au trecut fără să-mi dau seama.  
Vorbăreţul din ecranul monitorului a început să-și mişte buzele, dar sunetele pe care le 

auzeam nu prea se potriveau cu cele pe care le aşteptasem. 
- Aşadar, ultima parte a interviului domnişoară! Poate vă aşteptaţi să întrebăm ce vă 

place să faceți în timpul dumneavoastră liber dar cred că veți fi de acord să trecem peste acest 

aspect.  
- Deja vă cunoaștem foarte bine și, credeți sau nu, știm cu ce vă ocupați în timpul 

dumneavoastră liber! Și, cel mai important, credem că aceste activități se pliază perfect pe 

ceea ce ne dorim de la dumneavoastră, în calitate de angajat al nostru! 
Mă uitam fără reacţie la el, cel din spate, care rostise ultimele cuvinte şi mă gândeam, 

mecanic, la faptul că avea o voce melodioasă şi plăcută, exact cum mi-am imaginat-o, deşi nu 

n-aș putea spune de ce mi-am imaginat-o astfel. 
Calm, privindu-mă atât de intens încât aveam impresia ireală că se află de partea 

cealaltă a biroului la care stăteam, a continuat:  

- Vă cunoșteam preocupările încă dinainte să vă postaţi aplicaţia de angajare la noi 

întrucât monitorizăm de mai mult timp echipa în care aţi intrat. Ba chiar speram să aplicaţi 

pentru un job în cadrul companiei noastre, ca să nu spun că pentru dumneavoastră - doar vă 

apreciem în mod deosebit prin prisma calităţilor de care daţi dovadă - am și scos la concurs 

acest post! Nu ne-aţi înşelat aşteptările. Din nou, vă felicităm! Ne-aţi ajutat deja foarte mult, 

chiar și fără să beneficiaţi de trainingul specializat pe care îl oferim tuturor colegilor noştri. 

Vă vom recompensa, fireşte, iar dacă veţi dori să continuăm colaborarea, suntem dispuşi să vă 

propunem un contract foarte avantajos!  
Nu simţeam nimic, nici uimire, nici curiozitate, nimic... Nu îi înţelegeam cuvintele şi 

chiar aveam impresia că am halucinaţii (deh, oboseala!), că îmi imaginez totul. Îmi era frică 

să mă gândesc la ceva, la orice.  

M-a ajutat el: 
- Am folosit interviul cu dumneavoastră ca paravan şi mijloc pentru a urmări 

conexiunea către serverul principal al echipei de hackeri. În timp ce ei încercau să ne spargă 

firewall-ul, noi îi localizam în spaţiu. 
Nerăbdător, interveni celălalt: 
- Cu bucurie, vă anunţăm că după descinderi concomitente la cele patru locaţii (astea 

erau toate), au fost capturaţi toţi membrii echipei. Mulţumim, încă o dată, pentru colaborare! 

Suntem autorizaţi să vă informăm că ați fost considerată aptă să faceţi parte din echipa noastră 

de profesionişti. Vă oferim un interval de gândire de două ore, să vă relaxaţi şi să meditaţi 

asupra ofertei noastre. Va ajunge în mail-ul dvs. în câteva secunde!  
Apoi vocea melodioasă:  
- Să ştiţi că avem foarte mari speranţe de la dumneavoastră. Abia aşteptăm să începem 

colaborarea, pe aceleaşi coordonate!  
Ridică mâna împăciuitor, probabil la vrea-o reacţie a mea, de care nu eram conştientă 

în acel moment, şi continuă: 



- Ştiu că sunteţi puţin surprinsă acum (puţin? de unde ştia el?) dar avem încredere că 

veţi lua decizia corectă! Vom închide conexiunea în scurt timp, dacă tot nu mai este necesară; 

ştiţi cum e, încercăm să reducem, pe cât posibil, costurile… Una din echipele noastre vă 

așteaptă răspunsul la intrarea în apartamentul dumneavoastră. Avem pregătit un elicopter în 

apropiere. Vă va aduce direct la sediul nostru central, unde veţi începe de îndată sesiunea de 

schimbare a identităţii. Tot acolo veți fi informată și cu privire la următoarea operaţiune ce v-

a fost alocată. Am rugămintea să nu depăşiţi cele două ore, altfel echipa de la intrare este 

autorizată să vă considere o potenţială ameninţare! 
A întrerupt conexiunea brusc, fără alte detalii. Scurt şi la obiect, aş fi zis în alte 

circumstanţe. Acum nici nu înţelegeam care sunt circumstanţele. Eram îngrozită că mă vor … 

nu ştiu ce; cred că mă omoară! Eram furioasă că ne descoperiseră şi desfiinţaseră planul; eram 

tristă că-i capturaseră pe toţi; bănuiam deja ce soartă îi aşteaptă, dacă nu fuseseră omorâţi 

deja, în timpul descinderilor. 

În plus, la cum puseseră cei doi problema, mă simţeam ca o trădătoare. Prin mine au 

ajuns la ei!  
Bine, nu era vina mea... De o astfel de eventualitate trebuia să se ocupe echipa noastră 

de protecţie; eu trebuia doar să le menţin trează atenţia celor doi şi să trec toate etapele 

interviului, până ce prietenii mei copiau datele. Era de la sine înțeles că dacă simt ceva în 

neregulă, trebuie să dau alarma (apasă tare cu indexul stâng pe butonul din dreapta, lateral al 

”detectorului de minciuni”!), dar, în realitate, nimeni nu se aştepta la asta. Nu aveam de unde 

să ştim cum decurge, în mod normal, un astfel de interviu de angajare fiindcă toţi cei care 

participaseră la unul, fuseseră fie recrutaţi, fie eliminaţi. 
Am lăsat gândurile astea pentru altă dată (dacă va mai fi o altă dată!).  

Cum vreau să mor? 

Mă hotărâsem mai demult, în nopţile lungi de nesomn, că nu mă voi lăsa capturată în 

viaţă sau fără să lupt. Să colaborez era în afara oricărei discuţii!  
Aveam în apartament mai multe obiecte ce ar fi putut deveni, la nevoie, un fel de 

arme, dar nicio armă adevărată; în niciun caz ceva care să se compare cu dotarea escortei care 

mă aştepta la uşă. 

Mă simţeam tare - adrenalină, hotărâre, un pic de sfidare -, în stare să iau măcar unul 

dintre mercenarii de afară cu mine pe lumea cealaltă.  
Am o viteză de reacţie foarte bună, sunt destul de bine antrenată pentru luptele corp la 

corp (deşi, la cum arăt, 90-60-90 din cap până-n picioare, nimeni n-ar crede) şi mă pricep la 

aruncat cuţite cu precizie milimetrică. 

Acum, pentru cei de afară, pe care îi spionam (o ştiau şi ei) din spatele perdelei de la 

fereastra bucătăriei, evaluând care ar fi cel mai bine de lovit, ştiu că păream o ţintă uşor de 

doborât. Aveau cu ce să mă ucidă, rapid şi sigur, şi fără să fie nevoie să-mi intre în 

apartament. Totuşi, dacă mă mişc suficient de repede (ştiu că ei îmi cunosc şi au fost instruiţi 

cu privire la abilităţile pe care le posed, după cum mi-a şi recunoscut mutulică la interviu), 

poate n-o să mor singură...  
Am deschis fereastra şi le-am strigat că ies în 30 minute. Nimeni n-a zis nimic, dar m-

am şi trezit cu un mascat în ușa bucătăriei, care s-a oferit să mă ajute să împachetez. 
L-am invitat degajată să ia loc, să bem o cafea.  
Întotdeauna mi-am imaginat că înainte să mor voi bea o cafea bună şi voi fuma o 

ultimă ţigară ... ce clişeu!, aş fi spus în alte condiţii. 
Am deschis uşa de la dulapul cu veselă, am luat o linguriță şi … două dintre cuţitele 

mele preferate, toate cu aceeaşi mână. Am pus ibricul pe foc, cafeaua şi zahărul şi, în timp ce 

amestecam cu o mână, cu cealaltă am aruncat ambele cuţite înspre mascatul rezemat de prag. 

A căzut fără să scoată un sunet. 



Cafeaua a început să fiarbă. Am oprit focul, am trecut peste cel prăbuşit, până în 

camera de zi, unde am început să îndes câteva haine într-o geantă de voiaj. În tot acest timp, 

încercam să memorez pozițiile mascaților care mă urmăreau din balcon și de pe acoperișul 

clădirii vecine.  

Când am terminat, m-am întors în bucătărie. În afara obstacolului din prag, nimic nu 

era nelalocul lui. O zi ca oricare alta, în bucătăria mea învăluită în mirosul cafelei mele 

preferate. 
Mi-am turnat o ceaşcă, mi-am aprins o ţigară şi am tras două fumuri. N-avea nici un 

rost să prelungesc momentul, așa că m-am întors în camera de zi, cu ceaşca aburindă într-o 

mână şi în cealaltă cu un cuţit. L-am aruncat în cel mai accesibil mascat – cel din dreptul ușii 

balconului. I s-a înfipt direct în gat. Îmi planificasem să arunc ceaşca şi să mă rostogolesc 

înapoi, în bucătărie, însă m-am trezit că alunec pe spate, cu cafeaua curgându-mi pe piept, 

fierbinte, şi mi se părea ciudat că în ultimele minute ale vieţii mă frige sutienul.  

E haios, a fost ultimul meu gând, înainte ca totul să se întunece în jurul meu.  
Mult mai târziu, m-a trezit sunetul unei voci plăcute, ciudat de cunoscută. 
- Echipa îţi urează bun venit în rândurile noastre. Eşti angajată! Ai trecut testul de 

fidelitate, ai dat dovadă de curaj, stăpânire de sine, viteză de reacţie şi ... toate celelalte calități 

pe care le-ai trecut în CV. Pot să-ţi spun că a fost unul dintre cele mai tensionate şi interesante 

interviuri pe care le-am dat în ultimii ani. Sunt convins că ești angajatul perfect! 
Nedumerire, piept bandajat, gura uscată şi o durere ascuțită în frunte. 

Glasul a continuat: 
- Îţi explicăm mai pe larg după ce trece efectul anestezicului. Interviul pe care l-ai dat, 

şi tot ce s-a întâmplat după, a fost aranjat de noi, ca să-ţi testăm loialitatea. Cei doi mascaţi pe 

care i-ai ucis nu sunt oameni, nu-ţi fă probleme în această privinţă. 

Încă o dată, bine ai venit în rândurile noastre şi felicitări pentru interviu. Serios! 



Trup şi Suflet 
  

Uneori mă întreb şi eu acelaşi lucru, pe care, sporadic, mi-l aruncă unii dintre prietenii 

noştri, foştii noştri prieteni, dacă ţi-i mai aminteşti, în prezent prieteni doar ai mei, sau poate 

nici atât... Aceeași întrebare mă loveşte de fiecare dată când îmi scrie cineva care ne-a 

cunoscut scriind împreună. Şi mă doare, cu aceeaşi intensitate, poate chiar mai mult, direct 

proporţional cu cantitatea de timp trecut, ori pierdut ar spune (şi chiar o fac) unii. Dac-ai şti, 

întrebarea asta e pretutindeni, în oamenii care ne-au aflat povestea, în rândurile care au rămas 

în urma noastră, în toate gândurile mele.  
Să te mai caut?  

Multora li se pare de neînţeles „nevoia” asta a mea, de a căuta, cu înverşunare şi parcă 

de-o eternitate, persoana din spatele unui nickname din reţea. Chiar caut o himeră? Alerg după 

vorbe scrise cândva, pe bloguri care au devenit „ale noastre”, cuvinte ce brusc, inexplicabil, 

au încetat, în mijlocul unei propoziţii? Şi totuşi, parcă nimeni nu vrea să înţeleagă. În urma ta 

au rămas rânduri de care m-am îndrăgostit, idei şi credinţe pe care le-am îndrăgit, planuri de 

viitor pe care le-am îmbrăţişat, promisiuni şi proiecte, dorinţa unei vieţi împreună. Cu tine!  

Te caut, da, şi nu găsesc decât postări vechi ce au rămas în urma trecerii tale prin reţea. 

Scriu zilnic la proiectele pe care le-am conceput împreună şi continui să şterg comentariile 

răutăcioase la adresa ta sau a căutării mele. Vreau să menţin active blogurile noastre, să-ţi fie 

uşor să le (re)găseşti. Zi de zi, sunt în căutarea urmelor tale şi, de fiecare dată, găsesc doar 

linkuri false, reclame, anunţuri, impostori sau farseuri, toate străzi închise, fundături în care 

investesc speranţă, timp și bani. 

Voi continua să scriu, despre căutarea mea, tăcerea ta, despre golul pe care mi l-ai 

lăsat în minte şi inimă, ca o furtună nebună ce-a adunat tot nisipul din deşert şi l-a dus 

departe, departe. N-am să mă opresc (o repet tuturor), n-am obosit, nu m-am săturat să te caut. 

N-am să mă opresc până când... 
Uneori mi-e atâta dor de tine... 

Uite, după această însemnare nu voi mai posta nimic o perioadă. Voi pleca într-o 

călătorie în urma căreia, dacă am noroc, îţi voi putea spune în cuvinte, vorbite şi nu scrise, ce 

simt pentru tine.  
Îţi scriu din aeroport, mai este doar o oră până decolăm.  

Merg în Noulegipt să îl întâlnesc pe AlKaesh, care, şi dacă nu ştie unde eşti în prezent, 

mai mult ca sigur te-a cunoscut în persoană, ca persoană. Este primul care m-a convins de 

asta. Voi zbura până acolo fie şi numai pentru a avea ocazia să mă întâlnesc cu cineva care te 

cunoaşte, care te-a privit în ochi, care, poate, ţi-a strâns mâna și ţi-a auzit glasul.  
M-a chemat la capătul lumii ca să te ajut şi m-a rugat să păstrez discreţia asupra 

călătoriei, în special on-line, „din motive întemeiate, pe care încă nu mi le poate dezvălui”. 
Ar fi dezamăgit să descopere mesajul ăsta (dar e private, sâc!), însă nici eu n-am 

înnebunit într-atât încât să plec în necunoscut, să întâlnesc un necunoscut şi să nu spun nimic 

despre asta. Ştiu toţi prietenii noştri. 
Am o mie de îndoieli în suflet. În rucsac am un cadou. Sper să am cui să-l ofer. 
 

Prima zi a fost lungă, lungă. Îmi simt mintea şi trupul obosite ca niciodată. Am trecut 

dincolo de îngrijorare. Fac un efort să-ţi povestesc, dar s-au întâmplat atâtea şi am conexiune 

într-un loc atât de... Mai bine să încep cu momentul când am coborât din avion. 

Am ajuns fără întârzieri, după un zbor destul de lin.  



În Noulegipt abia răsărea soarele. Oraşul mi-a rămas întipărit în memorie prin mirosul 

ce mai izbit cu prima rafală de vânt, de cum am păşit pe scara avionului. O combinaţie cum 

nu mai întâlnisem: nisip încins, praf ars, iz de resturi vegetale. Am crezut atunci că aşa 

miroase deşertul ce se vedea în depărtare, după acoperişurile albe ale oraşului. 

Cât m-am înşelat, aveam să aflu abia spre seară. 
M-am urcat într-una din multele cotigi ce-şi aşteptau clienţii direct pe pista de 

aterizare, alături de alţi călători, majoritatea băştinaşi. Chipurile arămii li se iveau sporadic, de 

sub glugile largi ale robelor de un verde crud şi rece. Culoarea lor ieşea urât în evidenţă 

printre tonurile calde ale peisajului - nisipul ce acoperea strada, clădirile joase, cu ferestre 

mici, până şi trunchiurile palmierilor omniprezenţi, toate aveau culori din acelaşi registru cu 

cel al spicului de grâu, să zic aşa, tonuri gălbui, de pământ uscat de soare, tot mai strălucitoare 

pe măsură ce înaintam în ziuă. 
Nimic modern nu se vedea pe străzile aglomerate cu oameni şi animale, ce viermuiau 

într-o mişcare continuă şi dezordonată.  
Până am ajuns la hotel, strada era un adevărat haos, o nebunie de mişcare, mirosuri şi 

zgomote. Le-am lăsat în urmă fără niciun regret, de îndată ce a închis uşa, cu baksheesul 

tradiţional în mână, hamalul care mă condusese până la camera mea. Am încuiat şi am 

adormit imediat ce m-am întins pe o saltea aşezată direct pe podea. 
- Ibu trezeşte-te, haide, avem treabă! 
De braţ mă trăgea un tânăr căruia, în primele clipe, nu i-am văzut decât ochii, verde 

intens deasupra unor buze bogate, de un roşu şters, un pic crăpate de vânt, dinţi albi, mici... 
- Ibu ridică-te! Sunt AlKaesh, cel care te-a chemat aici. Am venit mai devreme, nu mai 

avem timp. 

Prima reacţie a fost să-l întreb cum de a intrat peste mine, căci încuiasem uşa înainte 

să mă întind pe saltea. Însă, privirea sa serioasă, îngrijorată, parcă mă ruga să mă trezesc 

odată. Am îngăimat „un stai puţin să-mi vin în fire”. Nu aşa îmi planificasem eu prima 

întâlnire cu un necunoscut. 

Acesta a fost foarte direct. Şi cam prea rapid:  
După ce ai venit până aici? Ce vrei de la ea? Toţi ne dorim, la un moment dat, ceea ce 

nu putem avea. Ai ajuns şi tu la faza asta? Ce faci dacă o întâlneşti; dacă descoperi că nu-ţi 

place? De ce n-o laşi baltă? Ai făcut doar o fixaţie, poate ai orgoliul rănit?  
- Caut o opţiune. Dreptul să aleg, şi asta în cunoştinţă de cauză. Vreau să ştiu de cine 

m-am îndrăgostit!  
AlKaesh mi-a spus că nu este convins că voi continua după ce aflu toată povestea ta. 

Ca şi în mail, fratele tău (informaţie pe care mi-a aruncat-o fără alte detalii) a insistat pe faptul 

că ai nevoie de ajutorul meu. Mi-a cerut să am încredere în el şi să-l însoţesc spre o destinaţie 

pe care nu mi-o poate dezvălui.  
- Acolo vom putea discuta în siguranţă. Nu vei avea nevoie de bagaje; lasă-le. 

Consideră drumul ăsta drept un prilej de a-ţi testa încrederea în căutarea ta, în tine şi, de ce nu, 

în mine, ghidul tău.  
A zâmbit trist, scurt, şi a ieşit din cameră. 

Nu mai ştiam ce să cred. Nu-mi spusese mai nimic despre tine; în schimb, mă ruga să-l 

însoţesc într-un loc pe care nu-l cunoşteam, dintr-un oraş în care veneam pentru prima dată... 

Aveam toate motivele din lume să n-o fac, dar l-am urmat. Nici nu s-a uitat să vadă dacă-l 

urmez. Am ieşit din hotel pe uşa de serviciu, cumva furişat şi, imediat, a început o urmărire 

nebună. Aproape alergam printr-un labirint de străduţe înguste, înţesate cu oameni, animale şi 

gunoaie, mirosuri grele, de mizerie şi sărăcie. Ne pierdeam tot mai mult în acea vânzoleală şi 

mie îmi creştea îngrijorarea cu fiecare pas. Însoţitorul meu înainta cu capul plecat, fără să-mi 

vorbească sau să mă aştepte când, din cauza aglomeraţiei şi a faptului că nu am obişnuinţa 

mersului pe jos, rămâneam în urmă. De la o vreme, singurul motiv pentru care m-am străduit 



să nu îl pierd din vedere era certitudinea că nu voi reuşi în veci să mă întorc de unde am 

plecat, în niciun caz în viaţă sau având toate membrele la locurile lor. Simţeam priviri ce mă 

urmăreau curioase, unele chiar duşmănoase, şi tot mai mult regretam că am intrat în această 

aventură, mult diferită de ceea ce-mi imaginasem. 

Chiar înainte să fiu imobilizat, de niște braţe venite din spate, am ajuns la marginea 

oraşului. Sau marginea deşertului, depinde de perspectivă.  
Am fost târât brutal în curtea unei clădiri absolut comune, aflate la câţiva metri de 

locul ambuscadei, apoi împins, pe nişte scări şubrede, într-un beci slab luminat. 
Totul s-a întâmplat prea brusc şi în viteză ca să am vreo reacţie. Mă dureau îngrozitor 

umerii şi gâtul din cauza strânsorii de menghină a brațelor atacatorului meu. Am fost aruncat 

pe podea, pe burtă, cu faţa în praful gros de-un deget, iar brațele mi-au fost rapid legate la 

spate.  
O a doua persoană, care ne aștepta deja, a început să mă chestioneze în legătură cu 

motivul venirii mele în Noulegipt: ce caut în acest cartier, cât stau, când plec...  
În primele clipe nu am reuşit să scot niciun cuvânt, îngrozit şi cu durerea pulsându-mi 

în tot corpul. O senzaţie rară... Am primit un şut în coapsă ce m-a făcut să deschid gura. I-am 

minţit - versiunea „turistul zăpăcit”, care a venit într-un oraş ieftin să spargă nişte bani şi să 

facă rost de ceva distracţie interzisă la el acasă.  
- Caut un ghid să mă conducă spre locaţii exotice. M-am gândit că voi găsi unul mai 

repede dacă intru în vorbă cu localnicii, dar m-am rătăcit. Încercam să găsesc drumul spre 

hotel. 
Îmi simţeam tot corpul cum tremură, mai puternic, cu fiecare nouă lovitură încasată. 

Dădeau în mine dar, de la un timp, parcă fără convingere. Din momentul în care locurile 

dureroase au amorţit, mi-am dat seama că loveau mai degrabă demonstrativ, fără tragere de 

inimă. Cel puţin cel care mă cărase până aici putea să lovească mult mai greu, mai tare. Nu 

poţi să ai braţe atât de puternice şi să dai şuturi ca pentru o centrare cu boltă la fotbal.  
N-a durat mult. Până şi bătaia se întâmplă azi pe rapid-înainte, mă gândeam eu, când 

am fost apucat de păr şi ridicat cam la jumătate de metru de podea. Lama scurtă a unui cuţit se 

apropia periculos de faţa mea. Din spate am auzit o întrebare care m-a uimit teribil. Mă 

aşteptam să întrebe pe cine trebuie să contacteze pentru răscumpărare, când, colo, era vorba 

despre niște gândaci:  
- Ai venit să cumperi scarabei? Ştii pe cineva care vinde? 

În jurul acestui subiect s-au învârtit toate întrebările pe care mi le-au pus în continuare.  
Am continuat să susţin versiunea călătoriei de distracţie şi, după o vreme, m-au lăsat 

să zac în întuneric. Au plecat fără să mă percheziţioneze.  
Nu știu cât a trecut până am auzit scârțâitul treptelor pe care fusesem târât mai 

devreme. Mă pregăteam de o nouă repriză de bătaie când, surpriză, era AlKaesh! Singur. M-a 

ajutat să mă ridic şi am ieşit în grabă, fără o vorbă, pe străduţa acum pustie. Se înnoptase şi nu 

mai recunoşteam nimic în lumina fantomatică ce venea dinspre felinarele ce atârnau în 

palmieri. Sprijinit de umărul lui AlKaesh, ne-am îndreptat, cât mai repede, spre deşert.  
Ne-am oprit la un fel de staţie de transport sau poate han, nu am înţeles ce scria pe 

panoul de la intrare. O curte largă, luminată puternic, plină de cotigi și măgăruşi, în mare 

parte deşeuaţi...  
Mişcându-se ca unul de-al casei, AlKaesh m-a condus către o clădire aflată în mijloc. 

Am intrat într-o sală amplă, plină până la refuz de mese şi bărbaţi ce vorbeau şi fumau 

încontinuu. Era hărmălaie şi fum dens şi un miros de transpiraţie şi bălegar ce te făcea să-ţi 

doreşti să fii în altă parte.  
Am traversat împleticit, către un fel de separeu în formă de cotigă, drapat cu perdele 

închise la culoare. AlKaesh m-a aşezat uşor pe sofaua confortabilă dinăuntru şi a început să-

mi inspecteze încruntat rănile. Mi-a dat pastile şi mi-a spus că sunt doar contuzii uşoare, ce se 



vor vindeca în câteva zile. Îşi cerea scuze că nu a avut mai multă grijă de mine, dar n-a intrat 

în detalii despre cum a reuşit să mă găsească în beciul acela. Mă întrebam dacă faza nu fusese 

regizată chiar de el, dar am decis să aştept, să văd cum vor evolua lucrurile. Să apoi plec acasă 

cât mai repede! 

AlKaesh, m-a anunţat că am ajuns, în sfârşit, în punctul în care voi înţelege atitudinea 

lui de până acum. Şi-a aprins o ţigară şi, spre surprinderea mea, a început să-mi povestească 

despre ritualurile de înmormântare ale celor care locuiseră cu mii de ani în urmă într-o ţară de 

la care-şi trage numele oraşul la periferia căruia ne aflam noi. 
- Egiptenii, a început el, credeau că orice om trebuie să dea socoteală pentru faptele pe 

care le-a săvârşit în viaţa sa. Judecata are loc după moartea trupului, când Osiris trage la 

răspundere sufletul pentru tot ce a săvârşit pe când se afla în respectiva formă. De aici şi grija 

pentru păstrarea corpurilor celor trecuţi în nefiinţă cât mai apropiate de forma în care fuseseră 

în viaţă, astfel ca sufletul să recunoască trupul pentru care e judecat.  

Îmbălsămătorii egipteni foloseau în acest scop, pe lângă sarea de natron, şi substanţe 

din diferite plante, ce aveau calitatea de a menţine integritatea trupului un timp îndelungat. 

Întâi se extrăgeau organele interne, inclusiv creierul, şi se puneau la uscat în soluţie de 

carbonat de sodiu. Corpul era acoperit cu natron, iar după 40 de zile era spălat cu apă sfinţită 

din Nil şi uns cu diverse uleiuri. În cadrul unei ceremonii care dura două zile şi două nopţi, 

preoţii reamplasau în corp organele, deja uscate şi împachetate în pânză, precum şi frunze 

uscate sau rumeguş. Trupul, ce părea a fi viu, era apoi înfăşurat în pânză şi aşezat în sarcofag. 

Înainte ca acesta să fie sigilat, pe pieptul mumiei, în dreptul inimii (considerat și locaş al 

sufletului), era aşezat un singur obiect, o bijuterie ce înfăţişa un scarabeu. Acesta reprezintă 

simbolul învierii! În mormânt erau apoi depozitate mai multe obiecte ce-i aparţinuseră 

mortului...  

Nu mai înţelegeam nimic. Tocmai fusesem răpit, bătut şi interogat despre relaţia mea 

cu traficanţii de scarabei; acum mi se spuneau poveşti despre conservarea trupurilor moarte. 

Nu vedeam care ar putea fi legătura dintre găsirea ta şi cultul morţii la vechii egipteni. Îmi 

pierdusem răbdarea, pur şi simplu, aşa că l-am întrerupt, rugându-l să-mi povestească despre 

tine, motivul prezenţei mele aici. 

M-a rugat să am răbdare şi a continuat:  
- Inima este singurul organ ce nu era scos niciodată din trupul celui decedat. 

Considerată sediul faptelor bune şi rele, ea singură putea să vorbească în numele mortului, să 

îi confirme zeului că omul nu a păcătuit, nu a ucis şi nu a furat.  
Imaginează-ţi, Osiris stă aşezat pe tron, iar în faţa sa, pe o un taler al balanţei - inima, 

pe celălalt - Pana Adevărului. Dacă sufletul nu este lipsită de păcate, dacă inima cântărește 

mai greu ca pana, un monstru îl va înghite pe cel mort.  

AlKaesh a făcut o pauză, cât să-i permită hangiului să ne așeze înainte două pocale și 

o carafă plină cu un lichid gros. Apoi a continuat: 
- Aceasta era procedura standard, procedura care a dat cele mai bune rezultate la 

prezervarea trupurilor moarte. Tot ea a inspirat şi anumite tratamente destinate celor vii.  
Priveam cu uimire crescândă la un AlKaesh devenit brusc grav, ce s-a aplecat spre 

mine şi a început să vorbească în şoaptă, nu înainte de a arunca priviri stăruitoare în jur, parcă 

pentru a vedea dacă nu ne urmăreşte cineva.  
- În unele cazuri, persoane care sufereau de afecţiuni foarte grave, ce le-ar fi dus în 

curând spre moarte, au fost, să zicem, „îmbălsămate”, în timp ce încă trăiau, dar nu pentru a le 

ajuta să treacă mai repede în lumea cealaltă, ci „pentru a fi întoarse la viaţă”. Se pare că 

practica îngrijorase profund preoţimea din acele timpuri, mai ales că procedurile erau extrem 

de periculoase, aşa că orice astfel de tratament medical a fost interzis. Au existat câteva 

mărturii, legende dacă vrei, ce relatează cum au eşuat toate încercările de acest gen: toţi cei 



care au participat la operaţiile de îmbălsămare au murit ulterior în moduri groaznice... Diverse 

accidente sau boli nemaiîntâlnite, toate foarte dureroase, plus că i-au afectat şi pe ceilalţi...  
Am citit cu ochii mei mai multe mărturii despre infecţii ce ar fi decimat colective 

întregi, anomalii genetice care s-au imprimat în generaţii de descendenţi.  

Bolnavii, decedaţi, fără excepţie, în timpul procesului de îmbălsămare, nu au mai fost 

înmormântaţi cum se cuvine. Trupurile le-au fost părăsite în cele mai pustii zone din deşert, 

devenind spirite uitate în „a doua moarte”.  
Acestea nu mai au în veci posibilitatea să regăsească drumul către judecata lui Osiris 

nici să se întoarcă vreodată la viaţă! 

Deși nu credeam o iotă din ce auzeam, vorbele lui m-au făcut să mă cutremur de 

groază, recunosc.  
- Dar astea sunt doar poveşti de adormit copii, spuse repede AlKaesh, basme care m-

au atras în urmă cu mai mulţi ani, pe când eram proaspăt angajat la Misterul pentru 

Prezervarea Mediului. Pasionat de cercetarea folclorului egiptean şi având posibilitatea să bat 

în lung şi-n lat Egiptul, în interes de serviciu, am citit tot ce am putut găsi despre 

„îmbălsămările blestemate”, am vorbit cu diverse persoane...  

Bărbatul din fața mea oftă lung. 
- Toate datele pe care le adunasem îmi indicau că o astfel de procedură nu a fost, în 

realitate, încercată niciodată, iar când începusem să cred că nu trebuie să acord acestui subiect 

mai multă atenţie decât merită, acum aproape un an şi jumătate, am aflat că persoana cea mai 

apropiată din lume, sora mea, are o boala rară, incurabilă, ce-i va scurta mult viaţa. 
Cu voce înceată, încărcată de amărăciune, AlKaesh mi-a spus cum te-ai chinuit să 

încetineşti evoluţia bolii, reuşind doar să te afunzi în disperare şi durere. Apoi, a trecut la 

întâlnirea lui cu bătrânul folclorist, care l-a trimis să caute dovezi despre „îmbălsămările 

blestemate” în deşertul adânc, în pustiul de la Grota Soarelui. Mi-a povestit cum te-a convins 

să încercaţi procedeul străvechi de vindecare, cum aţi planificat totul în amănunt, cum aţi 

călătorit prin deşertul fierbinte, deşi tu erai într-o stare fizică extrem de gravă. N-a intrat în 

detalii despre cum a reuşit, ghidat de textele străvechi, să-ţi despartă sufletul de trup sau, apoi, 

cum de l-a conectat la reţea. Nici cum îţi menţine funcţiile vitale, în timp ce scarabeii îți 

repară trupul bolnav. A insistat pe dificultăţile instalării unui laborator în mijlocul pustiului, 

cu aparatură scumpă şi dificil de găsit, despre eforturile de a păstra totul secret, mai ales faţă 

de colegii lui de la serviciu. De unde, din câte am înţeles, a și fost nevoit să fure primul cuib 

de scarabei, gândacii care te vindecă.  
- Cum? 

Încurajat de faptul că ascultam cu atenţie şi nu plecasem în timpul discuţiei, cred, 

AlKaesh mi-a dat explicaţii pe larg despre acest gândac. 

- În Egipt era venerat ca simbol al Învierii, omniprezent în toate papirusurile pe care 

am reușit să le recuperăm din deșert. Era singurul obiect plasat în interiorul sarcofagului 

tocmai fiindcă se credea că scarabeul are puterea să ajute inima mortului atunci când este 

cântărită de Osiris. Totuşi, puţini ştiau că gândacul acesta are capacitatea să vindece unele 

infecţii. Pur şi simplu se hrăneşte cu ţesuturile bolnave, iar tipul asta de „hrană” îl face să 

elimine substanţe ce grăbeşte vindecarea trupului afectat de boală. 
În prezent este o specie pe cale de dispariţie. Toate cuiburile de scarabei din Noulegipt 

sunt ocrotite de lege şi se află în proprietatea exclusivă şi sub stricta supraveghere a 

Ministerului pentru Prezervarea Mediului. Asta înseamnă că nimeni altcineva nu are voie să 

deţină sau să comercializeze scarabei, în caz contrar fiind pasibil de pedepse mai rele decât 

simpla încarcerare. Despre asta te-au întrebat cei doi, mai devreme, nu? 
Întrebarea a venit pe neaşteptate.  

- Nu e chiar procedura standard, dar este practicată adeseori, a continuat el, fără să-mi 

ofere răgazul să-i confirm.  



Probabil că figura mea spusese, deja, totul. 

- Înţelegi de ce nu prea vin turişti în Noulegipt! Din acest motiv nici nu am vrut să 

vorbim la hotel sau să-ţi dau detalii pe mail. A trecut aproape un an şi jumătate de când 

lipseşte un cuib din laboratoarele Ministerului pentru Prezervarea Mediului. Cei de la 

securitate mi-au anchetat toţi colegii, supraveghere non-stop, verificări peste verificări; mi-a 

fost extrem de greu, și îmi este şi acum, să continui ce am început. 
Cuvintele lui AlKaesh mă loveau ca o avalanşă, atât de multe şi de incredibile. Ce 

filtru raţional să aplici unor astfel de date, în afara supoziţiei că sursa aiurează? 
În cele din urmă a ajuns şi la motivul pentru care m-a chemat în Noulegipt.  

Înainte de asta, eram hotărât să plec acasă imediat ce se făcea ziuă, dar toată povestea, 

modul în care mi-a relatat-o, mă captivase în cele din urmă. Mi se făcuse frică, apoi frig, 

simţeam că mă apasă „pereţii separeului”, de parcă macabrul întâmplărilor relatate îşi găsise o 

expresie în realitatea ce mă înconjura. Mă gândeam că voi pleca din Noulegipt cu o poveste 

straşnic de neobişnuită (şi câteva contuzii), iar în eventualitatea că ar fi şi adevărată... 
Deci tu zăceai grav bolnavă, undeva într-o grotă, în deşert, şi de aceea nu puteai să mă 

întâlneşti... 

La scurt timp după ce ţi-a conectat sufletul la reţea, a avut loc un scurtcircuit iar 

AlKaesh n-a mai putut comunica cu tine. Câteva secunde au fost suficiente pentru a te pierde. 

Te-a găsit scriind, aproape un an mai târziu, la blogurile mele, fără amintiri despre identitatea 

ta de dinainte de conexiune. Ajuns aici cu povestirea, mi-a explicat pe larg despre cele două 

suflete ale egiptenilor - al inimii şi al minţii, dar nu mai intru în detalii, le ştii deja. 
A susţinut că ar fi reuşit să te facă să-ţi reaminteşti şi apoi să-ți transfere conștiința pe 

unul din discurile aflate în laboratorul de la Grota Soarelui. 

- Te-am chemat aici să mă asişti când refac legătura dintre sufletul şi trupul ei .În 

timpul procesului de recuplare este posibil să aibă loc un fel de de-personalizare, adică 

sufletul să nu mai regăsească identitatea cu trupul pe care l-a părăsit foarte bolnav dar care 

acum este perfect sănătos. Să nu şi-l amintească... nu ştiu... nu am găsit pe nimeni să-mi 

explice. Din ce am citit, dacă sufletul nu-şi aminteşte trupul în care a trăit, este posibil să îşi 

şteargă toate amintirile din viaţa anterioară. Rezultă o persoană perfect sănătoasă, dar fără 

memorie, fără identitate. Ca un nou-născut, dar într-un corp matur deja din punct de vedere 

fizic.  
Totuși, se pare că există o perioadă-tampon între momentul în care trimiţi sufletul 

înapoi în trup şi începerea ştergerii amintirilor. Este suficient cât să intervii tu, Ibu, 

îndrumându-i spiritul să-şi amintească trupul și să-l accepte. Am nevoie de tine să încerci să 

atenuezi şocul revenirii la realitate, la normalitate, la lumea fizică. Nu ştiu dacă ceea ce îi voi 

comunica eu din afară va ajunge la ea, de aceea am nevoie ca și tu să fii on-line. 

Mi-a explicat, apoi, cât este de periculoasă o astfel de acţiune, ce implică un transfer 

(chiar şi temporar) de suflet, de faptul că m-aş putea pierde şi eu, asemeni ţie, în rețea.  
Am acceptat. Dacă tot am ajuns până aici, măcar să văd ce urmează. Din ce zice el, nu 

am de pierdut decât sufletul. Şi? Am mai pierdut unul odată! 
Ne-am cazat la primul etaj al hanului. Aştept dimineaţa ca pe o binecuvântare. În ciuda 

întâmplărilor de până acum, nu mi-e frică de mâine. Ciudat, liniştea de afară a ajuns şi-n 

sufletul meu. E prima oară când tăcerea ta nu urlă-n mine.  
 

Toate-s noi şi vechi sunt toate. Pentru mine.  
Vreau să ştii tot ce s-a întâmplat a doua zi.  

M-am trezit la scurt timp după ce îţi trimisesem ultimul mesaj. AlKaesh se agita pe 

lângă mine. 

- Ibu trezeşte-te, trebuie să plecăm. Te caută cineva la bar. Hai, mai repede! 



În câteva minute incredibil de scurte eram în curtea hanului, ajutându-l să încarce nişte 

cutii grele de lemn, pe o cămilă extrem de slabă. A mea era deja pregătită şi mă aştepta sub un 

morman de saci de rafie. Nicio clipă nu mi-am imaginat că voi reuşi să mă cocoţ în vârful lor 

şi eu, sau că bietul animal va mai reuși să facă un pas după aceea.  

Rapid, atât de rapid că n-am apucat nici să văd chipurile celor care tocmai ieșeau din 

han, strigându-mi numele, ne şi îndreptam spre pustiul de nisip şi soare. I-am lăsat în urmă. 

Înainte mă aşteptai tu şi visele noastre. Am inspirat, adânc, mirosul de pământ uscat.  
Aşa miroase oare viitorul?  
După multe ore de mers domol, fiecare cu gândurile lui, am ajuns la o răscruce. În 

faţă, continua drumul pietruit pe care înaintasem până atunci. La dreapta, se întindea o potecă 

abia perceptibilă, ce nu părea să fi fost utilizată de mult. Mă aşteptam să o luăm pe acolo, dar 

AlKaesh şi-a îmboldit cămila către stânga, printre pietre roşiatice şi colţuroase.  
Departe, tare departe, se înălţa prima dună pe care o văzusem în faţa mea. 

Mult mai târziu, apropiindu-ne, am văzut-o transformându-se în deal, acoperit cu 

pietrele acelea periculos de ascuţite, ce ne obligau să facem ocoluri largi, pentru a le depăși. 

Am crezut că am ajuns în punctul de unde vom înainta pe propriile picioare, dar tocmai atunci 

cămila lui AlKaesh a început să se distanţeze, urmărind o traiectorie aproape dreaptă. Înainte 

să aud chemarea lui veselă, am văzut şi eu, şi cămila mea, cărarea camuflată. Am ocolit baza 

dealului, apoi am traversat în viteză o vale largă. AlKaesh a încetinit abia după ce am urcat în 

vârful unei coline cu panta lină. Drumul cobora în faţa noastră, până spre mijlocul acesteia, și 

apoi se oprea brusc, îngropat sub un morman de pietre.  
- Mai avem cam o oră de mers până la Grota Soarelui. Numele îi vine de la faptul că, 

pentru a descoperi intrarea, trebuie efectiv să urmăreşti soarele până în locul unde apune. Este 

singura modalitate să ajungi unde trebuie. Chiar şi aşa, este destul de dificil să o descoperi! 

mă lămuri AlKaesh. Am întârziat odată şi am pierdut toată noaptea căutând-o. Acum trebuie 

să grăbim puţin pasul. 
Am avut impresia că am ratat-o, căci din soare mai rămăsese doar o rază firavă, iar 

AlKaesh îşi grăbea cămila către un şir de dealuri aflat la mare depărtare. Nu aveam cum să 

ajungem acolo înainte de căderea nopţii!  

Fără să-mi dea de ştire, însoțitorul meu a descălecat în viteză şi a început să alerge 

către una din multele roci de înălţimea unui om ce aruncau deja umbre lungi. A ocolit-o de 

câteva ori, apoi, parcă l-a înghiţit pământul. 

L-am auzit cum mă striga, de undeva de sub nivelul solului şi, în curând, mă 

strecuram, la rândul meu, într-o grotă destul de strâmtă. Cam cât mine de înaltă şi largă de 

vreo câțiva metri, nu avea nicio altă deschidere vizibilă. Nu ştiu ce-a făcut AlKaesh dar, la 

scurt timp, un bloc de piatră cam de un metru a glisat cu zgomot, descoperind nişte trepte 

cioplite rudimentar, ce coborau abrupt sub pământ. Am ajuns, cu inima bătându-mi nebuneşte, 

într-o altă grotă, mult mai adâncă; dimensiunile, impresionante, i le-am aflat abia după ce 

AlKaesh a făcut lumină.  
A început prin a-mi prezenta cutiile în care viermuiau scarabeii, apoi aparatura de 

monitorizare a camerei unde era refăcut trupul tău, precum şi interiorul şi exteriorul sălii în 

care ne aflam. Mi-a spus că a instalat senzori foarte puternici, care îi arată orice mişcare la sol 

pe o rază de 100 km de la intrarea în grotă. 
Mă privea zâmbind şi-mi explica netulburat ce rol are fiecare din consolele din fața 

mea, conducându-mă, pe nesimţite, către partea din spate a grotei, spre un perete ce nu părea a 

fi din piatră. Mi-a înmânat un costum asemănător celui folosit de medici în zonele aflate în 

carantină.  
- Trebuie să încercăm să-i protejăm trupul de orice contact cu exteriorul. Scarabeii 

sunt, şi ei, foarte sensibili. 



Nu ştiu cum am reuşit să-l îmbrac sau să-mi fixez masca aceea incomodă, fără niciun 

ajutor. Uitasem de oboseala care se tot adunase în mine în ultima vreme şi nu mă mai durea 

nimic. Vroiam doar să te văd. Cât mai repede. 
AlKaesh a format un cod pe tastele încorporate în mâneca stângă a costumului său şi 

peretele s-a retras într-o parte, eliberând intrarea într-o cameră complet goală, albă de sus 

până jos. L-am urmat, nedumerit, către mijlocul încăperii, unde se ridica lin, din podea, un 

obiect de formă pătrată, cu latura de mai bine de patru metri, şi acesta tot alb. 
- Este un dispozitiv asemănător celor folosite în spitalele de lux pentru îngrijirea 

bolnavilor aflaţi în comă. L-am adaptat nevoilor noastre mai speciale, îmi şopti AlKaesh în 

difuzor. 
A apăsat dezinvolt una din laturile acestuia, deschizând o trapă ce adăpostea, ordonate, 

mai multe butoane de culori diferite. Pe când tasta, am auzit dinăuntrul cubului zgomotul unor 

mecanisme ce se trezeau la viaţă. Dintr-una din laturi au ieşit, încet, două platforme 

orizontale. Una era goală, cealaltă acoperită cu un capac de sticlă translucidă. Ţi-am zărit 

conturul trupului. Aproape că nu respiram aplecându-mă spre tine. Să fii atât de aproape. Am 

simţit, înainte să aud, cum se zguduie pământul sub mine, ca la cutremur. Alunecând, m-am 

izbit cu capul de platforma goală. Au trecut câteva secunde bune până când am început să 

disting strigătele lui AlKaesh: 
- Ne-au descoperit! Forţează intrarea cu explozibil. Trebuie să încercăm transferul 

imediat. Te rog, dacă nu reuşim acum, nu o să mai avem ocazia!  

M-a ridicat cu greu. Eram dezorientat iar rănile provocate pe frunte de cioburile din 

vizorul spart al căştii îmi sângerau abundent. AlKaesh m-a ajutat să-mi dau jos costumul şi să 

mă așez în lăcașul gol de pe platformă. Mi-a fixat mai mulţi senzori pe frunte, piept, abdomen 

şi încheieturi.  

Încercam să îmi îndrept privirea spre capsula ta, în timp ce eram închis sub un capac 

similar, dar am fost prea rapid aspirat în interiorul maşinăriei. Înăuntru, doar întuneric şi 

tăcere. Pereţii mă apăsau, nu mă puteam mişca.  

Unde a fugit tot aerul?  
Senzaţia de greaţă o ştii prea bine, aşa cum, probabil, îţi aminteşti şi sunetele 

distorsionate ce aduceau cu vocea lui AlKaesh.  
Pentru o clipă, te-am auzit spunându-mi „ştiu cine eşti”, doar atât şi, imediat, am simţit 

o durere cumplită, ce aluneca peste şi prin mine, cotropitoare, ca un val uriaş de nisip. 

Devenisem durere, un ghem de durere îngheţat în spaţiu şi timp. O eternitate sfâşiată brusc.  
Am plonjat într-o mare de lumini şi culori ce se mişcau haotic, indescifrabil, amețitor.  

Mult timp după, am rătăcit în derivă, zăpăcit și incapabil să înţeleg ce mi s-a întâmplat.  
Încă învăţ să îmi găsesc drumul pe-aici, dar în ultima vreme am început să mă descurc 

din ce în ce mai bine.  
Chiar am reuşit să aflu ce s-a întâmplat cu AlKaesh.  
În jurnalele oficiale scrie doar că „a fost arestat în cadrul unei operaţiuni de 

amploare, sub acuzaţia de trafic cu scarabei”. Un singur blog a oferit mai multe detalii: 

Autorităţile din Noulegipt au realizat, recent, o captură impresionantă de scarabei. 

Informaţiile obţinute în cadrul unei anchete ce a durat aproape un an şi jumătate au condus 

către un laborator clandestin pentru reproducerea scarabeilor, aflat într-o locaţie cunoscută 

sub numele de Grota Soarelui. Acesta aparţinea unui fost angajat al Ministerului pentru 

prezervarea Mediului. Suspectul, care şi-a lansat afacerea după ce a sustras din patrimoniul 

instituţiei în care lucra un prim cuib de scarabei, se află, în prezent, în custodia autorităţilor. 

Nu s-a putut încă stabili ce profit a obţinut din activităţile ilegale desfăşurate. Toată 

aparatura utilizată de acesta a fost confiscată şi este cercetată îndeaproape. Unele dintre 

dispozitive, numite de specialişti în domeniu „cel puţin exotice”, ar putea oferi primul 

răspuns viabil la eforturile depuse de autorităţi pentru a proteja o specie străveche pe cale de 



dispariţie. Conform declarațiilor sub anonimat ale unor experți în tehnici medicale de ultimă 

generație, valoarea aparaturii confiscate depăşeşte cu mult pe cea a capturii de scarabei. 

Rămâne de văzut dacă cel care le-a creat va alege să coopereze cu autorităţile, ceea ce i-ar 

putea aduce şi o reducere semnificativă a pedepsei ce-l aşteaptă”.  

Atât, nu am găsit mai multe date, iar asta nu mă face decât să mă tot întreb ce s-a 

întâmplat, în realitate, la Grota Soarelui. Neîncetat trimit în reţea şiruri de interogări ce se 

învârt în jurul aceluiaşi subiect şi nu primesc niciun răspuns.  
Unde eşti? Au găsit aparatul de reanimare? Ce s-a întâmplat cu noi?  
Nicio referinţă, nimic. Încă mai sper să te găsesc, în trup ori spirit. Voi continua să-ţi 

scriu, despre căutarea mea, despre golul pe care mi l-ai lăsat în minte şi inimă, ca o furtună 

nebună ce-a strâns tot nisipul din deşert şi l-a dus departe, departe. 
 

Răspunsul a venit, pe neașteptate, de la marginea deşertului. De la etajul hanului unde 

fuseseră cazaţi, nu cu mult timp în urmă, AlKaesh şi prietenul lui.  
Singura conexiune la reţea din acea parte de oraş era folosită de o tânără perfect 

sănătoasă, puţin deshidratată poate, dar nici nu avea cum să fie altfel, după ce traversase, pe 

jos, deşertul fierbinte. Stătea acolo de câteva zile şi era foarte retrasă. Îşi petrecea tot timpul în 

cameră, în faţa laptopului.  
De câteva minute priveşte concentrată pagina de deschidere a unui blog pe care nu a 

mai scris de mult şi încearcă să-şi amintească parola şi userul. Vrea neapărat să trimită un 

mesaj privat, care să înceapă cu: „Ibu sunt bine şi mă vei vedea curând, imediat ce te vindecă 

scarabeii”.  



  

Apocalipsă la super-ofertă 

 
 

- În caz că aţi uitat despre ce vorbesc de 2 ore şi ceva, să vă reamintesc: scrisul, ca formă 

superioară de exprimare a fiinţei umane, a cunoscut de-a lungul timpului trei mari momente în 

evoluţia lui. Iniţial, scrierea a fost sintetică, adică reda prin simbol o idee, un obiect sau un 

gând, simultan cu sensul acestora. Aici v-am trimis la picturile rupestre din paleolitic, ce 

reprezintă amprente ale mâinilor, diverse semne geometrice, diferite animale ş.a.m.d., şi care 

au devenit, în timp, imagini schematice, tinzând către simboluri şi semne abstracte. 

Exprimarea prin desene scrijelite pe diverse materiale: piatră, lemn etc. s-a modificat 

apoi în scriere analitică. Sau de cuvinte, care, în esenţă, notează o idee sau o silabă. V-am 

povestit despre scrierile vechi sumeriene, egiptene şi chineze, dar am impresia că mulţi dintre 

voi s-au pierdut în acest punct al prelegerii mai repede ca francezul când a decriptat tăbliţa de 

la Rosette.  

În fine, scrierea fonetică, sau alfabetică, este aceea în care fiecărui sunet îi corespunde 

un semn, şi este scrierea utilizată în prezent, deşi de foarte puţini dintre voi, pentru a lua notiţe 

la acest curs. 

Aici a privit cu ochi severi până în spatele sălii de clasă, unde nu îndrăznea să doarmă 

nimeni de frica lui, şi a continuat: 

- Spuneam că astăzi folosim scrierea fonetică, dar am exprimat imprecis o realitate pe 

care o cunoaşteţi cu toţii, sau aşa ar trebui. De când a intrat în vigoare „Directiva Ve”?  

Liniște. 

Aţi adormit, sau habar n-aveţi pe ce lume trăiţi? Ce pretenţii să mai am că veţi descrie şi 

modifica lumea în care trăiţi, dacă n-aţi observat schimbarea majoră de acum 3 ani. Ia să 

spună...  

Nu te uita la mine, moşule, că n-am chef de vorbă, murmuram, în timp ce încercam să-i 

evit privirea urâcioasă. 

- Ăăă, Lena. Parcă aşa-ţi spui, mai nou. Da, dragă, tu! Fata blondă din rândul 3, pe care 

acum 3 ani o strigam Elena. Acum te cheamă Lena, nu? 

- Da.  

Ufff, dintre toţi, m-a găsit tocmai pe mine. 

- Spune Lena, de ce ai venit la facultatea de litere? 



- Ca să fiu jurnalist. 

- Aha, şi de ce vrei să devii jurnalist? 

- Nu ţin neapărat să îmbrăţişez această carieră, dar aici am fost trimisă, acum 2 ani de 

zile, în urma promovării examenului de finalizare a cursurilor liceale. Și prea multe semne de 

punctuație, probabil. 

- Aha. Bănuiesc, după cum te exprimi, că ai folosit prea multe cuvinte la tezele finale, 

nu?  

- Da, şeful comisiei de evaluare mi-a reproşat că am depăşit, cu mult prea mult, numărul 

mediu de pagini scrise de colegii mei. 

- Şi, cum intrase în vigoare D.Ve., te-au trimis la noi să te învăţăm exprimarea adecvată! 

- Aşa mi s-a spus, i-am răspuns cât de scurt am putut, mirându-mă, încă o dată, cum de 

reuşea B.O.ul, cum era poreclit, să folosească fără nici un efort cuvinte cu cel mult 10 litere. 

Le uitase deja, pe celelalte, mai lungi de atât? 

- Şi nu vrei să te conformezi nici după doi ani de studii? 

- Vă asigur că nu este vorba de rea-voinţă din partea mea, din contră, îmi dau toată 

silinţa să respect noile norme de comunicare, dar cred că este vorba, mai degrabă, de o 

predispoziţie genetică spre exprimarea complicată. Nu ... 

- Ai dreptate, nu aşa ar trebui să vorbească un student la jurnalism. Dacă nu mă înşel, 

tocmai ai folosit un termen care depăşeşte limita de 10 litere per cuvânt! Pentru asta ar trebui 

să nu te primesc în examen. Ce ai de spus? 

- N-am nicio scuză. 

- Corect. Poţi lua loc. 

B.O.ul tot bou, mi-am înghiţit câteva înjurături în timp ce alunecam înapoi pe scaun. 

Înjurături, fix 10 litere, fir-ar-să-fie. Chiar am o dispoziţie să-l măscăresc în cel puţin 50 de 

cuvinte, mai lungi de 10 litere fiecare. 

- Haideţi, dragi studenţi, cine îmi explică rolul avut de D.Ve, o simplă directivă, în 

reformarea scrierii, vorbirii şi, mai ales, a realităţii în care trăim azi? Haide, haide, sunt sigur 

că puteţi comenta pertinent pe acest subiect, numai să vreţi. Lena, dacă eşti drăguţă să 

răspunzi, poate trec cu vederea exprimarea nefericită de mai devreme. 

Drăguţă sunt de la natură, nu fiindcă aşa zice un B.O.u, îmi venea să urlu, dar, cu gândul 

la restanţele pe care le obţinusem deja, din cauza cuvintelor prea lungi, m-am ridicat, gata să-i 

fac pe plac. 

- Insist, spre binele tău, să vorbeşti cât mai la obiect, laconic, lapidar, scurt, succint, 

sintetic. Înţelegi ce vreau? 

- Nu doriţi o expunere concentrată?  



11 litere din partea mea, dedicaţie pentru un B.O.u! 

- Chiar vrei să repeţi anul? Mă sfidezi pe faţă!  

- Nicidecum (uff, am fost la limită cu ăsta), nu am vrut decât să le arăt colegilor cât de 

necesară era o lege precum D.Ve. 

- Zi mai departe. 

- D.Ve, sau Directiva 5 roman (V, că doar suntem intelectuali şi nu putem lăsa 

nesancţionată incultura redactorilor de la Monitorul Oficial), a fost gândit ca o măsură 

imperios necesară depoluării limbajului public şi privat. 

- Mai concis, te rog. 

Şi fără paranteze incomode, nu? 

- D.Ve obligă orice persoană să se exprime corect, coerent şi cât mai concis posibil, în 

orice ocazie. 

- Cu alte cuvinte, dragi studenţi, D.Ve a pus capăt exprimării haotice care definea 

societatea noastră. În acest sens, Directiva interzice folosirea unor cuvinte ale căror rădăcini 

au mai mult de 15 litere. Regula se aplică tuturor cuvintelor, inclusiv celor compuse. Vă mai 

spun odată, în calitate de specialist, că aceasta nu ar trebui să pună mari probleme unui 

vorbitor, căci, oricum, termeni precum metalingvistică erau utilizaţi destul de rar şi înainte. 

Totodată, directiva nu permite decât, citez: „utilizarea unor propoziţii dezvoltate cu maxim 5 

atribute şi 5 complemente, precum şi a unor fraze cu cel mult 5 propoziţii coordonate şi 5 

subordonate. Acestea ... „ 

- Ăăă, mi-e teamă că trebuie să mergem la următorul curs, domnule profesor. 

- Desigur Lena.  Ai văzut că dacă faci un mic efort reuşeşti să respecţi limita celor 10 

litere pe care v-am impus-o spre binele vostru? Aşa! Dar nu vă las să plecaţi înainte să aflaţi 

tema pe care trebuie s-o pregătiţi. Vreau să-mi aduceţi până data viitoare un articol, scris după 

regulile predate de mine şi colegii mei, despre o situaţie cotidiană afectată de D.Ve. Haideţi, 

că e uşor. Puteţi să vă grupaţi maximum 2 persoane pe un proiect. Atât. Să scrieţi cum 

trebuie! 

Am plecat cât am putut de repede din gaura aceea de şobolani, îngreţoşată până în 

fundul stomacului de atâta ipocrizie. Trăiam într-o lume de analfabeţi în devenire, croită cu 

biciul de limitaţii de la conducere, mărginiţi nu doar în exprimare, cât, mai ales, în gândire. 

Oare B.O.ul chiar crede în ce ne spune de doi ani încoace? Cum rămâne cu cele cinci cărţi pe 

care le-a scris înainte să apară D.Ve. Ultima, culmea ironiei, avea un titlu interzis de noile 

norme – „Sociolingvistica”. Nu ştiu el cum suportă, dar eu simt uneori că am ajuns la capătul 

răbdării. 

 Alexandru, pe care îl cheamă Alex acum, conform normelor impuse de idioţii de la 

Evidenţa Populaţiei „în sprijinul spiritului şi literei D.Ve”, crede că nici un om întreg la cap 

nu poate fi de acord cu aşa ceva, dar toţi se conformează de frică. Până şi B.O.ul, mai ales în 

calitate de autor al unei cărţi cu titlu mai lung de 15 litere.  



Amicul meu zice că de aceea a şi ales să folosească iniţialele B.O, şi nu numele pe 

care i l-au dat părinţii lui - Bobe Octavian. Aşa au făcut toţi care vor cu tot dinadinsul să dea 

bine pe lângă conducere, din instinct de supravieţuire, spune Alex, iar eu îmi doresc să-i dau 

dreptate, nu atât din convingerea că aşa stă situaţia, cât, mai ales, în speranţa că societatea în 

care trăiesc nu a pornit pe drumul involuţiei. Către exprimarea sintetică sau ideogramatică din 

paleolitic. 

- Lena, ai scăpat de B.O.u? aud vocea jovială a lui Alex pe holul facultăţii. Hai, nu 

vreau să mă vadă. Dau o cafea dacă-mi zici cum a fost! 

- Ce-ţi pasă ţie, tânăr aflat în luna de miere. Abia te-ai ridicat din pat, aşa-i? 

- Doar nu voiai să vin s-ascult un B.O.u, la doar o săptămână după nuntă? A fost chiar 

aşa de rău? 

- Era să-l conving să nu mă primească în examen.  

- De ce? 

- I-am spus de predispoziţia mea genetică de a folosi cuvinte şi structuri gramaticale 

inaccesibile unor spirite inferioare ... 

- Şi-n loc să-şi dea seama că-l faci prost ţi-a numărat literele! 

- Ce putea face un B.O.u? Dar ia mai lasă-l încolo. Vestea cu adevărat proastă e că ne-

a dat temă. Vii data viitoare, nu? Poimâine? 

- N-am încotro. Ina începe munca de mâine şi n-am de ce să stau singur pe-acasă. Zi-

mi ce avem de făcut. 

- Un articol despre o situaţie din viaţa cotidiană care a fost influenţată de Legea 

Prostirii în Masă. Acceptă doi autori la un singur material. 

- Super tare. 

- Mă laşi cu super-ul acesta!  

- De ce? E un termen uzual, plin de semnificaţii... 

- Da, sigur! Atâta îmi mai lipsea pe ziua de azi, să vorbeşti şi tu ca-n paleolitic! 

- Măi, dar rău te-a mai întors cursul. Nu vrei o cafea fără cofeină? 

- Să nu zici cumva decofeinizată, că te raportez, să ştii. 

Toată starea de nervi mi-a trecut după doar câteva înghiţituri din licoarea aromată. 

Alex era într-o mare vervă şi îmi povestea hazliu câte năzbâtii făcuseră el şi Ina în călătoria pe 

care le-o oferisem cadou la nuntă. O convinsese pe nevastă-sa, şi cea mai bună prietenă a mea, 

să facă un copil înainte să împlinească un an de căsnicie şi era fericit din cale afară. Pe când 

îmi explica, foarte detaliat, cum a păcălit-o, la masa noastră s-a oprit vecinul meu de 

apartament, pe care îl admiram nespus pentru succesul său  în carieră. 

- Ce mai face C.E.O.ul meu preferat?  



- Bună Lena, Alex... Îmi permiteţi să mă alătur vouă? Masa mea este ocupată. 

- Cum să nu? Şezi. Tocmai îmi povestea Alex cum a fost în vacanţa de după nuntă, iar 

eu îi spuneam ce teme am căpătat cât a lipsit. 

- Lasă-l, măi Lena, să-şi revină. Merită şi el. 

- Ea mă lasă, cum să nu?! Dar când trebuie să scriem un articol până poimâine, şi încă 

n-am găsit subiectul... 

- Ia spuneţi voi care-i tema şi vă rezolv eu. Nu degeaba sunt cel mai tare creativ din 

oraş. 

- Păi, tema e o întâmplare cotidiană din care să reiasă cât mai clar influenţa pe care 

D.Ve o are asupra vieţii noastre, i-am răspuns eu repede, convinsă că C.E.O. nu ne lasă la 

greu. 

- E foarte simplu. Mai aveţi vreun curs astăzi? 

- Nu. Şi dacă am avea, nu mai calc pe-acolo. Mi-a ajuns pe ziua de azi, i-am zis, dar n-

am intrat în detalii.  

În general evit să fac asta, cu oricine, căci nu pot fi sigură niciodată dacă nu cumva 

interlocutorul meu e suporter al D.Ve. Mă rog, toţi sunt suporteri, pe faţă, dar nu toţi te şi 

reclamă.  

- Foarte bine. Mergeţi cu mine. Un subiect mai bun decât cel pe care îl veţi vedea 

astăzi pe viu, nici că se poate. Distracţie garantată! 

- Mergem, am răspuns amândoi entuziasmaţi, mai ales că ştiam din experienţă că 

C.E.O. nu putea decât să ne ducă într-un loc super-tare, căci, lucrând în publicitate, avea acces 

la cele mai bune cluburi şi spectacole. 

- Totuşi, nu-i cam devreme să mergem în club? a întrebat Alex. 

- În club, dacă doriţi, ajungeţi pe seară. Sunteţi invitaţii mei. Acum vă propun să mă 

însoţiţi la o întâlnire cu un client foarte important. Veţi avea ocazia să vedeţi, la faţa locului, 

cum a evoluat limbajul publicitar. Dacă nu vă place, măcar primiţi ceva cadouri la plecare. 

Uneori am impresia că există o forţă supranaturală care face în aşa fel încât să îndrepte 

răul făcut cuiva nevinovat, iar după ce am ajuns la clientul lui C.E.O, părerea mi s-a rigidizat, 

de-a dreptul. Dar, parcă, scârba provocată de B.O.ul de dimineaţă era cu mult mai mică decât 

încântarea de a mă afla în sediul companiei Papier, cunoscută şi ca „raiul cosmeticelor”.  

Ca un copil scăpat în prăvălia cu dulciuri, pipăiam toate mostrele aşezate frumos pe 

rafturile unui cub de sticlă ce umplea mijlocul antecamerei sălii de conferinţe, unde ne rugase 

C.E.O. să-l aşteptăm câteva clipe. 

- Uită-te şi tu, Alex, „InstantB” (body bronz spray cu străluciri de aramă), „D.rma SL” 

(gel de duş divin, cu aromă de ciocolată), „Placentor KRM” (cremă pentru tenul cuperos, ca al 

meu, recunosc), „Label.D” (şampon pentru părul degradat), „E.nox” (creion antirid), 

„Mascara.R” (rimel Roşu, ultima fiţă), „CllActiv” (set complet pentru îndepărtat celulita), 



„MonRV” (cea mai completă posibil trusă de machiaj, am văzut nişte demonstraţii de nu-ţi 

vine să crezi), „Na.ils” (trusă de unghii din oţel de Ils, impermeabilă la orice tip de microbi), 

vopsea de păr în nuanţe care nu ştiu dacă există în natură... 

- Ei, vă pare rău că aţi venit cu mine? Mai ales ţie, Lena? ne întrebă C.E.O. Uite ce e, 

regret, dar nu puteţi participa la prezentare. Chestii de confidenţialitate, dar nu-i problemă, tot 

ce discut cu ei acum o să vedeţi diseară, la petrecerea de lansare. 

- Ce produs lansaţi? a întrebat repede Alex, mare amator de petreceri. 

- Lasă că aflaţi diseară. Nu pot să vă spun decât că e primul de pe piaţă care merită cu 

adevărat să i se spună „produs cu dublă utilizare”. 

- Conceptul „2 în 1”? am sărit eu, curioasă. 

- Exact. Vedeţi diseară. Acum eu trebuie să încep. Să nu credeţi că vă las baltă cu 

tema. În scurt timp va veni cineva de la Papier să vă prezinte efectele pe care le-a avut D.Ve 

asupra companiei. E un subiect super, nu? 

 

- Sper să vă fie de ajutor ceea ce voi prezenta, ne-a luat în primire un tip destul de 

searbăd, înainte să apucăm să ne dăm cu părerea. Vă rog să poftiţi în biroul meu, ne-a invitat 

pe amândoi, în timp ce mă privea cu un zâmbet absolut dizgraţios.  

Pe care l-am înţeles abia când ne-a arătat unde avea biroul. Într-o cămăruţă aşezată 

exact în mijlocul vitrinei la care mă zgîisem cu poftă mai devreme. Nici n-am apucat să mă 

ruşinez că a şi început să turuie. Fără să se prezinte măcar. Probabil era mulţumit că nu e 

nevoie să se  întindă la vorbă cu noi. Părea, dacă-l priveai atent, un tip de acţiune. 

- Voi fi succint. Vă dau un simplu exemplu, dar foarte sugestiv, despre ce a însemnat 

pentru compania „Papier” aprobarea Directivei Ve. Domnişoară, am impresia că ne cunoaşteţi 

bine produsele! 

- Da, am reuşit să zic înainte să se răstească din nou. 

- Vă amintiţi care era sloganul nostru în urmă cu trei ani?  

Dar nu m-a lăsat nici să apuc să mă gândesc cât de cât, că a răspuns tot el. 

- „Splendoare şi sănătate într-un singur pachet”. Câtă risipă de cuvinte făceam, nu vi 

se pare? Poate şi de aceea nu ne mergea atât de bine ca acum. În sfârşit, imediat după 

adoptarea D.Ve, acţionarii au decis că ne trebuie un slogan adecvat, şi, cu ajutorul lui C.E.O., 

l-au găsit: „Papier la pachet”. Oricum, pentru consumatori, numele „Papier” este de mult 

sinonim cu excelenţa în domeniul cosmeticelor, nu? 

Ce credeţi că ne-a adus noul slogan, imediat ce l-am adoptat? Reducerea cheltuielilor 

de publicitate cu 32,15%, numai pentru primul semestru. Cifra exactă e confidenţială. Dacă vă 

întrebaţi de ce, vă spun imediat: din reducerea numărului de litere. Vă daţi seama, de la 39 de 

litere, la numai 14? Ca să nu pun la socoteală spaţiile goale şi cratima! Reclamele scrise cum 

se plătesc? La semn. Reclamele audio-video, cum? Unitatea de timp, nu? Aceasta este mult 

redusă dacă rosteşti doar 14 litere în loc de 39! Se fac şi mai puţine pauze de respiraţie, 



actorul nu trebuie să reţină replici prea lungi, scade riscul să rostească greşit, nu se trag atât de 

multe duble. Nu are sens să o lungim. Cred că acest exemplu este perfect pentru a scrie un 

articol foarte bun.  

- Da, vă mulţumim din suflet, a înţeles Alex că trebuie să plecăm.  

Eu eram puţin năucită şi încercam să estimez cam câte sutimi de secundă îţi ia să 

pronunţi o literă, înmulţit cu 39-14 rezultă o economie de timp de aproximativ... 

- Dacă doriţi, puteţi să-l aşteptaţi pe C.E.O. la cofetăria de la intrarea în sediul 

companiei. 

Şi ne-a întins, fără vorbe de prisos, câte o pungă de protocol fiecăruia. 

M-am forţat să nu par prea nerăbdătoare să aflu ce conţineau pungile destul de 

voluminoase primite, până când ne-am aşezat în fotoliile comode din incinta recomandată.  

- Mamă ce de bunătăţi! N-am primit în viaţa mea un cadou atât de preţios! Uită-te şi 

tu, creme, şampoane, trusă de unghii! Ţie tot asta ţi-au dat? Cred că Ina o să leşine când 

ajungi cu ele acasă. 

- Eu mă gândeam c-ar fi mai bine să i le dau pe rând. Aşa o să am cadou pregătit 

pentru orice ocazie îi trece ei prin cap, glumi Alex, amuzat peste măsură de încântarea mea. 

Mai bei o cafea?  

- Da, comandă tu, nu vezi că am treabă? i-am răspuns cu mâinile până la coate în 

punga lui, îngrijorată să nu fi primit mai multe produse ca mine, recunosc. 

- Păi chiar că avem treabă, că tot veni vorba. Încă n-am găsit un subiect tare pentru 

articol. Sper că n-ai înghiţit găluştele pe care ni le-a aruncat nenea mai devreme. Auzi 

idioţenii pe el! Decretul Ve ajută la creşterea profitului producătorilor de cosmetice! Chiar ne-

a luat de proşti? 

- Nătărăi, nerozi, tonţi, prostănaci, mototoli, tăntălăi, l-am completat eu, lămurită că 

cele două pungi aveau același conţinut. Chiar şi un redus ca el, şi-a dat seama că ne interesa 

un subiect incitant, provocator, în exclusivitate. Aşa că ne-a dat unul să ne sature. 

- Ştiu. Poate-l rogi pe C.E.O. să ne dea câteva exemple concrete cu efectele negative 

ale D.Ve în limbajul publicităţii. Dacă nici lor nu le-a stricat afacerile... 

- Mă scuzaţi că intervin, l-a întrerupt un tip slăbuţ care stătea la masa vecină. Nu m-am 

putut abţine să nu aud despre ce discutaţi şi, dacă îmi permiteţi, aş dori să vă ajut cu articolul 

dumneavoastră. Dar numai sub promisiunea că-mi asiguraţi anonimatul. 

N-am apucat să-l invităm să ni se alăture, ocupaţi cum eram să-l cercetăm din priviri, 

că a şi făcut-o din proprie iniţiativă, mutându-se cu tacâmuri cu tot la masa noastră. 

- Bună ziua, mă numesc M.endel şi de profesie sunt specialist în eredobiologie. În 

prezent, din cauza D.Ve a trebuit să mă reprofilez. Am lucrat ca tester în mai multe companii 

producătoare de cosmetice, ultimul loc de muncă fiind chiar la „Papier”. 



- Ne pare bine, i-am răspuns, prezentându-ne pe rând. Nu ştiu ce figură aveam eu, dar 

pe a lui Alex se citea surpriza şi neplăcerea de a fi abordat atât de agresiv. L-am invitat să 

spună ce avea de spus, convinşi că C.E.O. va sosi curând şi ne va scăpa de el. 

- După cum spuneam, vă pot ajuta cu o temă absolut incendiară despre nocivitatea 

directivei respective, dar vă rog solemn să-mi promiteţi că mă citaţi doar ca sursă anonimă. 

Insist pe acest aspect deoarece nu vreau să-mi pierd libertatea. Mi-ajunge că am schimbat o 

meserie onorabilă cu una de muncitor nespecializat, din cauza nenorocitei D.Ve. 

- Dacă nu vă supăraţi, de ce aţi renunţat la profesia dumneavoastră? l-am întrebat, 

curioasă, de fapt, ce făcuse el înainte. Nu reţinusem decât că a avut o specializare de 13 litere, 

în domeniul biologiei. 

- Ca eredobiolog studiam fenomenele eredităţii şi variabilităţii organismelor vii, un 

domeniu super interesant şi solicitant. Din păcate, aparatul conceptual cu care operează 

această ştiinţă este conceput, în mod intrinsec, din expresii complicate, extrem de specializate, 

compuse, în general, din mai mulţi termeni, ce nu suportă prescurtări sau sinonime cu o formă 

care să respecte limitările impuse de D.Ve. Pur şi simplu, din momentul adoptării acestei 

Directive, eu şi colegii mei nu am mai putut lucra folosind termeni consacraţi de decenii în 

biologie, chimie şi genetică. Să nu credeţi că noi nu folosim prescurtări, dimpotrivă. Mi-am 

bătut capul vre-un an încercând să traduc expresiile mai lungi de 15 litere în cuvinte mai 

scurte, dar m-am lăsat păgubaş. Mi-a ajuns!  

Aici a făcut o pauză, pentru o gură de cafea. 

- Spuneţi-ne un astfel de termen, vă rog, a intervenit Alex, care notase cu atenţie tot ce 

auzise.  

- Susceptibilitatea, spre exemplu. Articulat sau nu, acest termen semnifică, din punctul 

de vedere al ştiinţei pe care o studiam, „Sensibilitatea organismului faţă de acţiunea negativă a 

factorilor de mediu, condiţionată genetic sau parţial genetic”. Găsiţi-mi dumneavoastră un 

termen mai scurt de 15 litere, care să exprime definiţia de mai sus, în integritatea ei. Şi asta 

fără să inventaţi un cuvânt nou-nouţ, că altfel vorbim altă limbă. 

- Ne gândim şi vă spunem mai târziu, l-am oprit, anticipând că urma un monolog 

plictisitor despre efectele dezastruoase pe care le are D.Ve asupra terminologiei majorităţii 

domeniilor cunoaşterii umane.  

Acest subiect fusese amplu dezbătut în presă, în ultimii trei ani, dar fără niciun 

rezultat. Puţin le păsa celor de la conducere că nu mai aveau fizicienii cum să-şi numească 

experimentele, pe care, oricum, nimeni (în afară de ei) nu le înţelegea.  

- Aţi spus că ne puteţi ajuta cu un subiect despre un efect concret, din viaţa cotidiană, a 

decretului Ve, nu? Puteţi aprofunda? a intervenit şi Alex. 

- Prea bine. Dar fără prea multe litere, că altfel cad sub incidenţa legii, figurativ 

vorbind, nu-i aşa?  

Aici a încercat să râdă, dar nu prea i-a ieşit.  

- Vă rog foarte serios să vă angajaţi că nu mă veţi raporta pentru pronunţarea unor 

termeni mai lungi de 15 litere! 



I-am promis solemn şi ne-am apropiat instinctiv de scaunul lui.  

- Ca tester pentru Papier, verificam dacă exista concordanţă între specificaţiile 

produselor companiei (ştiţi voi, cele care sunt trecute şi pe ambalaje) şi standardele prevăzute 

de legile care protejează sănătatea consumatorilor. Ca să evităm să ieşim pe piaţă cu ceva 

dăunător, înţelegeţi? 

S-a uitat la noi ca pentru a se asigura că înțelegeam și a continuat: 

- Ei bine, la ultimul produs testat am constatat o mică nepotrivire. Dar cu efecte la care 

mi-e greu să mă gândesc. Am făcut, după cum vă imaginaţi, un raport complet al situaţiei, dar 

nu sunt sigur că acesta a ajuns unde trebuie căci, începând cu azi-dimineaţă, am fost 

concediat. Fără preaviz şi fără salariu compensatoriu. Ba mi s-a spus că ar trebui să fiu 

recunoscător că nu am fost raportat pentru încălcarea D.Ve sau acuzat că am încercat să 

sabotez compania. 

- Despre ce produs este vorba, l-am întrebat eu, mirosind imediat că până la urmă n-am 

făcut rău să-l ascultăm pe tip.  

- Produsul ce va fi lansat diseară. Aţi primit invitaţii, nu? 

- Da, dar nu am aflat ce e. 

- Puţin îmi mai pasă de angajamentul de confidenţialitate. Na, că tot am fost concediat 

pentru cuvinte prea lungi. Este vorba despre o cremă de corp foarte hidratantă, care poate fi 

folosită şi pe post de colorant de păr. 

- Cum adică? nu m-am putut abţine, la auzul unui concept atât de revoluţionar. 

- O foloseşti ca şi cum ar fi un balsam sau o mască de păr ce nu necesită clătire. Odată 

intrate în firul de păr, substanţele active din cremă modifică pigmentul tău natural, făcându-l 

reactiv la lumina ambientală. Asta înseamnă că părul tratat cu această cremă va avea mai 

multe culori, în funcţie de lumina la care este expus. Înţelegi? 

- Păi asta e super-tare, nu m-am putut abţine. Vor rupe piaţa cu aşa ceva!  

- Probabil c-o să fie foarte scumpă, nu? a întrebat şi Alex cu îngrijorare, cunoscându-şi 

prea bine proaspăta nevastă 

- Foarte scumpă, vă garantez. Dar nu vă îngrijoraţi. Diseară va fi la super-ofertă. Cu 

toate acestea, tot va genera infertilitatea femeilor care-o vor folosi. Şi asta încă de la prima 

aplicare. 

- Ce? Aproape că am strigat, la unison, amândoi. 

- Văd că nu v-aţi plictisit aşteptându-mă, l-am auzit pe C.E.O., care se apropiase pe 

nesimţite de masa noastră. V-aţi găsit subiectul pentru articol? a mai spus, privind întrebător 

spre noua noastră sursă de informaţii. 

- Da. Întâlnirea pe care ne-ai aranjat-o a fost exact ce ne trebuia. Iar domnul ne ajută să 

înţelegem mai bine cum funcţionează compania, am încercat eu să nu spun prea multe.  



- Văd că mai aveţi treabă. Lena, crezi că apuci să treci pe acasă înainte de lansare?  

- Cum să nu. Mergem împreună? 

- Sigur! Succes la documentare, a spus C.E.O. înainte să iasă din încăpere.  

Noi ne-am întors rapid la discuţia cu fostul tester Papier. 

- Domnule M.endel, tocmai ai făcut o acuzaţie extrem de gravă. Vă daţi seama că nu 

putem publica aşa ceva fără dovezi solide.  

Ha, de parcă tema noastră avea să fie tipărită pe undeva! Totuşi, subiectul era 

exploziv. Cine ştie, poate îl impresionăm pe B.O.u şi ne dă articolul exemplu în revista 

universităţi. 

- Ca să vă spun pe scurt, crema asta conţine, printre multe altele, o enzimă numită 

kalactosidasaer-beta, care, dacă număraţi, are mai mult de 15 litere. 

- Corect, am răspuns după o scurtă socoteală în gând. 

- Ei bine, din această cauză, în specificaţiile de produs nu a putut fi inclus un termen 

atât de lung, preferându-se varianta prescurtată: kalactosidasaer. Care însă este diferită de 

kalactosidasaer – beta. 

- Adică? A încercat Alex să-l facă să spună odată esenţa. 

- Vedeţi voi, kalactosidasaer fără beta din coadă, nu afectează, în nici un fel, gameţii. 

Ştiţi, celulele speciale pentru reproducerea sexuală...  

- Am înţeles ideea, i-am tăiat-o eu. Nu are sens să intrăm în detalii despre genetică, 

fiindcă oricum nu înţelegem nimic, nici noi, nici cititorii noştrii. Deci kalactosidasaer-beta 

este o derivată nocivă, în sensul că produce infertilitate în gameţii... 

- Feminini. Da. 

- Şi cum a putut scăpa aşa ceva într-o cremă de corp pe cale să fie scoasă pe piaţă? 

- Eroare umană combinată cu Directiva prostirii, ce ştiu eu? Ideea e că, după ce am 

făcut un raport de 10 pagini pe tema asta, bine structurat, cu concluzii şi recomandări, m-au 

dat afară. Managerul mi-a spus că enzima (de 19 litere) despre care am scris, încalcă flagrant 

prevederile D.Ve. Este convins că această enzimă e interzisă, deci nu poate fi menţionată, nici 

pe ambalajul produsului, nici în rapoartele de testare, nicăieri. După părere lui nici nu există 

aşa ceva. 

Îl priveam sideraţi. 

- Şi cei care au dat acceptul scoaterii produsului pe piaţă, funcţionarii de la Protecţia 

Consumatorului? 

- Doar nu vroiai ca tocmai aceştia să încalce D.Ve? Măcar voi, o veţi face? Puteţi 

publica un articol înainte de lansare? Sau măcar să spuneţi despre ce e vorba conducerii 

companiei? 



 

* 

 

Timp de câteva ore am rămas acolo, încercând să scriem un material cât mai concis 

despre pericolul scoaterii la vânzare a unei asemenea produs. Ne-am hotărât că trebuie să-l 

aducem în faţa şefilor de la Papier şi să-i facem să-l ia în serios cu ajutorul lui C.E.O. 

Aşa că ne-am grăbit cât am putut de mult să ajungem în timp util în apartamentul meu. 

Aici ne aşteptau C.E.O. şi Ina. Convinsă că un mesaj precum cel pe care tocmai îl scrisesem 

trebuie transmis într-o ţinută cât mai atractivă, l-am lăsat pe Alex să-i explice situaţia lui 

C.E.O. şi am intrat cu Ina val-vârtej în dormitor.  

- Fată, spune-mi ce s-a întâmplat? Nu l-am văzut niciodată atât de crispat pe soţul meu. 

Se uita la mine, dar parcă nu mă vedea. Nici n-a observat că m-am vopsit! 

Tocmai îmi trăgeam bluza peste cap când mi-a zis asta, dar m-am oprit îngrozită la 

jumătatea gestului. 

- E o vopsea super, îşi schimbă culoarea în funcţie de lumină. La lansarea ei mergem. 

C.E.O. a primit câteva cutii la prezentarea de azi. Mi-a zis că vrea să-ţi facă un cadou, că tot 

păreai stresată de tema pe care v-a dat-o B.O.ul. Hei, unde ieşi aşa? am mai auzit, înainte să 

ajung în faţa celor doi bărbaţi.  

Alex era mai alb ca peretele de care se sprijinea, iar C.E.O. stătea aşezat pe un fotoliu 

cu plicul în care pusesem raportul lui M.endel tremurându-i în mână. 

- Ştii ceva, Lena, nu mai am chef să merg nicăieri, mi-a spus Alex cu glas spart.  

- Dar raportul? Trebuie să veniţi amândoi, să-i convingeţi împreună... Îi fac eu să vă 

asculte. Nu se poate. Măcar să amâne, să verifice. Dacă-i dau drumul pe piaţă e ca şi cum ar 

vinde moarte la cutie. Apocalipsa la super-ofertă, asta ar fi trebuit să spun la prezentare! 

bâiguia C.E.O., cuprins probabil de remuşcări.  

Îmi venea să-l omor cu mâna mea. 

- C.E.O., a-po-k-lipsa a început acum 3 ani, am auzit vocea sacadată a lui Alex. Şi-o să 

se termine c-o nouă Directivă – Vi sau 6 roman, depinde de redactor, care să aprobe numai 

cuvinte de maximum 5 litere. 

  



La cules de roșcove 
  

Era atât de cald că îi venea greu să respire. Se forța să inspire pe gură, atentă să nu 

șuiere prea tare, după care expira pe nas. De ceva timp se concentra să urmărească aerul 

fierbinte cum îi alunecă pe gât, până în plămâni și înapoi, cum se poticnește să iasă prin nasul 

ei înfundat.  
„Exercițiile de respirație ajută întotdeauna când Ți Se Pare că ai un atac de panică, 

Alina!” Vocea consilierei de la Protecția Copilului îi suna în cap atât de senină, liniștitoare, 

încât, pentru o clipă, uită unde se afla.  

„Mătușa Nina nu mai poate să-ți facă nici un rău”, o auzi continuând, „și nici Jefe 

Balen”, completă ea, tot în gând, și „nici javrele de monitori, iar doctor Juarez nu-i decât un 

păcălici, pe care poți să-l scuipi în începutul lui de chelie oricând ai chef, fără să fie nevoie să 

te ridici pe vârfuri”. 
„Lasă făi, că scăpăm noi de aici și să vezi ce de reclamații le băgăm! Și la Poliție, și la 

Protecția Muncii, peste tot!” veni s-o încurajeze și vocea Lenuței, prietena ei pistruiată. 

Singura ei prietenă, care acum stătea ca o momâie, întinsă pe unul din paturile de campanie 

împuțite, în cortul din centrul taberei, fără să doarmă, fără să gândească, fără să știe pe ce 

lume se află.  

Simți că se sufocă și încercă să se concentreze, iarăși, asupra propriei respirații. 

Trebuia să reziste nemișcată, pentru cel mult încă o oră. Jean, monitorul de pază în noaptea 

aceea, mai avea puțin și termina cu Suzana, își dădu ea seama, după zgomotele ce veneau de 

la intrarea în magazie, la numai câțiva metri de rafturile în spatele cărora se ascundea.  

Fugise din cortul femeilor imediat ce doctor Juarez a terminat inspecția de seară. Nu 

avea în cap decât cum să pună mâna pe ATV-ul lui Jefe Balen. Era singura ei salvare, dacă 

mai putea fi salvată. Mâncase lăturile gătite de Ramon timp de o săptămână în cap, până să-și 

dea seama că mâncarea aia nu era deloc în regulă.  
Își aminti că nu mai pusese în gură hrană caldă de aproape o săptămână. „Lasă făi, că 

nu murim noi de foame fără zoaiele lor, i-a zis Lenuța. O să ne hrănim cu roșcove și-o să fim 

bine și în putere, ai să vezi! Sfântul Ioan Botezătorul, fie-i binecuvântat numele, numai 

roșcove a mâncat tot timpul cât a stat în pustnicie, și n-a murit. Din contră, s-a apropiat și mai 

mult de cuvântul și dragostea lui Dumnezeu”.  
Rafturile care-o ascundeau de perechea de lângă ușa magaziei erau pline cu păstăi puse 

la uscat, dar Alina știa că nu poate ajunge la boabele acrișoare din mijloc fără să facă zgomot. 

Se luptă o clipă cu ispita de a lua, pe pipăite, o păstaie mai necoaptă. Foamea îi ardea 

stomacul pe dinăuntru, în timp ce transpirația i-l scălda, fierbinte și lipicioasă, pe dinafară. 
Îi amorțise tot corpul, doar genunchii flexați o înțepau cu mii de ace. Durerea începu 

să coboare spre glezne. Tălpile umede îi alunecau în sandalele ei romane, cu barete și talpă 

din piele adevărată, de vițel, moale, pe care știa că le râvnesc toate femeile din tabără. 

Lenunța o sfătuise, după prima zi de muncă, să doarmă cu ele sub pernă, ori în picioare, dacă 

nu vrea să rămână desculță.  
Lenuța îi zicea întotdeauna numai lucruri de bun-simț. A plăcut-o din prima clipă pe 

femeia pistruiată, când s-a așezat lângă ea, în prima zi, la masă. A zis Bună ziua!, cu zâmbetul 

ei ușor rușinat și i s-a alăturat, fără să ceară permisiunea. De ce-ar fi făcut-o? Era între egale, 

50 de trabahar rumeno, așezate , de-o parte și de alta a două mese lungi, paralele, din 

scânduri nefinisate. 



Cantina taberei de muncă aducea suspect de mult a cort de nuntă. O nuntă de calici, cu 

fețele de masă standard, în carouri alb cu roșu, cu urme de grăsime nescoase la spălat, margini 

zdrențuite, din loc în loc găuri, farfurii ciobite și pătate de prea-lungă folosință, tacâmuri 

desperecheate și, mai ales, cu mâncarea standard. Ohh, mâncarea chiar că semăna, și la gust și 

la miros, cu zoaiele servite la unele nunți!  
„Numai de nu ne-ar cere și dar la final”, a fost primul gând al Alinei, când a intrat în 

cortul kaki ce ținea loc de cantină pentru femeile venite în pustietatea fierbinte din Bărăgan să 

învețe cum se culeg roșcovele. 50 de femei dornice să le demonstreze patronilor spanioli că 

merită să muncească în livezile lor de la Murcia și Altamira, pe sume la care nici nu 

îndrăznesc să viseze ca muncitoare în agricultură în țara lor.  
Doar Alina venise în “Campo Algaroba” cu alt scop. 
- Să-mi scrii un reportaj beton despre cât costă să-ți iei un sclav în zilele noastre, 

parcă-l și auzea pe viitorul ei șef de la „Foaia de știri”. Vreau să-mi povestești tot: din 

momentul în care îți pui CV-ul la firma de recrutare, până când ajungi în străinătate și iei 

primul salar. Cât și cui plătești să te ia la lucru, în ce condiții trăiești și muncești acolo, câți 

bani îți intră, la sfârșit, în mână.  

Ai trei luni ca să-mi aduci un astfel de material. Și vezi că vreau poze, înregistrări, 

copii după contracte și după orice altceva reușești să pui mâna! Treci cât mai repede pe la 

Forțele de Muncă! Tocmai caută femei pentru lucrul în agricultură, în Spania. Mergi și-ți pune 

Cv-ul. Nu-ți face griji, dacă-ți cer comision, îl plătește gazeta. 

- Știți, eu am intrat la facultate imediat ce-am terminat liceul. N-am lucrat niciodată pe 

câmp, nici bunici la țară n-am ca să … 
- Da’ ce, gazetărie ai mai făcut? I-a tăiat-o brusc. Ia zi-mi, vrei să fii reporter? Treci de 

muncește o lună în Spania și dacă te întorci cu un material ca lumea, te angajez cu carte de 

muncă și asigurare de sănătate. Salariul îl discutăm atunci, la fel și rubrica pentru care o să 

scrii. Dar spune-mi acum dacă te bagi, că n-am timp de pierdut. Din câte ai văzut, am 

antecamera plină de doritori! 

Recepția era goală când venise Alina să dea interviu și nici pe bestjobs nu-și puseseră 

prea mulți CV-ul. La urma urmei, cine-ar fi vrut să scrie reportaje pe bani de țigări, sau cel 

puțin așa zicea în anunțul de angajare? 
Alina însă, ca proaspătă absolventă de Jurnalism, nici măcar cu cea mai mare medie, s-

ar fi considerat bogată să aibă cu ce-și cumpăra un pachet de Viceroy la trei zile. Mai ales că 

fuma ca o șerpoaică de două săptămâni, de când se despărțise de Dragoș. I-a suportat gelozia 

în cei trei ani lungi de școală cu speranța că, după examenul de licență, avea s-o ia de nevastă 

și să trăiască liniștiți măcar, dacă nu fericiți, în apartamentul lui cu patru camere din Balta 

Albă.  

În adâncul sufletului, însă, nu fusese niciodată sigură c-o să aibă parte de liniște în 

Balta Albă, atâta timp cât sub același acoperiș locuia și maică-sa lui Dragoș, dar, în unele 

cazuri, o fată nu poate decât să spere, nu?  
Din păcate, speranțele de așezare la casa lui Dragoș au fost spulberate brutal, de cea pe 

care o considera viitoarea ei soacră, la masa pe care a dat-o ca să-și sărbătorească - în familie 

(a lui Dragoș, desigur) - absolvirea facultății. Nu a fost o cină prea festivă, mai ales spre 

sfârșit, când doamna Ileana (țața ileana ar fi fost mai potrivit) i-a zis de la obraz că nu are de 

gând s-o primească sub acoperișul ei, până nu își ia serviciu, că ”destul a ținut-o fiu-su pe 

banii lui trei ani”. Alina s-a supărat rău când a auzit asta, nu atât pe acritura aia de femeie, cât 

pe Dragoș, care nu s-a arătat dispus să spună adevărul: El s-a mutat în camera ei de cămin la o 

lună după ce s-au cunoscut și Nu a ajutat-o niciodată cu cheltuielile. Din contră, a uitat să-i 

înapoieze și cei 3.000 de lei pe care Alina i-a dat cu împrumut de ultimul Crăciun, să-i 

cumpere maică-sii o plasmă. A fost atât de furioasă, că s-a ridicat de la masă și i-a lăsat pe 



calicii ăia să-și plătească singuri cina. Și-n plus, salata ei bulgărească și o sticlă de IceTea de 

grapefruit.  
Măcar atâta satisfacție a avut și ea! 
„Doamne, ce-ar fi dat acum să nu fi plecat în seara aia așa! Să-i fi zis zgârciobului s-o 

liniștească pe mă-sa și apoi să-l convingă să-i facă viză de flotant în Balta Albă”. Era sigură 

că n-ar mai fi ajuns să lupte pentru viața ei în „Campo de Inferno” - “Iadului personal al lui 

Jefe Balen din Insula Mare a Brăilei”.  
Își șterse ochii în care lacrimile se amestecau sărate cu transpirația și se gândi că 

viitorul ei șef n-ar fi apreciat o denumire atât de imprecisă, atâta timp cât terenul pe care 

fusese ridicată tabăra de muncă aparținea unor italieni, iar firma care le adusese pe cele 50 de 

femei în Insula Mare a Brăilei era înregistrată în România. Sau cel puțin asta descoperise ea, 

după ce-a răscolit, în prima noapte, biroul lui Jefe Benicio, șeful cel mare, mai degrabă, cel 

lat. 

- Trabaho, mujeres! Energia, energia! Țipau monitorii la ele, ori de câte ori Jefe Balen 

își căra burta pe ATV-ul care se scufunda sub greutatea lui în gropile de sub roșcovii noduroși 

sub care femeile adunau, de la răsăritul soarelui până la apus, păstăi de roșcovi, coapte și 

crude, de-a valma. Fiecare dintre muncitoare avea obligația să umple zilnic 25 de coșuri de 

nuiele cu roșcove, pe care le vărsau apoi într-o căruță cu platformă lată, trasă de doi cai 

costelivi.  
- Como estamos companeros? Întreba Jefe Balen, după ce răspundea plictisit la Ola 

Jefe! Ola padron! strigate stâlcit de cei cinci monitori români. 
- Estamos muy bien! sărea imediat, să-l asigure, singurul monitor spaniol, Juan Muye, 

cum îi zicea Lenuța, și pe bună dreptate.  

Încercase să o înghesuie, odată, pe când se afla la dușuri, dar femeia, venită să facă 

treabă, nu la împuiat – după cum explica ea colegelor de muncă, ori de câte ori avea ocazia -, 

i-a tras două bucăți peste ceafă, de i-a sărit trabucul cât colo.  
- Făi, a fost prima oară când l-am văzut fără chiștoc în colțul gurii. Parcă nici nu era el! 

i-a povestit ea Alinei, după ce s-au împrietenit.  
- Mai bine fără trabuc, decât fără haine, s-a amuzat jurnalista-sub-acoperire. Oricum, 

nu am impresia că și le-ar da prea des de pe el, la cum pute! 
Monitorii îți mutau nasul din loc, e adevărat. Și asta chiar dacă nu făceau cine știe ce 

eforturi fizice - doar încărcau și descărcau coșurile umplute de femei. Jean Boxerul era 

singurul în stare să scuture cum trebuie copacii, pentru a face păstăile să cadă pe jos. În restul 

timpului, făceau diverse remarci deocheate, fumau și poșteau câteva sticle de Frutti Fresh, cu 

suc de struguri, e drept, dar din cel fermentat. Nu păcăleau pe nimeni, bețivanii, căci alcoolul 

le ieșea prin toți porii. 

După două zile de stat în tabără, Alina ajunsese să prefere putoarea bucătarului 

Ramon, care transpira excesiv pe lângă cratițele lui puse pe foc, și, în plus, puțea crunt a ceapă 

și a ulei ars. Mirosul lui era suportabil, comparativ cu acreala putredă emanată de monitori. 

Sau cu damful care venea în valuri, noaptea, dinspre paturile unora dintre colegele ei de cort. 

Mai ales dinspre patul din dreapta Alinei, unde dormea Lucica din Negoești. Se cuplase, chiar 

din a doua noapte de la sosire, cu Ilie, cel mai grețos dintre monitori, și de atunci duhoarea lui 

o înconjura ca o haină de aurolac.  
Alina obișnuia să facă pariuri cu Lenuța, despre cine cu cine și-o trăsese cu o noapte în 

urmă, pe baza felului în care miroseau unele dintre femei. Suzana, care știa tot ce mișcă în 

tabără, avea rolul arbitrului. 

La început a fost amuzant, însă, din a treia săptămână, situația a început să se împută 

rău de tot.  

În scurt timp de la sosirea la „Campo Algaroba” tot mai puține femei luau spălatul în 

serios. După 7 zile de stat pe vine, ori în picioare, aplecate de mijloc, cu capul în jos, cu 



mâinile pătate de zeamă de roșcove, uneori de sângele din zdrelituri, puține mai aveau energia 

să pună apă la încălzit, în ceaunul mare din fața cantinei, la 8 seara – când se întorceau din 

livadă, apoi să care gălețile aburinde 500 de metri, până la cortul unde fuseseră instalate cele 

două țevi care țineau loc de dușuri.  

Pe la mijlocul celei de-a doua săptămâni, abia dacă se mai spălau și cu apă rece, a 

constatat Alina cu surprindere. Mirosul din cortul femeilor devenise de nesuportat, până și 

pentru Lenuța, care crescuse porci, cu soțul și cumnații ei ani buni, înainte să înceapă criza și 

să fie executați silit pentru neplata datoriilor restante la bănci.  
- Dacă m-ar vedea Găbiță în ce hal am ajuns, cred că s-ar omorî a doua oară, de jalea 

mea! i-a zis ea Alinei.  
Prima dată, bărbatul ei se atârnase de grinda mare dintr-o hală nou construită, exact în 

dimineața când executorii bancari le-au bătut la ușă, hotărâți să-și recupereze creanțele. 
Ambele femei erau extenuate. Jurnalista zăcea pe patul ei de campanie, chiar lângă 

stâlpul din mijlocul cortului, pe cearceaful care căpătase între timp nuanța blănii de șobolan 

(un șobolan jegos din cale-afară), incapabilă să mai articuleze ceva. Fusese o zi îngrozitor de 

călduroasă, iar monitorii mai scârboși ca niciodată. 

Pe la prânz, Juan Muye, a zis, în româna lui stricată, că e timpul ca mujeres să învețe 

cum se scutură roșcovul. Împuțitul Ilie și Jean Boxerul râdea să crape când spaniolul și-a 

însoțit spusele de o serie de gesturi nelalocul lor. S-au potolit doar când au auzit motorul 

înecat al ATV-ului condus de Jefe Balen. Din păcate, sosirea șefului cel mare nu le-a scutit pe 

Lucica și Suzana, cele mai vocale în măscările adresate monitorilor mai devreme, să fie urcate 

într-un roșcov pitic, cu ordinul de a scutura, cât mai puternic, crengile acoperite de țepi lungi. 
N-a durat mult până când Suzana și-a pierdut echilibrul și a căzut. Nu părea să-și fi 

rupt nimic, dar blestemele ei l-au înspăimântat pe Jefe Balen suficient de tare cât să-i ordone 

lui Juan Muye să lase joaca și să treacă la muncă.  
- Trabajo, las mujeres, todo el munda ! a început monitorul să țipe la toată lumea, iar 

Jean, matahala cu pumnii ca două lopeți, din alea late, de cărat zăpada, a scuturat cum trebuie 

pomul.  
Jefe Balen a plecat apoi călare pe ATV-ul lui, cu Suzana pe urme. Îi dăduse învoire să 

meargă la dispensarios, s-o vadă doctor Juan, însă nu a găsit de cuviință să o și urce lângă el. 

Nici n-ar fi încăput, după părerea Alinei, însă Suzana șchiopăta atât de rău de un picior, că 

toate femeile se întrebau dacă va reuși să parcurgă kilometrul plin de bolovani până în tabără, 

înainte să cadă noaptea.  
Sau înainte să leșine, sfârșită de căldură și extenuare. 

- Mi se pare mie, sau tocmai din cauză că Gabi te-a lăsat singură pe lume, ai ajuns 

aici? i-a replicat Alina prietenei ei, în mod neinspirat.  

După întâmplarea cu Suzana, nu mai avea nicio resursă de amabilitate în ea. 
Lenuța s-a simțit jignită, dar numai fiindcă nu știa cât ura Alia sinucigașii. Din seara 

celei de-a 10 aniversări, când taică-su s-a aruncat în Bistrița cu BMW-ul lor cel nou cu tot, de 

supărare că-și pierduse casa la barbut. Gestul ăsta o făcuse pe mama Alinei să-și ia lumea în 

cap, exact ca pe Lenuța. Asemănările între cele două femei se opreau, însă, aici, căci Lenuța 

nu a lăsat niciun copil în urma sa. Alina, pe de altă parte, a ajuns în casa unei mătuși de tată, 

care ura fetița grăsuță, aproape la fel de mult ca pe ”curva care-i dăduse viață” - accentua 

mereu cuvântul ăsta, cu convingerea că e de datoria ei să spună pe nume unei femei care 

plecase teleleică pe vapor și-și abandonase copilul încă mic. Mătușa asta cu gură spurcată, o 

considera pe Alina și pe mama ei sigurele vinovate pentru nenorocirea care căzuse pe capul 

fratelui său și nu pregeta să-i arate asta fetiței de 10 ani, cu vorba și, mai ales cu furtunul de 

evacuare al apei din mașina de spălat, ori de câte ori avea ocazia. De mai multe ori pe zi, 

adică, și asta timp de mai multe luni.  



- Știi ceva făi, n-ai nici un drept să-l judeci tu pe Gabi! Habar n-ai de nimic, da’ te bagi 

în seamă mai ceva ca musca în rahatul altora!  
Au fost ultimele cuvinte pe care Lenuța i le-a adresat, înainte să iasă plângând din cort, 

iar Alina nu a mai văzut-o decât spre dimineață. A lipsit chiar și de la inspecția de seară, dar 

doctor Juarez, care venise însoțit de Jefe Balen, monitorul spaniol - Juan Muye și de Jean 

Boxerul, care era în seara aia de pază, nu au părut să-i observe absența. Ori a celorlalte cinci 

femei care nu se întorseseră încă de la masă. Și ei, oricum, veniseră mai devreme ca de obicei. 

În schimb, erau foarte relaxați. Până și Jean Boxeru rânjea când Jefe Balen le-a întrebat Como 

estas? 

- Estamos bien, senor! Listos para trabahar! a răspuns repede Lucica din Negoești, 

care, între timp, îl părăsise pe Împuțitul Ilie pentru monitorul spaniol și profita de conjunctură 

ca să învețe câteva expresii folositoare în limba lui Cervantes.  
Probabil c-a zis ceva amuzant, căci toți trei spaniolii au râs , iar Jefe Balen a mormăit 

un No hay prizda, ori ceva pe-aproape.  
- Fire-a-ți ai dreaku dă nenorociți, care vă gândiți numai la… a auzit-o jurnalista pe 

Suzana înjurând în dreapta ei. Exact la același lucru se gândea și ea, cu aceleași cuvinte chiar. 

Ușa trântită a făcut să tremure rafturile cu roșcove. Câteva teci au alunecat peste Alina, 

dar ea nu îndrăzni să se miște din poziția ghemuită în care înțepenise în urmă cu câteva ore. 

Vroia să fie sigură că cei doi s-au îndepărtat suficient. Jean avea să-și conducă partenera până 

la intrarea în cortul femeilor, așa cum făcea de fiecare dată, după care se va duce să-și ia o 

sticlă de Frutti Fresh de struguri, din cantină. 
Alina știa că nu are prea mult timp la dispoziție până ce acesta se va urca pe platforma 

construită la intrarea în tabără - Scaunul arbitrului, cum îi spuneau monitorii -, de unde putea 

observa tot ce mișcă în perimetrul format de corturi, și chiar până hăt, departe, spre livada de 

roșcovi.  
Se ridică, sprijinindu-se de rafturile din jur și începu să meargă. Se poticni de câteva 

ori. Mușchi la care nu se gândise niciodată o înțepau cu mii de ace, iar capul îi vâjâia. Se forță 

să înainteze până la ușa magaziei, cuprinsă brusc de teama ca nu cumva Jean să-i fi pus 

zăvorul. Nu se gândise nicio clipă la o astfel de posibilitate și-i venea să-și dea palme. Cum să 

ai pretenția că vei reuși să ajungi cu ATV-ul lui Jefe Balen până în comuna Cazasu – unde 

era cel mai apropiat post de poliție, fără să te afle niciunul din spanioli ori monitorii lor 

bețivi, dacă rămâi ca proasta încuiată în depozitul unde se usucă roșcovele? 

Ghinionul, însă, o ocolea în seara aceasta, căci ușa s-a deschis la un brânci ușor, cu 

scârțâit sinistru. Nu s-a oprit să verifice dacă sunetul a alertat pe careva până n-a ajuns lângă 

cabana lui Jefe Balen. Sub șopronul de la intrare, ATV-ul lui o aștepta gata de drum, cu cheile 

în contact. Nu mai trebuia decât să-l împingă, cât mai repede posibil, până sub umbra deasă a 

roșcovilor. Un kilometru dus, încă unul întors, și abia atunci începea greul. Până când se va 

întoarce, Jean Boxerul ar trebui să fie cocoțat în scaunul lui de arbitru și, dacă e norocoasă în 

continuare, să fi început deja să sforăie. Nu va avea timp, în orice caz, să se gândească prea 

mult la el și oricum își propusese nici să nu-ncerce.  
O să aibă și-așa destulă bătaie de cap s-o convingă pe Lenuța să vină cu ea. Își jurase 

că nu o s-o lase pe mâna lui Jefe Balen și-a bețivilor lui, la două zile de la ceartă. Și ce mare 

ceartă? Doar rostise un adevăr, care nu i-a căzut bine deloc prietenei sale!  
A regretat cele spuse în prima clipă când a dat ochii cu prietena ei, a doua zi de 

dimineață. Femeia arăta atât de rău, încât Alina a uitat imediat că nu mai vrea să-i vorbească 

până nu primește scuze. 

- Făi, unde ai fost aseară? Te-am așteptat până spre miezul nopții. N-are rost să ne 

supărăm pentru niște vorbe spuse aiurea! 

Lenuța nici nu s-a uitat la ea. Stătea dreaptă ca o scândură, cu ochii încercănați, fixați 

pe pânza de cort de deasupra patului. Buza de jos îi era umflată și crăpată chiar pe mijloc, iar 



pistruii se transformaseră în pete vineții, ce-i prelungeau pungile de sub ochi până aproape de 

bărbie.  
Alina a așteptat câteva clipe (mai multe, de fapt), dar n-a primit niciun răspuns, așa că 

a plecat, înjurând în gând, spre cantină. N-avea timp de fițele nimănui! Nu când mai avea doar 

o săptămână să-l convingă pe Jefe Balen s-o angajeze. Șapte zile în care să arate că este 

dornică și capabilă să muncească bine, mai bine ca jumătate din femeile din tabără.  
Știa că 25 dintre ele nu vor primi oferte de muncă. 
La început n-a crezut c-o să aibă vreo șansă la angajare, însă, după prima săptămână i-

a mai venit inima la loc. Majoritatea concurentelor, chiar dacă erau din provincie, n-aveau 

nicio treabă cu agricultura, de fapt, cu munca în general - în multe zile nu-și făceau nici 

jumătate din normă -, dar nu pregetau o clipă să se plângă de condițiile inumane de lucru și să 

se încaiere, pentru te miri ce prostii. Mai ales pentru atenția monitorilor. 
Parcă și vedea unul din subtitlurile reportajului său: “Agricultorii buni ne-au părăsit, și 

ei, de mult!” Avea de gând să pună dedesubt una din pozele făcute în livada de roșcovi, în 

primele zile, când încă mai avea baterie la telefon. Poate una din cele în care-i surprinsese pe 

monitori lungiți, cu câte-o țigară în colțul gurii și sticla de Frutti Fresh la cap.  

Din păcate, fazele cu adevărat memorabile au apărut abia spre sfârșitul celei de-a doua 

săptămâni, însă jurnalista nu mai avea, de mult, posibilitatea să le înregistreze. Își luase cu ea 

telefonul, aparatul foto și un reportofon (primit pe semnătură de la viitorul ei șef), toate 

alimentate la priză. Nici nu-și imaginase că în „Campo Algaroba” n-o să aibă semnal deloc la 

telefon, cu atât mai puțin acces la energie electrică. Așa că a fost nevoită să-și înregistreze 

gândurile în agenda cu pagini din ce în ce mai pătate cu zeamă de roșcove.  
Uneori, când avea mâinile atât de obosite și rănite, că-i era imposibil să tragă o linie 

dreaptă, darămite să aștearnă un cuvânt, fixa foile mânjite și se întreba cât o să mai înțeleagă 

din ce-a scris, la transcrierea pe computer.  
„Dacă va mai ajunge, vreodată în preajma unui computer; dacă va mai pleca din 

Campo Algaroba; dacă i se vor mai șterge petele de pe palme, ori din genunchi, sau dacă-și va 

mai putea scoate vreodată jegul adunat sub unghii.” 
Erau nopți când visa că o să se dizolve, asemenea semnelor de pix din agenda sa, într-

un morman imens de păstăi cu marginii tăioase, care or s-o felieze în fâșii atât de subțiri încât 

nimeni n-o să mai facă distincția între tecile de carne și cele vegetale. Nici chiar zgârciobul de 

Dragoș, ori tușa Nina, însă asta o să tot zgărmăne în morman cu furtunul de la Albalux-ul ei 

ruginit, furioasă că n-are pe cine pedepsi. 
În diminețile în care se trezea gemând îngrozită, Alina se întreba dacă venirea ei în 

“Campo de Inferno” nu era vreo pedeapsă pentru tâmpenia pe care-o făcuse taică-su, un fel de 

răscumpărare pentru păcatele lui și, cine știe, chiar ale maică-sii. Dar toate gândurile astea 

dispăreau când o auzea și apoi vedea pe Lenuța făcându-și patul, în stânga ei. 
Dacă nu pentru altceva, măcar pentru asta nu avea de gând să plece fără ea. 
Împinse ATV-ul sub umbra protectoare a roșcovilor și se așeză, obosită, în șa. Trebuia 

să se întoarcă, însă avea nevoie de câteva clipe de odihnă. Fusese un drum mai solicitant decât 

s-a așteptat. ATV-ul era greu și se poticnea într-una în dâmburile de pe câmp. Ghidonul îi 

scăpa din mâini și o lua în toate direcțiile și chiar a reușit să-și treacă o roată peste picior. 

Degetele de la talpa dreaptă îi zvâcneau puternic și abia s-a abținut să nu țipe de durere când 

și-a pus piciorul în pământ. N-avea însă de gând să-și lase bagajele în urmă! Hotărî să coboare 

din șa sprijinindu-se pe celălalt picior. 
- Buna seara Alina! No puede dormir? 

Doctor Juarez, la doi pași de ea, rezemat lejer de trunchiul unui copac, își aprinse un 

trabuc. Ochii bărbatului uscățiv păreau să o ardă din spatele flăcării brichetei. 

- Está preocupado? Suparare la corazon? continuă el, după ce trase un fum. Vorbea 

calm, aproape cu blândețe. 



Alina încremenise, aplecată peste ghidon, cu gâtul întors spre el. Simțea un frison rece 

cum îi ridică, electrizat, părul de pe brațe, și înaintează rapid spre umeri și apoi în jos, pe 

ceafă, urmărind linia coloanei vertebrale. Șaua era umedă sub fundul ei. 
- Senor doctor, îngăimă cu glas pierdut. 

Se îndreptă în șa, ca arsă, și își încrucișă ambele brațe sub sâni, cuprinsă de răceală.  
Cum de nu-l văzuse mai devreme? Imposibil să nu-l fi auzit, măcar, țipau vocile din 

capul ei. 
- Spune la doctor Juarez todo y yo te curo. Yo fac bien! 
„Muye bien, nu? Cum ai făcut-o pe Suzana după ce și-a luxat piciorul? Sau pe fata aia 

din Plătărești, ori Nuți Purisanca sau blonda aia creață din Moldova? S-au întors legume din 

cabinetul tău. Verze murate! Habar nu mai au pe ce lume sunt. Nu mai știu să vorbească, nu 

mai cunosc pe nimeni. Doar dorm, mănâncă și culeg păstăi. Sunt atât de fericite să 

muncească pentru balena de Jefe că tre’ să le ridice monitorii cu forța din iarbă când se-

nnoptează. Zici că le-ai făcut lobotomie! Lobotomuye, nu?” 
Cuvintele însă, nu vroiau să-i iasă de pe buze. Doar dinții de sus i se loveau ritmic, de 

cei ai maxilarului. 

- No hay problema! Volver al campo y vorbim todo! Chem Juan y el se explica todo lo 

que cuenta. En rumano, bien? 
Nu a așteptat răspuns ci s-a apropiat hotărât de ATV. I-a făcut semn să-l lase să se 

așeze în fața ei. Intenționa să o ducă înapoi în tabără. 

Alina nu mai tremura. L-a lăsat să urce. Tricoul îi mirosea a dezinfectant și a tutun. 

Folosise spirt pe post de aftershave, și-a dat seama fata, înainte să-l imobilizeze. Își trecuse 

brațul drept pe sub antebrațul lui, ca și cum ar fi vrut să se țină de el în timpul mersului, după 

care l-a ridicat spre gât. Înainte ca bărbatul să-și de-a seama ce are de gând, l-a apucat de 

ceafă cu palma dreaptă și a început să i-o apese în jos, în timp ce cu stânga îl trăgea de păr cu 

putere, spre spate. Era o priză de strangulare pe care o învățase la orele de autoapărare de la 

facultate, iar doctor Juarez nu avea nicio șansă să scape din strânsoarea ei. S-a zbătut câteva 

clipe, încercând s-o dărâme de pe șa, dar Alina își înfipsese genunchii atât de tare în cadru 

încât o dureau. Îi simțea omulețul tremurând sub degetul ei mare și îi venea să râdă, gândindu-

se că avea atâta forță în mâini tocmai fiindcă muncise atâta în ultimele săptămâni.  
Era mai încordată ca un arc, iar omul din brațele ei sufla din ce în ce mai greu. 

Renunță să se mai zbată și chiar își ridică brațul stâng, în semn de capitulare. Alina reduse, 

instinctiv, strânsoarea.  
Bărbatul reuși să șoptească: 

- Que … que quieres de mi, Alina? 
Nu se gândise la asta când l-a prins de gât. Doar la ce NU VREA de la el. Nu vroia s-o 

ducă înapoi în „Campo de Infierno”, să-i scoale pe monitori și pe Jefe Balen, să le spună de 

ce-a vrut să fugă, chiar dacă Juan Muye avea s-o întrebe în română. Nu vroia s-o transforme și 

pe ea în momâie, nu vroia să ajungă ca Lenuța, ori ca Suzana și celelalte femei. 
- Por favor, liberame!  
Până și șuieratul care-i ieșea pe gâtul suna rugător. 

- De ce să-ți dau drumul? Ca să mă transformi și pe mine, ca pe Lenuța? 
Strigase cam tare, dar puțin îi păsa. 
- Que? Lenu … No lo entiend… 
Îl trăsese puțin mai tare de păr. Și așa, nu avea prea mult. 
- Dime doctor Juarez, que i-ai făcut Lenuței? 

Bărbatul horcăia în brațele ei. 
- Fă, dacă nu-i dai drumu’ lu’ doctor, bucăți te fac! ’Re-ați ale dreaku’ dă curve, 

momiți omu’ și p-ormă nu mai vreți…  
Ultima parte ajunse la ea ca o șoaptă. 



Jean Boxerul nu era chiar lângă ei, dar nici foarte departe.  

- Dacă mai faci un pas, îi rup gâtul! 
Nu-și sporise strânsoarea. L-ar fi sufocat. 
- Ce-ai, fă, cu el? Cu ce te-a supărat dă vrei să-l omori, fă, nenorocito? S-a dat la 

Leana și nu-ți convine, ai? 
- Nenorociți sunteți voi, cu toții! Iar cheliosu’ e cel mai rău. Ia zi-mi, știi cumva ce i-a 

făcut Lenuței, ori celorlalte, de le-au transformat în momâi? Voi tre’ să știți, că doar nu 

suntem primele pe care le păziți, nu?  
- Nebună ești tu, fă! Doctor doar le-a făcut un vaccin, ca să le-ntărească pentru muncă. 

Ca să faci față, fă, când oi fi pă câmpurile alea din Spania! Nu vezi că nu sunteți în stare nici 

să culegeți teci ca lumea? Da’ la portocale? Alea-i fructe delicate, nu poți s-o arunci de colo - 

colo că se strică! 
- Ce vaccin? 

O durea capul și tremura de încordare. Nu știa cât va mai reuși să-l țină imobilizat pe 

doctor, care, probabil, aștepta cel mai mic semn de slăbiciune din partea ei, ca să încerce 

iarăși să se elibereze.  

- Ce-mi pasă mie cum se cheamă. Dacă nu vrei, nu-ți face nimeni obligat! Jefe vrea să 

te ia și pă tine cu el, fă, dobitoaco care ești! Mâine vrea să-ți propună! 
- Vrei să zici că Lenuța a acceptat? De bună-voie? 
- Fă, ești și surdă, nu doar proastă? N-auzi că te pune să dai în scris că vrei. În plus, 

scrie și-n contractu’ dă angajare că să face numa’ cu acordu’ angajatului, doar l-am văzut cu 

ochii mei p-al lu’ nevastă-mea! 
Și-a luat stânga brusc din părul lui doctor Juarez și cu cealaltă l-a tras puternic de 

ceafă, spre dreapta. Nu vroia să-l arunce cu capul în jos, dar nici n-avea destulă forță să-l 

împingă suficient de departe de ea. 
L-a auzit lovind pământul dar nu s-a uitat spre el, atentă doar să pornească ATV-ul. 

Condusese unul o singură dată, în urmă cu vreo doi ani, în prima ei vacanță de studentă, în 

Grecia, când încă mai credea că Dragoș o s-o ia de nevastă. Și-a amintit s-apese butonul care 

aprindea farurile, exact când a rotit manșonul de accelerație. A virat cât a putut de strâns și-a 

reușit să evite la mustață trupul întins la pământ.  
Doctor Juarez mișca, iar asta a liniștit-o puțin. A turat la maxim motorul, iar ATV-ul, 

obișnuit cu greutatea lui Jefe Balen, parcă zburda c-o povară atât de ușoară.  

Alina stătea aplecată peste ghidon, concentrată să evite trunchiurile noduroase ce 

apărea ca nălucile în lumina farurilor. Nu vroia să se gândească la palmele cât niște lopeți de 

zăpadă ale lui Jean, care poate o urmăreau din spate, cu atât mai puțin la doctor Juarez și 

vaccinul pe care vroia să i-l administreze, ca să-i crească puterea de muncă. 

Avea timp berechet pentru asta, își spuse fata, pe când ieșea la șosea, suficient timp să 

se gândească la redactorul-șef de la ”Foaia de Știri”, care-i aștepta cu sufletul la gură, 

probabil, reportajul despre ”Cât costă un sclav în zilele noastre”, suficient timp să-și găsească 

un job bine plătit și satisfăcător din punctul de vedere al programului și condițiilor de muncă. 

Un job care să n-o transforme într-o momâie. 



  

Argint-Viu 
 

– Ce-ai tu e făcătură grea, conaşule, mi-a zis verde-n faţă baba adusă de mătuşă-mea 

să mă caute de farmece.  

Nu-mi ceruse părerea înainte s-o cheme, ştiind prea bine că n-o să accept să fiu supus 

la un asemenea tratament, deşi zăceam de aproape o lună la pat, toropit de febră, cu creierii 

făcuţi terci de durerea ce nu mă părăsea decât, cel mult, pentru câteva minute pe zi. Doctorii 

care mă consultaseră până atunci – trei generalişti, un chirurg şi un psiholog – nu au putut găsi 

absolut nimic în neregulă cu mine, ba cred că ultimul, cel care a şi solicitat un onorariu 

exagerat de mare chiar şi pentru o vizită la domiciliu, a vrut să-mi dea de înţeles, după 

privirea pe care mi-a aruncat-o înainte să iasă pe uşa camerei mele de suferinţă, că-i cazul să 

las prefăcătoria la o parte şi să-mi văd de treabă. Nu c-aş fi avut prea multe de făcut, în afară 

de mers la vânătoare de vulpi, prin pădurile domeniului nostru de la munte, ori la vânătoare de 

“căprioare”, prin cafenelele orăşelului liniştit unde-şi aveau reşedinţa principală unchii mei. 

Jocurile de societate mă plictisiseră dintotdeauna, la fel şi discuţiile pe teme politice cu elita 

masculină de la clubul local. 

– N-am întâlnit de multişor aşa lucrare diavolească, îi explica baba mătuşă-mii, între 

cădelniţat şi o incantaţie bolborosită cu o rapiditate extraordinară, în cuvinte cărora nu le 

înţelegeam sensul. Da’ nu-i bai, c-am eu leac şi pentru astă făcătură mârşavă! a continuat ea, 

privindu-mă cu o expresie care aducea, de departe, a milă. O să fie ceva mai greu doar, fiindcă 

necurăţenia nu stă locului o clipă și de-asta nu-i uşor să o scoţi afară fără să aduci stricăciuni 

şi omului în care s-a ascuns. Mai rău e că nu intră doar în carne şi sânge, ci şi în duhul omului. 

Iar odată ajunsă acolo, scârboşenia pământului, e foarte greu să o mai alungi, dacă nu ştii cine 

a trimis-o! De asta mi-ar fi de mare folos dac’ ai spune pe cine bănui c-ar fi putut face asta 

– Păi, n-aş vrea să acuz pe nimeni, pe nedrept, de… 

O vedeam pe mătuşă-mea cum se codeşte să răspundă la o întrebare aşa de aiurită şi, 

dacă nu m-ar fi durut capul atât de tare, probabil că aş fi izbucnit în râs.  

Descântece ţi-au trebuit, na şi satură-te de zgripţuroaice la fel de nebune ca tine, 

mătuşă dragă! 

– Da’ hai, cucoan’ odată! Dacă nu vrei să spui cine-i poartă vrăjmăşie conaşului, eu 

mă duc în treaba mea. Sunt femeie bătrână şi nu vreau să mai pierd o clipă din timpul care mi-

a mai rămas. O să te rog, totuşi, să-mi dai câţiva poli, că doar am bătut atâta cale pân’ aici. 

Da’ ai grijă să nu-ţi pară rău mai târziu, când o să chemi popa să–i dea ultima împărtăşanie! 

– Atât de rău e? 

Mătuşă-mea mă privea cu ochii larg deschişi şi gura strânsă pungă. Aşa făcea când se 

abţinea să nu izbucnească în plâns. 



– Păi mata nu-l vezi cum se topeşte, ca gheaţa la soare? Câţi doftori ziceai c-ai chemat 

să ţi-l facă bine? 

– Cred că până la urmă o să-l duc la Institut. Acolo au aparate mai bune şi … 

– Sigur! Şi-aşa o să ai loc şi să deretici p-aicea ’nainte să chemi lumea la pomană. Ţii 

obiceiurile noastre, nu? 

Baba asta ar fi fost foarte bună la vândut poliţe de asigurări de viaţă, dacă şi-ar fi 

propus! De fapt, un observator imparţial, cu capul ceva mai limpede ca al mătuşă-mii, ar fi 

fost de acord că exact asta şi făcea – îi vindea asigurări că mă vindecă –, bucurându-se, în 

plus, de avantajul că tămăduitorii clandestini nici nu plătesc taxe şi nici nu trebuie să dea 

socoteală clientului pentru calitatea serviciilor prestate. La urma urmei, clauzele asigurărilor 

de viaţă devin active exact în momentul în care titularul părăseşte această lume.  

– Nu mai vorbi aşa! Îţi spun tot ce vrei, numai să-l faci bine! Şi-o să-ţi dau mai mult 

de câţiva poli la sfârşit, ai să vezi! a cedat mătuşa, mult prea uşor după părerea mea. Aş fi vrut 

numai să fi putut să-i spun asta şi ei, de preferinţă cât era de faţă şi zgripţuroaica. 

Din păcate, în acel moment, eram incapabil să mă exprim verbal.  

În urmă cu două zile, după ce înghiţisem câteva dintre medicamentele recomandate de 

şarlatanul care ne suprataxase pentru serviciile lui medicale execrabile, suferisem o paralizie 

parţială a feţei (temporară, încă sper eu), care-mi înţepenise buzele într-un rictus suficient de 

înfiorător cât să o facă pe îngrijitoarea mea de peste zi – o verişoară mai îndepărtată şi cam 

strâmtorată cu banii, pe care mătuşă-mea o invitase să locuiască la noi special pentru a se 

achita de această sarcină – să renunţe la îngrijirea mea, cu toată diurna generoasă pe care o 

primea de câteva săptămâni. 

Am impresia că tot verişoara respectivă, căreia nici nu m-am obosit să-i reţin numele, 

atâta vreme cât ştiam că după ce mă vindec n-o să o mai văd niciodată, i-o şi recomandase pe 

baba tămăduitoare mătuşă-mii. Iar asta a picat într-un moment cum nu se putea mai rău pentru 

mine, căci, din clipa în care nu mi-am mai putut descleşta gura, mătuşă-mea îşi pierduse parcă 

şi ultima fărâmă din oricum limitata ei raţiune. Altfel nu-mi pot explica cum de este posibil ca 

o persoană destul de trecută prin viaţă, chiar dacă nu o viaţă foarte grea ori nefericită, 

mulţumită unchiului meu, un om suficient de chibzuit şi bun la suflet ca să-i asigure neveste-

sii, şi după moartea sa, o existenţă îmbelşugată, stabilă şi sigură din punct de vedere financiar, 

să apeleze la vraci şi vrăjitoare, atunci când starea trupească a nepotului (şi singurului său 

urmaş) se agravează inexplicabil de rapid, în loc să-l interneze de urgenţă în cea mai apropiată 

unitate medicală. E drept, medicii pe care mi-i adusese până atunci la căpătâi nu se dovediseră 

foarte competenţi, dar zău dacă vreunul dintre ei mi s-a părut c-ar fi medic adevărat! Mai 

degrabă farmacişti ori chiar persoane fără nicio pregătire medicală, care strânseseră suficient 

cheag din impostura lor ca să-şi cumpere una dintre trusele acelea scumpe de diagnosticare, ce 

reprezintă adevărata carte de vizită a unui profesionist în vindecarea oamenilor. 

Până să am o relaţie apropiată cu o soră medicală de la Spitalul ”Sfântul Ambrozie”, 

graţioasa Cerasella, cum îmi plăcea s-o alint, ori de câte ori intimitatea ne-o permitea, fusesem 

convins că trusele astea sunt oferite proaspeţilor medici la absolvirea studiilor, în nici un caz 

că ar putea avea acces la ele persoane fără nicio legătură cu nobila profesie de vindecător.  



Îmi amintesc că am discutat acest aspect cu Cerasella, care, înainte de orice, este o 

tânără de familie bună, foarte atrăgătoare, cu puţin talent şi răbdare pentru studiul asiduu al 

manualelor de medicină, spre deosebire de abilităţile sale extraordinare în a-şi ajuta pacienţii 

(în special pe cei generoşi, recunoscători pentru eforturile ei) să treacă uşor şi plăcut peste 

perioada grea a unei internări în instituţia medicală în care Cerasella activa. Ea a fost cea care 

mi-a demonstrat, cu exemple concrete, inclusiv cel personal, că dictonul ”Sănătatea – cea mai 

mare comoară!” este cu mult depăşit de realităţile vremurilor în care trăim. În opinia ei (şi 

avea opinii pentru orice, nu vă îndoiţi de asta), un om înţelept ar trebui să caute singurul lucru 

care are capacitatea de a-i prelungi viaţa şi a i-o face fericită, anume Averea cu dimensiuni cât 

mai ample. Iar după spusele Cerasellei, valoarea unei truse de diagnosticare era infinit de 

mică pentru, spre exemplu, un tânăr cu o moştenire ca a mea. 

Din nefericire pentru ea, grațioasa Cerasella nu a estimat corect şi valoarea onoarei 

mele, raportată la averea pe care urma s-o moştenesc, atunci când m-a anunţat că ar putea fi 

însărcinată cu primul meu copil. Mai mult, tot contrar estimărilor sale, m-a costat nesperat de 

puţin să ies din această nefericită conjunctură, respectiv să-l conving pe tatăl ei să o trimită să 

studieze medicina la Universitate, în celălalt capăt al ţării. Nu i-am plătit decât taxa pentru 

primul semestru, dar sunt convins c-o să se descurce fenomenal, într-un mediu compus în 

principal din tineri moştenitori, de familii bune şi cu perspective încântătoare de viitor. 

- Bine că ţi-a venit mintea la cap! a croncănit ştirb baba. Mi-era să nu fi intrat deja şi-n 

tine necurăţenia, ca să te facă să-ţi goneşti singură salvarea. 

Mai că nu sărea într-un picior de satisfacţie că i-a ieşit ”pasenţa” şi, dacă nu m-aş fi 

simţit atât de slăbit, cred că m-aş fi repezit la gâtul ei.  

– Acum du-te de pune nişte apă la fiert şi adu-mi şi mie ceva de băut de la rece, că mă 

iau toate năduşelile numai să stau în aceeaşi încăpere cu el. Voi, mirenii, habar n-aveţi cât de 

rău ne e când încercăm să vă scăpăm de blestemăţiile care vă spurcă, precum viermii ce 

colcăie în carnea uitată neîngropată. Şi-ntre timp gândeşte-te bine cine i l-ar fi putut trimite pe 

necurat flăcăului tău, şi de ce! 

De parcă blestemele pe care le tot pomeneşti n-ar fi aruncate tot de unii ca voi, care 

se mai şi cred egalii preoţilor, îmi stătea pe limbă să-i zic, numai că analogia cu viermii nu 

prea mi-a căzut bine. Chiar că-mi venea să mor din cauza durerii de cap! Ca să fie şi mai rău, 

picioarele mă mâncau îngrozitor. În acele clipe uram toţi medicii din lume şi le doream să 

înghită numai medicamente care au ca efect intoxicaţiile severe. 

– Nu ştiu multe despre vrăji şi m-a şi ferit Dumnezeu să am de-a face cu aşa ceva…, 

am auzit-o pe mătuşă-mea spunând, stingherită, din prag.  

Am înţeles că trăgea de timp, fiindcă nu prea-i venea să mă lase singur cu baba. I-am 

fost recunoscător pentru asta. 

Hoaşca s-a uitat atât de urât spre ea, că sărmana mea mătuşă a început să tremure din 

tot corpul. Cu toate astea, n-a dat nici un pas în spate.  

– Trebuie să scoatem necurăţia din duhul omului, i-a spus baba, cu glas de gheaţă. 

Acu’ m-ai adus aici să te-nvăţ cum se face asta, ori să ţi-l fac bine?… 

– Poate dacă mi-ai spune câte ceva despre… ce crezi tu că are nepotul meu, aş şti la 

cine să mă gândesc, i-a răspuns cu glas tremurat mătuşa mea. 



Cu toată recunoştinţa pentru grija ei, îmi venea să-i dau una pentru cât de umilă stătea 

în faţa unei inferioare. Eram furios că nu înţelegea cu cine stă de vorbă – o escroacă, hotărâtă 

să stoarcă de la ea cât de mult poate şi, între timp, să mă afume şi pe mine până-mi pierd 

cunoştinţa. 

– Păi, ce să fie de spus: gândeşte-te cine i-ar vrea răul, chiar şi moartea. Are vreo 

vrăjmăşie cu cineva; rude care să îi vrea averea; femei pe care le-a lăsat … Ce ştiu eu! Ce-i 

aşa de greu de-nţeles, doar orice om are duşmani! Ştii pe careva de lângă voi să umble cu 

lucruri de nefăcut; aţi mai păţit, în neam, nenorociri din astea, ori vreunul dintre părinţii lui a 

făcut vreun păcat mare, în tinereţe, sau chiar mai încoace? 

Sunt singur pe lume, hoaşcă!, îmi venea mie să urlu de pe patul de suferinţă. În 

schimb, doar mă scărpinam energic, într-o încercare disperată de a-mi linişti picioarele arse de 

mâncărime. 

– Hai, du-te odată, nu vezi cum se zvârcoleşte dihania în el, ca prinsă în capcană! a 

zbierat hoaţa de babă la mătuşă-mea, care, la auzul vocii ei pline de răutate, nu şi-a mai putut 

controla plânsul.  

– Gata nefăcutule, blestemat să fii, ai să dai tu ochii cu baba Vanka şi-ai să vezi că nu 

mai e nicio scăpare. O să te iau forţat, năpârcă ce eşti, şi-o să te-arunc în focul Iadului, să arzi 

în chinuri până la sfârşitul veacurilor, aşa cum merită toate mârşăveniile! continuă hoaşca, 

privindu-mă cu nişte ochi mici, mai fierbinţi ca flăcările din şemineu.  

Ştiam că acum vorbeşte cu aşa-zisa ”necurăţenie” din mine şi, presupunând că aş fi 

împărtăşit credinţa ei, ar fi trebuit să-mi pară bine s-o văd aşa înspăimântătoare, fiindcă se 

declarase de partea mea. În schimb, eu m-am simţit cuprins de o teamă iraţională şi, preţ de 

câteva clipe, chiar m-am gândit că, poate, ceva chiar este în neregulă cu mine.  

– Acum, drăguţule, mi-a zis baba cu glas ceva mai domolit, imediat ce uşa camerei s-a 

închis în urma mătuşii mele, să nu-ţi fie frică nici o clipă de ce-o să se întâmple în continuare, 

fiindcă nu cu tine o să vorbesc, ci cu blestemăţia ce ţi s-a ascuns în corp. Ai să m-auzi zicând 

vrute şi nevrute, vorbe grele, care-or să-ţi facă părul măciucă şi-or să-ţi îngheţe sângele în 

vine, dar n-am încotro. Trebuie să-l prind pe cel de neprins, şi nu pot să fac asta dacă umblu 

cu mănuşi. Unii nu reuşesc nici cu mâna goală, dar de ale mele – a zis hoaşca arătându-mi 

două gheare descărnate, cu venele groase şi verzi ca fierea, şi unghii lungi, galbene pe 

deasupra şi negre pe dedesubt – n-are cum să scape! 

În clipa când şi-a apropiat degetul arătător de mine, m-a învăluit un miros greţos, ca de 

fiinţe moarte de ceva timp, dar care nu au avut norocul să fie şi îngropate, făcându-mă să-mi 

pierd, pentru prima oară în acea după-amiază, cunoştinţa. 

M-am trezit câteva minute mai târziu, cu gâtul dureros de uscat şi ochii lăcrimându-mi 

abundent din cauza fumului gros ce umplea întreaga încăpere. M-am gândit imediat că abia 

începusem curăţarea hornurilor când am căzut la pat, însă starea deplorabilă a şemineelor 

noastre era, probabil, ultimul lucru pe lista de discuţie dintre mătuşa mea şi groaznica 

descântătoare. Nici una nu părea să ia în seamă aerul irespirabil, ba chiar am văzut-o pe 

hoaşcă aruncând, prin uşa lăsată intenţionat deschisă a şemineului (de aici venea fumul care 

mă sufoca!), un mănunchi de frunze uscate, care au ars imediat, împrăştiind un miros oribil de 

grajd necurăţat cu săptămânile. 



– Află, deci, că Zenobia s-a opus din prima clipă când a aflat că Nikolai mi-a cerut 

mâna. De fapt, ca să fiu cinstită, a făcut o criză de nervi îngrozitoare, în care l-a ameninţat că 

o să-l târâie prin tribunale toată viaţa, numai ca să obţină întreaga moştenire. În plus, a şi 

încercat să-mi înfigă un vătrai în ochi! Chiar dacă n-a reuşit să mă chiorască, după 

întâmplarea asta nu am mai văzut-o cu anii şi zău dacă nu mi-a părut bine! Habar n-am dacă 

Nikolai a păstrat relaţiile cu ea, că doar era singura lui rudă în viaţă, dar mie nu mi-a mai adus 

niciodată vorba despre asta.  

După câte se pare, mătuşă-mea luase hotărârea să-şi deschidă inima în faţa unei babe 

decrepite şi să-i povestească lucruri care nu se spun nici preotului, la împărtăşanie, ca să nu 

mai zic mie, ruda ei de sânge. Ştiam că Zenobia este sora mai mare a unchiului meu şi că se 

aflau în relaţii reci, însă niciodată până acum nu aflasem de ce. Credeam că nu i-a vizitat 

niciodată în cei cinci ani de când locuiam împreună, din cauză că unchii mei dezaprobă traiul 

ei în păcat cu un bărbat care şi-a lăsat nevasta şi copiii mici ca s-o urmeze în călătoriile ei prin 

toată lumea. Trebuie să recunosc că, în secret, eu o cam admirasem pentru curajul şi spiritul ei 

de aventură. 

– Înţeleg să aibă ceva împotriva ta, pe dreptate sau nu, a zis baba cu diplomaţie, dar şi 

împotriva nepotului? 

– Uite că are! Când a murit Nikolai, păcătoasa a venit la mine şi mi-a zis că o să aibă 

grijă să n-am parte de nici un sfanţ, nici eu, nici bastardul soră-mii! A zis-o cu atâta răutate şi 

ură, de parcă mă blestema sau cam aşa ceva… Eram prea supărată ca s-o iau în seamă atunci, 

dar, dacă stau bine să mă gândesc, Zenobia n-ar fi chiar străină de lucrăturile necurate. Când 

m-am cununat, lumea vorbea pe la colţuri că n-a venit la biserică fiindcă Nikolai i-ar fi 

interzis să calce în lăcaşul înălţat de strămoşii lor, după ce-ar fi descoperit-o că umbla cu 

descântece şi făcături. Pe vremea aceea eram convinsă că vorbele astea le-a răspândit chiar ea, 

ca să aibă motiv să nu fie de faţă când mă cunun în faţa Domnului. În plus, la scurt timp după, 

a şi plecat în lume şi nici c-am mai auzit de ea până la înmormântarea lui Nikolai. Îmi 

amintesc foarte clar că m-a aşteptat la intrarea în curtea bisericii şi după ce m-a ameninţat că 

mă lasă fără avere, s-a şi îndepărtat dispreţuitoare, fără să intre să-l vadă pe frate-su. 

–Nţ, nţ, nţ! făcea baba clătinând din cap, de parcă nu-i venea să creadă de ce sunt 

oamenii în stare când e vorba de atâţia bani la mijloc. Şi ai aflat şi ce fel de descântece făcea 

cumnata asta a ta?   

Nu-mi venea să cred ceea ce tocmai auzisem! Sora unchiului meu venise în prima ei 

vizită, după cinci ani, poate mai mult, dacă e să-i dau crezare mătuşă-mii, şi mie nu-mi 

spusese nimeni nimic. Ba a mai apucat şi să arunce cu ameninţări în dreapta şi-n stânga, iar eu 

habar n-am avut.  

Am încercat să-mi reamintesc figurile celor care participaseră la înmormântarea 

unchiului, însă mi-am dat seama, curând, că este o încercare sortită eşecului. În primul rând că 

priveghiul durase, aşa cum e datina, trei zile la rând, suficient ca pe la capul mortului să treacă 

aproape două sute de oameni. La înmormântarea efectivă fuseseră cel puţin o sută cinzeci, din 

care mai mult de jumătate de sex feminin, şi, ca să fie totul şi mai complicat, nu ştiam, după 

nume sau figură, decât cel mult jumătate dintre persoanele respective. 

– Stai liniştită că, indiferent ce blestem a aruncat ea, îi vin eu de hac, am auzit-o pe 

babă asigurând-o pe mătuşa mea, în timp ce se apropia de patul în care zăceam neputincios.  



Ochii mă usturau îngrozitor, din cauza fumului puturos, dar celelalte simţuri îmi erau 

mai alerte ca oricând. 

Ajunsă lângă mine, hoaşca m-a stropit pe faţă cu un lichid foarte fierbinte, probabil şi 

destul de vâscos, fiindcă nu l-am simţit scurgându-se. Apoi a început să bolborosească 

încetişor, aplecată deasupra mea, o incantaţie lină la început – sunete şoptite, în continuare 

fără nici un înţeles pentru urechile mele – care, în timp, a crescut în intensitate şi ritm. Acum 

răsunau clar comenzile pe care i le dădea aşa-zisei necurăţii ascunse în trupul meu, rostite 

într-o limbă cu excesiv de multe consoane, pe un ton care alterna între rugă şi ameninţare. 

Avea o voce când rece, când caldă, de parcă bătrâna descântătoare se divizase, în mod 

miraculos, în două persoane distincte: una care părea să–l cheme, să–l invite afară pe cel 

ascuns în mine, în timp ce cealaltă îi ordona acestuia să iasă din lăcaşul trupului meu. Vocea 

rea – baborniţa, aşa cum o ştiam – rămânea învăluită în fumul care-mi invadase plămânii însă, 

după o vreme, am avut impresia că zăresc femeia cu glas blând. Stătea senină la căpătâiul 

meu; era cam de-o seamă cu mătuşă-mea, cu părul grizonat strâns într-un coc elegant. Avea 

un compleu sobru, dar, fără îndoială, foarte scump, la care asortase un colier de perle extrem 

de rafinat. Mi se părea c-o ştiu de undeva, deşi eram sigur că nu schimbasem nici măcar o 

vorbă cu ea, niciodată. Mi-aş fi amintit o astfel de întâlnire! 

Mâinile îi erau calde când mi-a luat palma între ale ei şi mi-a zâmbit încurajator, 

înainte să-şi scoată din păr un ac lung şi gros pe care mi l-a înfipt în vârful degetului arătător. 

M-am zvârcolit de durere, dar nu m-am putu elibera din strânsoarea ei. A repetat operaţiunea 

barbară pentru toate degetele mâinii mele drepte, strângând, după fiecare împunsătură, 

locurile rănite. Apoi mi-a sucit mâna, cât să văd cum din degetele perforate curgea, în loc de 

sânge, un lichid gros, de culoarea argintului vechi. Când mi-a ridicat mâna în dreptul gurii ei, 

de durere şi oroare am căzut în nesimţire. 

Am fost trezit de zgâlţâielile bătrânei vrăjitoare sau, mai degrabă chiar, de respiraţia ei 

urât mirositoare. Mă ţinea de umeri, cu faţa foarte apropiată de a mea, şi murmura o incantaţie 

melodioasă pe care, de această dată, o şi înţelegeam, comparativ cu bolboroselile de mai 

devreme. 

”Trezeşte-te flăcău”, îmi şoptea ea, ”că nu-i încă vremea de dormit, trezeşte-te şi 

luptă! Trezeşte-te flăcău, soarele nu-i încă asfinţit, pomii sunt verzi şi apa dulce, trezeşte-te să 

vezi că-l smulge, din tine, baba Vanka pe cel rău!”  

Aş fi avut impresia c-aud un cântec de leagăn, atât de zăpăcit eram în acel moment, 

dacă baba nu m-ar fi scuipat, la intervale regulate, ca pentru alungarea deochiului. Asta m-a 

îngreţoşat nespus, deşi nu-mi era străină semnificaţia gestului – aveam destule ajutoare la 

bucătărie care le acordau superstiţiilor păgâne mai multă importanţă decât ar fi meritat – 

făcându-mă să-mi doresc, din tot sufletul, să cad iarăşi în nesimţire. Din păcate, se pare că 

invocaţiile babei aveau mai mult efect decât m-aş fi aşteptat, fiindcă, oricât am încercat, n-am 

reuşit să adorm la loc. Nu atunci când mi-am dorit asta, cel puţin! 

Calvarul descris nu a durat prea mult; după ce mi-a observat ochii deschişi, baba s-a 

oprit din ceea ce făcea şi m-a întrebat, liniştită, dacă sunt bine. N-a stat să dau din cap – putea 

să aştepte mult şi bine, căci, am constat eu cu groază, nu-mi mai puteam mişca deloc 

extremitatea superioară a corpului – ci s-a întors în faţa şemineului, lângă mătuşa mea. 

Aceasta stătea chircită în fotoliul ei preferat, incapabilă să privească spre mine. 



Cu sufletul cât puricele, m-am sforţat să-mi mişc membrele şi torsul. Încă răspundeau 

la comenzile mele, deşi nu atât de prompt cât mi-aş fi dorit. Din cauza efortului vedeam pete 

întunecate în faţa ochilor şi tot corpul îmi era scăldat în transpiraţie rece. Am fost totuşi 

recunoscător să constat că nu sunt paralizat şi ştiu că m-am gândit că percepţiile îmi erau, fără 

îndoială, afectate de migrenele blestemate ce mă făcuseră să cad la pat. Am vrut să mă ridic în 

capul oaselor, să-mi avertizez mătuşa că hoaşca trebuie să plece înainte să ajung infirm pe 

viaţă din cauza vrăjilor ei, dar tocmai atunci ruda mea a început o nouă serie de confidenţe 

care efectiv m-au ţintuit locului. 

– Nikolai a făcut mai mulţi bastarzi de când ne-am căsătorit, mai ales cu fetele pe care 

le aducea să mă ajute la treburile prin casă. El credea că nu am habar de ce-mi tot schimbă, la 

cel mult şase luni, slujnicele, dar mama m-a învăţat de mult cum sunt bărbaţii, aşa că am 

închis ochii, preferând să ştiu că omul meu găseşte acasă tot ce-i trebuie şi nu e nevoit să bată 

căi neumblate ca să-şi facă poftele. De asta m-am şi asigurat, cât am putut mai bine, ca fetele 

astea să fie curate şi să ştie să-şi ţină gura când este cazul. În plus, majoritatea plozilor 

zămisliţi în păcat nici n-au apucat să iasă din copilărie, sărmanii de ei!  

Doar o fată şi un băiat au ajuns la vârsta de 10 ani, iar astăzi nu mai trăieşte decât fata. 

E bine, într-o casă de oameni cumsecade, care o iubesc ca şi cum ar fi a lor. Din câte am aflat 

– Cerasella, c-aşa o cheamă – îl cam moşteneşte pe răposatul de taică-su când vine vorba de 

iubit; în rest, e muncitoare şi frumoasă foc şi, dacă e s-o crezi pe mamă-sa, destul de deşteaptă 

cât să treacă examenul de admitere la Şcoala de Medicină, de la Universitate. Nu ştie că e 

bastardă şi, după cum vezi, nici nu pare a fi soiul de fată căreia să-i umble gândul la vrăjitorii!   

– Ea ca ea, dar oamenii de-au crescut-o? insistă baba, nepăsătoare la stinghereala pe 

care părea să o resimtă mătuşa mea făcând o destăinuire atât de jenantă.       

Din patul în care zăceam, eu simţeam ceva mai mult decât jenă. Pur şi simplu mi se 

oprise respiraţia. Sângele îmi zvâcnea în urechi, cu un huruit infernal, care s-a metamorfozat 

apoi în vocea tunătoare a fostului meu dascăl de metafizică: ”Un nume nu înseamnă mare 

lucru, atâta timp cât nu-i sunt asociate şi calităţile care îi dau identitatea şi, în speţă, 

unicitatea sa. Iar identitatea are mai multe înţelesuri: un prim sens e acela de identitate 

numerică (doar o fată din orăşelul nostru a fost admisă la Şcoala de Medicină de la 

Universitate); un al doilea sens se ia când există unitate atât în definiţie, cât şi în număr – de 

pildă: tu eşti identic cu tine însuţi prin formă şi materie (Cerasella este cea mai frumoasă fată 
din câte cunosc, cu un corp superb şi un chip pe măsură); al treilea sens se întâlneşte când 

există unitatea definiţiei substanţei prime: de pildă, liniile drepte egale sunt identice 

(Cerasella e muncitoare şi foarte deşteaptă). E adevărat că aici avem de a face cu o pluralitate 

de obiecte (îl cam moşteneşte pe răposatul de taică-su când vine vorba de iubit), dar, în astfel 

de cazuri, egalitatea constituie o unitate”. Concluzia  logică era evidentă: ”Graţioasa 

Cerasella este fiica nelegitimă a unchiului meu!” Şi n-am avut altă soluţie decât s-o accept. 

Respiraţia mi-a revenit la normal, dar capul mă durea în continuare, cu şi mai mare 

intensitate.  

– … ai ei ştiu cine e tatăl copilului, dar niciodată nu ne-au făcut probleme, mai ales că 

Nikolai, ca un bun creştin, a avut grijă să contribuie regulat la cheltuielile de creştere a fetii. 

Ba chiar i-a lăsat şi-o brumă de zestre prin testament! 

– Nu zău? Şi au fost mulţumiţi de dar? 



– Păi, mamă-sa a cam strâmbat din nas când a aflat suma, dar i-am explicat, ca de la 

om la om, că nu-i posibil să împart averea nepotului meu legitim la egal cu bastarda soţului 

meu. Cine-a mai pomenit aşa ceva? Să zică mersi c-a primit şi atât, nu? 

– De zis, cred şi eu c-a zis, dar de gândit… n-aş pune mâna-n foc. Las’ că vedem 

acuşi! 

Baba a revenit, cu rânjetul ei respingător, la capul meu. Mi-a pus o palmă rece pe 

frunte, ca pentru a-mi măsura temperatura, şi m-a ameninţat cu gura ei ştirbă: 

– Necuratule, nedesfăcutule, neodihnitule, nu mai ai nicio scăpare!  

A început să mă lovească peste tot corpul (ocazie cu care am constatat, cu uimire şi 

jenă, că nu mai purtam decât lenjeria intimă), cu un buchet de frunze umede, fără să-şi ia o 

clipă mâna stângă de pe mine. După ce mi-a înconjurat patul de trei ori, în sens invers acelor 

de ceasornic, s-a oprit în dreptul picioarelor şi am auzit iarăşi incantaţiile acelea bolborosite, 

din care nu înţelegeam o iotă. 

Probabil că o invoca pe mama Cerasellei, căci, dintr-o dată, am văzut-o pe aceasta 

intrând în cameră, îmbrăcată în haine de sărbătoare, cu zâmbetul ei prefăcut, de sub borurile 

pălăriei cochete din catifea brodată, şi purtând mănuşile acelea de dantelă la care nu renunţa 

niciodată. Cerasella îmi spusese, la un moment dat, că mama ei şi-a pierdut câţiva centimetri 

din inelarul stâng într-un accident, când era foarte tânără, şi că asta o necăjea atât de tare încât 

nu suporta să-şi vadă mâna neacoperită, fiindu-i de neconceput să apară în public fără mănuşi. 

Tot de aceea, inelul de logodnă şi verigheta le purta la mâna dreaptă, amândouă pe acelaşi 

deget. 

Avea mâinile foarte reci când mi-a atins tălpile. Eram atât de surprins să-i văd palmele 

dezgolite, încât nu am avut nicio reacţie când a scos din poşetă un ac, la fel de îngrozitor ca 

cel din părul femeii elegante care mă vizitase mai devreme. Am vrut (prea târziu!) să-mi 

retrag picioarele, dar ea deja mă prinsese de glezne cu o putere de care n-aş fi crezut-o în 

stare. Înţepăturile adânci pe care mi le-a făcut au fost chiar mai dureroase ca cele suferite la 

mână şi mi-am pierdut cunoştinţa înainte să văd ce culoare avea lichidul scurs din răni. 

În simţiri m-au adus strigătele furioase ale vrăjitoarei, care, în timp ce-şi rostea 

incantaţiile neinteligibile, mă şi biciuia cu răutate, folosind mănunchiul de plante trecute, de 

data aceasta, printr-un lichid frumos mirositor, dar care îmi provoca usturături insuportabile la 

cea mai uşoară atingere. Am încercat instinctiv să mă feresc de loviturile nemiloase, dar toate 

sforţările mele s-au dovedit zadarnice, căci, între timp, spre groaza mea, tot corpul îmi 

devenise neascultător la comenzi.  

În acele clipe de cruntă deznădejde, am găsit totuşi puterea să mă alin singur, 

spunându-mi că atâta timp cât mai simt o durere cât de mică în membrele încremenite, mai 

există şanse să îmi recapăt cândva controlul asupra propriului meu trup. Urmărind acest 

raţionament, îmi repetam, fără încetare, că şansele să-mi revin erau cu atât mai mari, cu cât 

durerile pe care le trăiam la atingerea ierburilor din mâinile babei erau mai cumplite. 

Din acel moment, am încercat să îmbrăţişez ca pe un prieten vechi suferinţa şi probabil 

c-aş fi reuşit să-i îndur apropierea bărbăteşte – fără nici o lacrimă în ochii larg deschişi şi fără 

să răsuflu gâfâit printre sărmanele mele buze înţepenite – dacă n-aş fi văzut sişul cu lamă 



lungă şi flexibilă din mâna bătrânei vrăjitoare, strălucind la fel de periculos ca şi ochii ei 

haini. 

Ticăloasa a aruncat ierburile asupra mea, făcându-le să mi se împrăştie pe tot corpul, şi 

a început să strige comenzi gâtuite într-o limbă străină mie, scuipându-mă, din când în când, 

cu lichidul sorbit dintr-un pocal de argint. Lângă ea stătea mătuşa mea, atât de îngrozită că-i 

tremura în mâini tava pe care ţinea pocalul. Nu l-am recunoscut ca fiind al nostru şi habar n-

am de ce, în clipele acelea, nu mă gândeam decât de unde şterpelise bătrâna vrăjitoare un 

obiect atât de scump.  

– Akana rup inklel avri! Akana inklel! Akana bezex! Akana bezexa! Akana! 

A încheiat incantaţia cu un urlet înfiorător, care mi-a făcut stomacul să se strângă 

ghem. În tensiunea cumplită care a urmat, vrăjitoarea a ridicat sişul în dreptul pieptului meu 

şi, după câteva clipe dureros de lungi, în care am uitat până şi să respir, a făcut deasupra mea 

semnul crucii cu mâna în care îl ţinea. Apoi mi l-a înfipt în coapsă. Când tăişul mi-a străpuns 

pielea, nu am simţit nimic în zona respectivă, poate doar un val de căldură, cu atât mai plăcut 

cu cât restul corpului mi-a fost săgetat de dureri sălbatice, greu de imaginat ori descris unei 

persoane care nu le-a trăit pe viu. Aveam senzaţia că tot sângele mi s-a transformat în ace de 

gheaţă, care-mi sfâşiau fără milă carnea de pe oase. Pielea, la rândul ei, se strângea în jurul 

trupului meu, ca o folie de plastic pusă lângă foc, împingând nemiloasele ace şi mai aproape 

de miezul fiinţei mele, de izvorul din care abia de mai curgea un firicel de viaţă. 

Înainte să fiu atras, din nou, în vâltoarea neagră a nesimţirii, m-am gândit că sişul 

babei mi-a perforat artera femurală şi că-i va fi, probabil, foarte greu să mă trezească şi de 

această dată, ca să-mi arate ce culoare are sângele meu. Cu toate astea, am văzut limpede, 

printr-o ultimă sforţare a sărmanilor mei ochi, cum un şuvoi argintiu de lumină ţâşneşte din 

coapsa mea rănită, ca apa sub presiune dintr-un gheizer abia trezit la viaţă. 

 

Cine-a spus că, atâta timp cât trăim, singurul lucru cu care trebuie neapărat să ne 

obişnuim este durerea, nu a minţit câtuşi de puţin. Totuşi, după toate greutăţile prin câte am 

trecut, pot spune că partea a doua a zicalei – cea care ne îndeamnă să acceptăm ca pe un dat al 

existenţei răutăţile gratuite din partea semenilor – nu este neapărat adevărată.  

Iată şi de ce: 

După ce aproape că am cedat acelor înfiorătoare torturi la care m-a supus vrăjitoarea 

angajată de sărmana mea mătuşă pentru a mă vindeca, ajungând până în pragul somnului 

veşnic, m-am trezit într-un salon de spital, înconjurat de lumina caldă a unei zile de toamnă 

atât de frumoase, încât prima mea reacţie a fost să izbucnesc în hohote de plâns.  

La căpătâiul meu, pe scaunul de veghe, am văzut-o pe buna mea Cerasella, care, după 

cum mi-a mărturisit mult mai târziu, când m-am întremat suficient pentru a discuta despre 

întâmplările ce fuseseră cât pe-aci să mă răpună, renunţase la Şcoala de Medicină, pentru a mă 

îngriji cu mâna ei.  

Nu mi-a cerut niciodată nimic pentru devotamentul şi grija dezinteresată arătate atunci 

şi ştiu că, indiferent câte cadouri îi voi oferi, sau câte dorinţe îi voi îndeplini în lunga şi 

fericita (sper eu) viaţă ce ne aşteaptă înainte, ca soţ şi soţie, nu-i voi putea mulţumi îndeajuns 

pentru tot binele pe care mi l-a făcut. 



Căci sunt convins că dacă ea nu ar fi bătut la uşa conacului nostru în nefasta seară, 

acum aş fi zăcut lângă mătuşa mea, în cripta familiei.  

Da, sărmana mea rudă a fost atât de zdruncinată de cele întâmplate, încât, la câteva 

săptămâni după groaznica şedinţă de vrăjitorie, s-a dus la Creatorul tuturor celor care ne 

înconjoară, să-l roage să o vindece el de amărăciune şi vinovăţie, căci medicii nu au putut găsi 

nimic în neregulă cu ea, oricâte consultații i-au făcut înainte să moară. Din cauza asta, toţi 

cunoscuţii noştri au şi rămas cu impresia că biata femeie, aflată încă în puterea vârstei, s-ar fi 

topit de ”inimă rea”.  

Poate că unii desconsideră un asemenea ”diagnostic”, dar specialiştii în psihicul uman 

pe care i-am consultat imediat ce m-am trezit din îngrozitoarea letargie – din păcate, abia a 

doua zi după ce ea fusese îngropată – mi-au dat explicaţii pe larg despre puterea imensă pe 

care o exercită psihicul asupra corpului în care sălăşluieşte, aşa că am acceptat, într-un târziu, 

că nu s-a putut face nimic pentru a salva un suflet care-şi pierduse complet dorinţa de a mai 

trăi. 

Desigur, mi-a fost foarte greu să scap de sentimentul că sunt singurul vinovat de 

moartea regretatei mele mătuşi, mult timp fiind convins că, dacă m-aş fi trezit mai devreme 

din comă, poate că aş fi putut-o convinge să treacă peste răul pe care l-a făcut din neştiinţă şi 

cu cele mai bune intenţii. Eu, spre exemplu, am reuşit să depăşesc toate cele şase etape ale 

jelirii, atât de precis calculate de psihologi, şi să mă împac cu moartea ei, doar cu ajutorul 

Cerasellei, femeia care mi-a stat în permanenţă alături. 

Totuşi, nici chiar îngerului meu păzitor nu i-am spus că uneori, mai ales când 

înserarea mă găseşte singur în încăperea în care s-a derulat înfricoşătoarea şedinţă de 

”dezlegare” a mea de sub puterea ”argintului-viu” (căci asta am aflat, recent, că se chinuia 

aşa-zisa vindecătoare să obţină prin torturile la care m-a supus), îmi revin în minte ultimele 

clipe ale ritualului.  

Văd clar jetul de lichid argintiu ce ţâşneşte cu forţă din coapsa mea secţionată şi, chiar 

înainte să cad în nesimţire, îl surprind şerpuind, prin aer, atras de vasul frumos prelucrat ţinut 

de mâna mătuşii mele, undeva în dreapta vrăjitoarei. Nu văd lichidul aşezându-se în pocal – 

după părerea mea, la debitul pe care îl are, nici nu cred c-ar fi încăput – şi nici dacă persoana 

de lângă babă chiar este mătuşa mea, ori doar altcineva care poartă inelul ei de căsătorie.  

Inelul, măcar, îl ştiu bine şi nu am cum să-l confund cu altul, fiindcă a fost făcut pe 

comandă şi este unicat. L-am şi găsit, la câteva zile după ce am ieşit din spital, căzut lângă 

patul în care zăcusem până nu de mult. Are o piatră albastră în mijloc şi încă două mai mici, 

verzi, în jurul acesteia. Mi-a părut rău că nu au îngropat-o pe mătuşa mea cu el, iar când i-am 

spus Cerasellei cât regret acest lucru, draga de ea a făcut toate aranjamentele necesare ca 

inelul să fie îngropat cât mai aproape de locul unde odihnea ruda mea.  

Recunosc, acest gest m-a impresionat peste măsură, fiindcă mă aşteptasem la oarecare 

opoziţie din partea viitoarei mele soţii, care, ca orice femeie, ar fi fost normal să tânjească 

după o bijuterie atât de frumos lucrată şi scumpă. Pe când ea, din contră, doar s-a arătat uimită 

de ce mătuşa ar fi purtat un inel de căsătorie din argint când, conform tradiţiei, acestea se 

lucrează numai în aur – regele tuturor metalelor. Eu n-am putut să-i spun decât că trebuie să fi 

fost vreo excentricitate a unchiului meu, deşi ştiam prea bine că inelul fusese de aur, cel puţin 

până să mă îmbolnăvesc.  



În astfel de clipe, aşadar, mintea mea incomplet vindecată (nu o neg) nu se poate opri 

să nu se întrebe dacă nu cumva blestematul de ”argint-viu” a intrat în corpul adevăratei sale 

ţinte – şi anume, mătuşa mea – ducându-şi, astfel, la bun sfârşit adevărata însărcinare. Ajuns 

în acest punct cu raţionamentul, desigur că încep să fac supoziţii cu privire la identitatea 

persoanei care l-ar fi putut trimite.  

Ştiu că acest mic joc de imaginaţie pe care-l fac nu este deloc sănătos pentru 

integritatea mea psihică, dar poveştile populare despre descântecele şi blestemele cu mercur 

alb – aşa-zisul ”argint-viu” –, pe care le-am aflat în ultima vreme, mă fascinează şi mă 

înspăimântă într-o asemenea măsură, încât mă simt obligat să aflu cât mai multe despre 

grozăviile pe care le-am trăit. 

În plus, nu pot trece cu vederea dezvăluirile teribile pe care i le-a făcut ruda mea falsei 

vindecătoare. 

Din ce am aflat până acum, mătuşa a spus adevărul despre motivul răcirii relaţiilor cu 

sora unchiului meu. Zenobia chiar este o femeie îngrozitoare, care mă invidiază şi-mi vrea 

răul din tot sufletul, m-am convins cu ochii mei, după ce mi-a făcut o vizită, la numai câteva 

zile de la moartea mătuşii mele. Nu mi s-a părut nici pe jumătate la fel de elegantă ca atunci 

când a venit la căpătâiul patului meu de suferinţă, dar avea aceeaşi coafură şi ştiu că am stat, 

pe tot parcursul întâlnirii, cu ochii numai la cocul ei. A încercat să mă ameninţe şi pe mine că 

mă cheamă în instanţă pentru partea ei din avere, dar, după ce am minţit-o că sunt dornic să-i 

satisfac toate pretenţiile materiale – desigur, după ce mă întremez suficient –, a plecat 

mulţumită, asigurându-mă ca va avea grijă să-mi respect promisiunea. 

După plecarea ei, la rândul meu, am făcut toate diligenţele necesare pentru a-mi lua 

definitiv o grijă de pe cap, şi, din câte mi s-a raportat, eforturile mi-au fost răsplătite cu mult 

peste investiţia făcută, respectiv cu o avere pe care sunt liber s-o cheltui după cum cred eu de 

cuviinţă, fără a fi obligat să dau socoteală nimănui, poate doar femeii pe care o voi lua de 

soţie – blânda mea Cerasella. 

Totuşi, cred că este prea devreme să investighez trecutul şi originea viitoarei mele soţii 

şi nici nu mă grăbesc, atâta timp cât în faţă ne aşteaptă o viaţă lungă şi fericită împreună. Îmi 

este foarte greu, însă, ori de câte ori mă gândesc la viitorul nostru comun, luminos şi plin de 

iubire, să trec cu vederea un episod al cumplitei mele întâlniri cu descântătoarea care, ca fapt 

divers, pare să fi intrat în gaură de şarpe după acel nefericit eveniment.  

Este vorba despre un cuvânt care mă urmăreşte în permanenţă, pitit în cotloanele 

întunecate ale unei minţi încă nevindecate, un cuvânt ce mi se insinuează perfid în bătăile 

neregulate ale inimii mele de îndrăgostit şi în timpanele care-mi mai vâjâie, din când în când, 

fără motiv.  

Este singurul cuvânt pe care l-am înţeles din ultima incantaţie făcută de vrăjitoare, 

înainte sau după, nu mai ştiu sigur, momentul în care mi-a înfipt sişul în picior, un cuvânt pe 

care îl rostesc în ultima vreme din ce în ce mai des, cu recunoştinţă, prietenie, dragoste şi 

chiar tandreţe.  

Cuvântul pe care probabil îl intuiţi este numele viitoarei mele soţii, buna mea 

Cerasella. 

  



7 seri 
  

Luni s-a ridicat în vârful picioarelor și chiar și așa abia ajungea la grindă. Atentă să nu 

deranjeze păianjenii, a tras de capătul fâșiei de piele neagră ce atârna chiar sub streașină, mai 

mult ghicită decât văzută, iar Cartea i-a alunecat grea în palme.  
Inscripțiile de pe cotor au sclipit stins, de câteva ori, când palma muncită a trecut ușor 

peste copertele fumurii, nici albe - nici gri, ca pentru a le șterge de praf. Chiar dacă nu era 

nevoie. De fapt, Luni adora să mângâie pielea fină care îmbrăca tomul străvechi și aștepta cu 

nerăbdare serile când îi venea rândul să-l coboare de la locul lui.  
- Până la urmă, tot o să rămânem fără semn de carte! a constatat țâfnos, Marți, 

urmărind-o din fotoliul în care se ghemuise, învelit până mai sus de gât, sub pelerina lui 

vineție. 
- De parcă ar conta vreodată la ce pagină am rămas! a chicotit Vineri din balansoarul 

ei, înainte să-și scufunde buzele în cafeaua cu lapte.  
Aburii ridicați din gura largă a cănii, îi făceau ochii să lucească umed în aerul dens al 

înserării.  
Marți se mulțumi să pufnească disprețuitor, ca și cum remarca nici nu merita să fie 

dezaprobată prin sunete articulate, și luă la întâmplare o ceașcă de pe tava adusă de Miercuri. 

Fu cât pe ce s-o scape din mână, surprins de scrâșnetul strident cu care s-a deschis 

poarta ce da spre pădure. Cu un zâmbet vinovat pe chip, Duminică se îndreptă în pas vioi spre 

fotoliile de răchită (plus un balansoar) așezate în cerc, sub o pergolă învelită în frunze mici și 

dese de viță sălbatică, doar o idee mai deschise la culoare ca pelerina lui Marți. 

Apropiindu-se și ea, din direcția opusă, Luni îl salută cu o înclinare scurtă a capului și 

se așeză la locul ei, strângând cartea la piept. Cotorul strălucea viu, de parcă apropierea de 

trupul micuț i-ar fi insuflat viață.  

Cercul celor șapte era aproape complet! 
- Se putea să vii și tu odată la timp! mormăi Marți în barbă, fără să privească spre 

cineva anume. 
Duminică se încordă sub geaca lui de piele albă, însă nu spuse nimic. Se așeză picior 

peste picior în fotoliul din dreapta lui Luni (și stânga lui Sâmbătă, desigur) și îi zâmbi amabil 

plinuței Miercuri, care s-a grăbit să-i înmâneze ultima ceașcă rămasă pe tavă. 

Răcoarea nopții începea să se facă simțită sub pergolă, deși soarele privea înapoi, de 

dincolo de lac, cu ochii tulburi incrustați cu linii difuze de portocaliu aprins și roșu intens. 
Umbre întunecate desenau pe nisip forma leagănului ridicat mult prea aproape de mal, 

în unghiuri ascuțite, ce se lungeau peste fotoliile de răchită (și-un balansoar), până către 

gardul înalt, de piatră, dincolo de care începea pădurea, indicând cu precizie de cartograf locul 

de unde doamna nopții avea să-și înceapă, în curând, plimbarea ei maiestuoasă. 
Miercuri așeză tava goală pe masa din mijlocul spațiului delimitat de pilonii pergolei 

și se îndreptă către locul ei (între Marți și Joi), cu un zâmbet satisfăcut pe buze. Era prima 

oară când termina de împărțit cafeaua (pentru Duminică, ciocolată!) înainte ca soarele să 

alunece dincolo de apă.  
- Dacă tot ești în picioare, nu împingi și o scrumieră încoa’? a întrerupt-o Joi, cu glasul 

lui baritonal, cumva gros, dar mai degrabă doar poruncitor.  

Miercuri, ca toți ceilalți, de altfel, știa că nu-l poate refuza! Nimeni nu se putea opune 

dorințele rostite cu glas tare de Joi, nici măcar Marți, despre care s-ar putea spune multe, dar 

nu și că ar fi o persoană ușor de convins.  

Deși perfect conștientă că fusese o cerere exagerată - atâta vreme cât împărțitul 

scrumierelor nu cădea în sarcina ei, mai ales că nici măcar nu fuma - se îndreptă ascultătoare 



spre casă. Era doar puțin enervată că n-are tăria să-i sugereze lui Joi să scrumeze în farfurioara 

pe care i-o înmânase mai devreme, odată cu ceașca.  
Miercuri ținea foarte mult la etichetă!  
Nu și Joi. Lăsase obiectul nefolositor să cadă în nisip imediat ce și-a primit cafeaua lui 

neagră și amară.  
Încă de atunci Miercuri s-a gândit ”Cât-de-amuzant-o-să-fie!” când va trebui să caute 

prin nisipul umed, la noapte, piesa scumpă de porțelan.  
Și încă ce-o s-o caute!  
Un serviciul de cafea incomplet era ceva de neconceput pentru ea. O idee pur și 

simplu… îngrozitoare!  
- Așează-te, fată, la locul tău, că i-o dau pe a mea! a oprit-o din mers glasul ascuțit al 

lui Sâmbătă. 
Miercuri se întoarse nehotărâtă către cei așezați în cerc, abia vizibili sub frunzele de 

viță de vie sălbatică.  
Nu-și dorea nimic mai mult decât să-și ocupe și ea locul, dar… 
Vineri nu mai vorbea cu Joi, după ce acesta îi criticase nemeritat de dur ultima 

poveste, deci nici vorbă să ia scrumiera din stânga și s-o dea mai departe, ocupantului 

fotoliului din dreapta;  
La cum o știa pe Sâmbătă, comodă și destul de leneșă în general, aceasta nu avea nici 

cea mai mică intenție să se ridice și să înmâneze personal scrumiera;  

Cât despre Joi, odată așezat la locul lui, nu avea să se mai ridice din fotoliu decât la 

sfârșitul serii! 
Ultima rază de soare se stinse în părul lui Vineri, poleindu-l cu praf de aramă. 

Ignorând total situația în mijlocul căreia să afla (poziționată cum era între Joi și Sâmbătă), 

aceasta zâmbea propriului chip, reflectat, deformat, de ceașca pe care o ținea ridicată cu 

ambele mâini la nivelul ochilor. 
Miercuri se strâmbă nemulțumită și făcu cale întoarsă. Luă scrumiera abia folosită de 

lângă picioarele lui Sâmbătă (mda, iarăși îi împrumutase balerinii preferați, fără să-i ceară 

voie. Trebuie să rezolve odată și-o dată chestia asta!) și aproape că i-o aruncă în poală lui Joi. 

Acesta nu păru foarte deranjat, ba chiar îi spuse un ”Mersi!” rânjit, înainte să scoată un 

rotocol de fum, pe care îl suflă alene în direcția lui Vineri. Ea păru să-l ignore, preocupată 

cum era să se rujeze, folosind în continuare ceașca de porțelan pe post de oglindă. 

- Suntem gata toți? întrebă Luni, urmărind-o pe Miercuri cum se așează, într-un sfârșit, 

în fotoliul ei, cu spatele la lac. 

Observă amuzată că aceasta își învelise umerii într-un șal, frumos ce-i drept, dar atât 

de subțire încât - Luni ar fi pariat fără nicio emoție, ceea ce este oarecum lipsit de sens, pentru 

o dependentă de pariuri - că simpatica dantură a lui Miercuri va începe să clănțăne puternic 

exact când povestea pe care ea avea de gând să le-o citească în acea seară va atinge punctul 

culminant.  
Binevoitoare, se hotărî să încerce să-i vină în ajutor, doar o simpatiza cel mai mult, 

oricât de mult o enerva uneori cu pedanteria ei și cu grija exagerată pentru păstrarea 

aparențelor. 
Ca de exemplu acum, când stătea în fotoliu într-o postură atât de … demnă, cu spatele 

drept, lipit de spătar, cu bărbia ușor ridicată și mâinile în poală, cu genunchii apropiați și 

pantofii de lac arătând ciudat pe nisip… o postură elegantă dar nepotrivită cu locul, momentul 

și mai ales scopul întâlnirii lor. Avea să amorțească până la sfârșitul serii, asta dacă nu îngheța 

mai înainte sub șalul ei dar, la urma urmelor, fiecare era liber să se bucure în felul lui de 

întâlnirile cu poveștile din Carte. 

Luni mângâie tomul cu degete calde și își luă privirea de la Miercuri și de la întinderea 

de apă din spatele ei, ce părea acoperită acum cu un strat de gheață murdară. 



În afară de Joi, care continua să scoată rotocoale de fum din ce în ce mai rotunde și să 

le direcționeze către Vineri, toți o priveau.  
Ușor fâstâcită, luă o înghițitură mică de cafea (trebuia să tragă de ceașca aia minusculă 

toată seara, dar dacă Miercuri considera inacceptabil băutul cafelei din căni de 500 de ml., ce 

putea face? Mai bine comandam un espresso, măcar așa știam o treabă!), după care începu să 

vorbească, cu ochii coborâți în nisip: 
- Mă gândeam la o poveste care să ne dezmorțească, ceva mai dinamic, poate chiar 

puțin înfricoșător! 
- Te gândești de mult la asta? întrebă gutural Marți.  

Luni simți cum în stomac i se formează o relație complexă de cauzalitate.  
Tremurul ce-i agita partea de jos a stomacului, urma să-i urce în curând până în corzile 

vocale. Sfiala din propria-i voce avea să-i coloreze obrajii în roșu și apoi să-i determine 

palmele să i se umezească.  

Ca să împiedice tremurul să facă și mai mult rău - ca de exemplu, să-i umezească ochii 

și nasul - trebuia să încerce să facă abstracție de Marți.  
”Avea băiatul acesta un talent (poate și-o plăcere) să taie elanul oricui, mai ales 

elanurile ei, oricât de bine intenționate!”  
- Păi (vocea începuse să-i tremure), nu! (Nu hotărât; așa, bravo, ține-te tare!) Nu m-am 

gândit până acum câteva clipe. E vre-o problemă? (așa, așa, înfruntă-l! apleacă-te o idee în 

față și privește către el, imediat după ce spui asta! Strânge un pic și din buze, că n-are cum să 

strice! Așa!) 
- Nu, normal, e seara ta! Spui ce poveste vrei și ai chef! Eram doar curios! Bătu Marți 

în retragere, vizibil surprins de reacția ei. 

Luni îl simțea pe Duminică râzând pe înfundate în dreapta ei, și asta o făcu să capete și 

mai mult curaj.  
- Vreau să încerc ceva diferit astă seară. O poveste cum nu v-am mai spus până acum! 
Se opri câteva clipe, căutându-și în minte cuvintele. 

- Păi deschide Cartea odată, nu ne mai ține în suspans! O îndemnă Joi, trăgând un 

ultim fum, înainte să arunce ce-i mai rămăsese din țigară (nu-și trata plămânii decât cu țigări 

fără filtru, învelite în hârtie specială, de culoarea laptelui; se respecta prea mult pentru a pune 

în gură trabucuri!) în direcția apei.  
Chiștocul, ajutat și de-o pală de vânt, ateriză chiar pe linia unde valurile mângâiau 

malul. Rămase acolo câteva clipe, o pată albă pe fundalul cenușiu al nisipiului ud, înainte să 

fie acoperită de apă. Nici nu fusese cine-știe-ce-val, mai mult o tresărire a undelor grele, dar 

și-a făcut treaba. 
Luni, care privise cu interes (ca toată lumea, de altfel!) zborul chiștocului înspre apă, 

își mută crispată privirea spre tomul care-i odihnea în poală, deasupra păturii ei preferate – 

mohair albastru împletit în jurul unui model complicat, din blană de hienă. De fapt, fâșii de 

blană de hienă, cusute când cu perii afară, când pe dos.  
”O pătură cum rar ai să găsești, și din blană și din piele-ntoarsă. Plus mohair!”, a 

șuierat vânzătorul tuciuriu, printre cei doi dinți lipsă din față, de lângă căruța lui fără coviltir, 

trasă chiar în fața porții lor. Aceea care da spre pădure. 
O fâșie de piele-ntoarsă îi atinse ceafa, deasupra gulerului cămășii (Luni prefera părul 

foarte scurt tuns la ceafă), și o făcu să se înfioare și să-și ridice picioarele și să și le 

încrucișeze după moda turcească în fotoliul oricum prea încăpător pentru trupul ei micuț. 

Trase de colțurile de mohair până fu învelită din cap până în picioare (ceea ce, după cum 

spuneam, nici nu era o suprafață prea mare), după care își scoase de sub falduri mâna dreaptă, 

cea în care ținea cartea. 

Noaptea se înfășurase pe nesimțite în jurul lor, aproape strâns, ca o coardă de viță de 

vie de un soi exotic și straniu, agățată de vertebrele lemnoase ale pergolei sub care ocupanții a 



șase fotolii de răchită împletită (plus un balansoar) așteptau curioși povestea de groază 

anunțată de Luni. Nu de alta, dar, de obicei, nu spunea decât povești plicticoase, care aveau 

mult de-a face cu etica muncii. 
Aceasta își lăsase capul pe spate, fixând cu intensitate cerul. Undeva sus, se aprindeau, 

printre frunzele mici de viță sălbatică, stelele. Luna a apărut la locul cunoscut (exact în spatele 

porții pe care intrase Duminică mai devreme), deși Luni n-a zărit-o, din poziția în care stătea. 

A simțit-o însă, fiindcă în aceeași clipă când doamna nopții a ieșit în fața cortinei, copertele 

cărți din poala ei au început să lucească verzui, ca și cum ar fi fost geamurile unui acvariu 

supraaglomerat cu plante acvatice, în care se aprinde lumina de veghe. Nu cea auxiliară, din 

capătul termostatului. Cealaltă. 
Aerul de sub pergolă a devenit parcă mai puțin întunecat, iar formele au început să 

capete contur. Până și vorbele rostite fără glas de Luni, ușor de confundat cu aburul respirației 

în întuneric, se distingeau acum clar – plăpânde fuioare de abur cald, care căpătă forme de 

litere, dar nu din alfabetul latin, la cel mult o bătaie de pleoape după ce au ieșit în aer liber. 
Totuși, Luni n-a deschis cartea decât când au sosit licuricii.  
Dinspre pădure, fără nici un avertisment. 

Un roi imens de luminițe aurii, cu puncte verzui - cam ca ochii lui Marți, când era în 

toane bune – s-a scurs deasupra pergolei, răspunzând unei chemări tainice, doar de ei auzite. 

Norul s-a legănat în zbor câteva clipe, oprindu-se abia perceptibil deasupra fiecăruia din cei 

prezenți, ca și cum i-ar fi numărat, după care s-a așternut, ca o pătură, deasupra pergolei. 

Abia atunci, sub acoperișul de lumină, a deschis Luni cartea!  
Deși a făcut-o cu o singură mână (folosind numai un deget, cel uneori și impropriu 

denumit degetul mare), a fost sigură c-a ajuns la pagina potrivită imediat ce și-a trecut privirea 

peste propoziția de început: 

”Livia vindea bibelouri de ceramică arsă, la taraba de lângă a treia coloană din 

Piața Romană.” 
- Asta-i piața aia unde nu găsești decât bărbați în rochii albe, cu coronițe roșii pe 

frunte? A întrerupt-o Vineri, pe un ton încărcat de dispreț. 
Da, atunci când citeai din Carte nu era nevoie să rostești cuvintele cu glas tare. Toți cei 

din Cerc te auzeau perfect. Poate de vină era natura foarte specială a Cărții, poate incantațiile 

rostite pe muțește de povestitor, înainte de începerea lecturii, poate faptul că toți ascultătorii 

împărtășeau același sânge… nimeni nu era sigur și nici chiar Joi n-a încercat să găsească o 

explicație definitivă. Nici nu prea conta! 
- Rochiile alea albe, cum le spui tu, se cheamă togi și se poartă peste tunică, iar 

bentițele roșii… vorbi Sâmbătă, pe un ton molcom, aproape didactic. 
Vineri o întrerupse: 

- Prea puțin îmi pasă cum se numesc, atâta timp cât mă îngrețoșează profund imaginea 

unui bărbat purtând rochie. Chiar și dacă-i mai lungă de genunchi. Să nu mai spun de sandale! 

Unii au niște degete atât de oribile la picioare. Brrr…oribile, repetă Vineri scuturându-se în 

fotoliul ei.  
Nici femeile romane nu sunt prea departe, continuă ea. Am văzut vreo câteva într-o 

revistă de specialitate și credeți-mă când spun că sunt groaznice, scufundate în cearceafurile 

lor, fără nicio formă cât de cât feminină.  
Zău, măi Luni, nu puteai să spui și tu o poveste în care oamenii se îmbracă cel puțin 

decent, dacă nu și cu gust? 
Luni îi dădu un cot discret lui Duminică, atenționându-l să nu o provoace pe Vineri la 

o dezbatere pe teme de creație vestimentară, după care se pregăti să reia lectura. Știa din 

experiență că nu e bine să permiți auditoriului să-ți analizeze prea mult prima propoziție, dacă 

vrei să termini povestea la timp. O știau toți cei prezenți, dar asta nu însemna că le păsa prea 

mult, atâta vreme cât nu era rândul lor să citească. 



- Frumoaso, știi c-ai dreptate!  

Marți își întări spuse cu câteva înclinări energice din cap.  
Continuă însuflețit:  
- Am trecut și eu de câteva ori prin Piața Romană. E o rușine ce se întâmplă acolo. N-

au pic de simț estetic, ca să nu mai zic de simț al modei! 
Vineri se ridicase în capul oaselor și-l privea pe Marți de parcă era gata să-și înfigă în 

obrajii lui unghiile ei lungi și ornate cu un model de foarte mult bun gust și, pe deasupra, de 

sezon - avea la bază forma stilizată a frunzei de viță de vie.  
- Nu, vorbesc serios! anunță Marți, ca și cum ar fi știut încotro i se îndreptau 

gândurile. N-aș fi călcat în veci acolo (exceptând prima oară, când m-am dus din pură 

curiozitate), dacă n-ar fi fost Aurelia. Era o fata pe cât de frumoasă, pe atât de prost îmbrăcată.  
- Ai tot încercat să-i educi simțul estetic, nu? Acum vreo două veri, dacă nu mă înșel!  
Duminică vorbise printre hohote, satisfăcut și enervant de obscen, iar Marți rânjea 

aprobator. 
- Ei, mi-am dat eu seama încă de la început că n-am nicio șansă! Știți cât de 

încăpățânați și aroganți sunt romanii ăștia!  

Nimeni nu l-a aprobat pentru simplul motiv că nimeni nu cunoștea vreun roman. Nici 

măcar așa, cât să aibă cui da ”Bună-ziua!” când și dacă s-ar fi întâlnit pe stradă. 
- De asta mi-am dat toată silința s-o fac să renunțe pur și simplu la orice togă, sau cum 

le-or zice păturilor ălora de le poartă ele! își finaliză el explicația, contaminându-l cu râsul lui 

și pe Joi.  
Dintre fete, doar Sâmbătă zâmbea, mai mult de reacțiile celorlalte, decât de povestea 

lui Marți: Luni își mișca bărbia nemulțumită sub pătura ei albastră de mohair cu blană și 

piele-ntoarsă, Miercuri își strânsese buzele (probabil și palmele acum ascunse sub învelitoarea 

ei subțire) și privea în nisip, iar Vineri își verifica plictisită oja de pe unghii, ceea ce nu era 

foarte ușor, chiar și cu lumina venită de sus.  
”Livia purta o stola (adică o rochie largă și lungă până la pământ, care se strânge pe 

corp cu două cordoane, unul pe sub sâni și celălalt deasupra șoldurilor – precizarea aparține 

Cărții) de culoarea persicii necoapte. Uneori (mai ales la sărbătorile legale și în zilele de 

inventar) își punea pe deasupra și o instita, adică o panglică lată şi ornamentată cu purpură, al 

cărei rol este pur decorativ. Cu aceleași ocazii purta și sandale romane, mult mai fine ca cele 

purtate de obicei de bărbați; în rest, prefera să stea în picioarele goale.  

Nu folosea lac de unghii și nici nu purta cine știe ce machiaj sofisticat, doar o codiță 

discretă, cu tuș verde, exact cât să-i accentueze culoarea ochilor.  

Părul și-l ținea împletit și apoi aranjat sub forma unui coc de matroană romană, deși nu 

era nici matroană, nici romană, prin descendență sau naștere. Doar proprietarul tarabei și a 

mărfii pe care ea o vindea, de atâta timp că avea impresia că numai asta făcuse toată viața, știa 

aceste lucruri, însă numai el și nimeni altcineva. Nici măcar Livia.” 
- Cum e posibil să existe o persoană atât de ignorantă încât să nu aibă habar unde s-a 

născut sau cine-i sunt părinții? spuse Miercuri, atât de indignată încât uitase că-i necuviincios 

să întrerupi o persoană când povestește ceva. 

- Uite că e! i-o tăie Marți. Zi mai departe Luni, începe să-mi placă eroina asta a ta. 

Înțeleg că era frumoasă foc! 
- Pentru o femeie romană! îl contrazise Vineri. Și, oricum, nici nu era romană, n-ai 

auzit? Dar, dacă și un cunoscător ca Marți zice…. 
”Livia era la fel de frumoasă ca orice altă femeie romană pur-sânge, cu părul catifelat 

și negru ca o noapte de toamnă, cu ochii uneori verzi ca marea pe timp frumos, alteori albaștri 

și limpezi ca cerul după o ploaie caldă, în cele mai multe zile cenușii, ca uitarea.” 

- Femeile romane pur-sânge n-au cumva, prin lege, ochii negri, ca moartea nedorită? a 

șoptit o voce masculină, doar ușor atinsă de sarcasm, dar nimeni nu i-a dat atenție. 



Culorile închise nu mai contau chiar atât de mult, când povestea Liviei, vânzătoarea 

din Piața Romană, rostită de Luni cu un glas de sirenă, umpluse spațiul de sub pergola cu viță 

de vie cu strălucirea marmurei de Carrara și cu statui de zei, din aur pur, împrăștiate printre 

tarabe, mărfuri care sclipesc în soare și cumpărători înveșmântați în alb. 

”Cineva care preferă surprizele și lucrurile neașteptate, ar fi tentat să definească viața 

pe care o ducea Livia drept una monotonă.  
Dimineața, cu mult înainte de răsărit, se trezea din culcușul improvizat sub tarabă. Își 

stropea chipul și partea din față a pieptului cu o mână-două de apă de la țâșnitoarea aflată la 

câteva coloane mai departe de ea, apoi își punea la gât colanul gros, din fildeș - însemnul 

apartenenței la casta vânzătorilor romani. În mod normal, ar fi trebuit să doarmă cu el, dar era 

atât de incomod și-i lăsa semne atât de dureroase pe piept și gât, încât a hotărât în secret să și-l 

dea jos pe timpul somnului. De asta se și trezea atât de devreme, să nu vadă nimeni că nu-l 

purta în conformitate cu prevederile interne ale castei din care făcea parte.  

După ce-și împăturea așternutul, mergea în fața coloanei de care era legată taraba ei și 

începea ritualul de dimineață.  
Dansa și rostea incantații timp de aproape zece minute (de maximă încordare) pentru 

a-și convinge mândra coloană (doar era de Carrara!) să-i permită accesul în interiorul ei, la 

marfa depozitată spre păstrare peste noapte. După cum vă imaginați, ritualul de seară - ce era 

destinat să convingă coloana să permită plasarea bibelourilor scumpe la loc, în interiorul ei - 

nu diferea de ritualul de dimineață decât prin durată. Evident, acesta fusese conceput să 

dureze și mai puțin timp, doar este de bun simț să presupui că după o zi de muncă, un om 

(roman sau de altă nație), nu mai are chiar atâta răbdare (și disponibilitate) să danseze și să 

cânte cu aceeași abnegație ca în primele ore ale dimineții. 

Iar patronul Liviei poate fi descris în multe feluri, dar nu ca o persoană nerezonabilă. 

Tocmai de aceea construise coloana din proprietatea lui cu multă cumpănire. Ba chiar folosise 

o duzină de incantații, majoritatea complicate și scumpe, ca să nu-i permită acesteia să devină, 

printr-o întâmplare nefericită, capricioasă sau, și mai rău - Ferească Iunona! -, superficială.  

Nu, după cum observase unul dintre colegii comercianți ai Liviei, ”Tiberius Maximus 

a creat o coloană perfectă” sau, după cum îl auzise Livia pe Tiberius (era, pe deasupra, și un 

patron progresist, care le permitea angajaților să i se adreseze pe numele mic) explicându-i 

unuia dintre furnizori, într-o zi ploioasă, ”unei asemenea vânzătoare, nu-i puteam oferi o altfel 

de coloană!”  

Atunci, Livia mai mult a simțit decât a auzit că cei doi bărbați vorbeau despre ea, căci 

nu înțelegea tot ce-și spuneau. Întâi, pentru că Tiberius folosise mai multe cuvinte pe care ea 

nu le știa, iar celălalt în răspundea într-o limbă pe care n-o mai auzise niciodată. Era sigură de 

asta. Apoi (iar aici lucrurile începeau să se încețoșeze), fiindcă nu-și amintea deloc când a 

avut loc discuția dintre cei doi, sau măcar unde se aflau toți trei când s-a întâmplat asta. Sau 

ce făcea ea.  
Doar chipul furnizorului străin, căci era străin, în privința aceasta nu avea nicio 

îndoială, îi rămăsese în minte, așa cum era el tatuat cu triunghiuri, de diferite dimensiuni și 

viu colorate, de la baza gâtului până la linia se inserție a părului portocaliu, lung, strâns într-

un coc de matroană.  
Nu reușea deloc să-l uite, în primul rând, fiindcă arăta cum arăta, cu semnele acelea pe 

față. În al doilea rând, deoarece, din când în când, destul de rar, îl visa. Mai bine zis, avea 

coșmaruri cu el sau cu cineva care-i semăna foarte mult. În vise, doar părul îi era mai închis la 

culoare, fiindcă întotdeauna era îmbibat cu sânge. 

Al treilea motiv pentru care Livia nu-l uitase încă, se datora faptului că asocia 

întâlnirea cu el, cu cel mai frumos lucru care i se întâmplase până atunci în viața ei. Chiar 

dacă străinul, personal, nu avea nimic de-a face cu asta. Doar Tiberius, dragul de Tiberius, 



care a început s-o învețe un lucru minunat, după întâlnirea lor cu furnizorul cel ciudat, imediat 

după sau poate a doua zi.  
Chiar dacă inițial nu și-a dat seama de asta, cucerită de ineditul învățăturilor primite, 

Livia fusese avansată în funcție, devenind, din simplă vânzătoare în Piața Romană, o 

vânzătoare capabilă să aducă la viață păsările încremenite în ceramica arsă de pe taraba ei. 
Desigur, nu avea voie să se joace cu asta, era un lucru Foarte Serios și cam Secret, 

despre care nu trebuia să le povestească prietenilor, cu atât mai puțin celorlalți vânzători. Nici 

nu trebuia să ofere acest Serviciu Special oricărui cumpărător. Doar clienților care urmau să 

vină la ea purtând o pană cenușie, legată cu ață roșie, la încheietura mâinii stângi.  

Livia a exersat îndelung, sub supravegherea atentă a lui Tiberius, în pauza de după 

masa de prânz, dar a reușit, într-un final, să spună cuvintele potrivite, cu intonația necesară 

(fiecare tip de pasăre impunea un tratament special) și să însuflețească (pe rând și cu titlu de 

exercițiu) toate bibelourile pe care le avea pe inventar. 

Patronul știa și cum să încremenească păsările la loc (și o făcea cu multă ușurință), dar 

n-a învățat-o și pe ea. Totuși, mărinimos, i-a permis să păstreze în viață un canar abia ieșit din 

ou, care i-a devenit, de îndată, pasărea preferată de companie.  

Celelalte păsări cu care Livia mai vorbea din când în când, le hrănea și le oferea 

adăpost sub taraba ei când Piața era măturată de șuvoaie negre de ploaie sau, mai rău, sufocată 

de fulgii spongioși de zăpadă, erau câțiva porumbei rotați și o familie de rândunici, care-și 

aveau cuiburile chiar sub capitelul coloanei sale de marmură de Carrara. Nici rândunicile, nici 

porumbeii nu s-au arătat vreodată geloși pe canarul nou-adoptat, deși Livia, o bună 

cunoscătoare a păsărilor, a sesizat o oarecare reținere din partea lor, reținere la care n-au 

renunțat nici după mai multe săptămâni de conviețuire armonioasă. Oricum, atâta timp cât pe 

canar nu-l deranja, a decis că nici ea nu trebuie să-și facă probleme.” 

Luni se opri o clipă din citit, cât să-și înmoaie buzele în cafeaua rămasă pe fundul 

ceștii, iar ascultătorii ei se treziră ca dintr-o vrajă. 
- Auzi? Ce-i atât de îngrozitor în povestea asta? În afară de togile, institele sau cum le-

or mai zice, și faptul că Livia asta stătea mai mult în picioarele goale… o chestionă Vineri 

încercând să pară plictisită.  

Deși nu era chiar deloc. 
- Păi cum, auzi și tu, sărmana fată dormea sub tarabă …începu Miercuri. 
- Singură, singurică, mai ales pe vreme ploioasă, ca să nu mai zic iarna, o completă 

Joi, acompaniat de hohotele lui Marți. 
- Da, sunt de acord că ducea o viață plictisitoare, își dădu cu părerea și Sâmbătă 

ignorând aluzia lui Joi la singurătatea fetei. Dar, Luni, ne-ai promis o poveste de groază! Până 

acum nu m-ai înfricoșat, poate doar înduioșat. Știi sunt fete cu o soartă mult mai rea ca a 

Liviei; cât despre păsările alea vrăjite, să fim serioși, ar fi fost mult mai rău să se fi aflat în 

viață, dar în ghearele unei pisici sau alt animal prădător care le apreciază la adevărata valoare 

gustul, nu crezi? 
- Aveți răbdare! le ordonă Luni, enervată că nu avea mai multă de cafea. 
Desigur, și întreruperile o sâcâiau, dar le interpretă drept semne că auditoriul era 

captivat de poveste. În plus, așa putea să-și tragă și ea sufletul. Nu era înzestrată nativ pentru 

oratorie – glas adecvat, ritm și măsură în rostire și nici nu o pasiona să vorbească fără 

întrerupere un timp prea îndelungat. Era o femeie de acțiune, așa că se grăbi să le răspundă în 

stilul caracteristic acestui tip de personalitate: 
- Nu poți să grăbești o poveste, oricât ai vrea. Și dacă totuși o faci, riști să nu mai 

înțelegi nimic din ea. 
”N-a trecut mult până ce Livia a avut primul client special – o matroană bogată, la 

încheietura căreia abia a reușit să distingă însemnul stabilit cu Tiberius, din cauza multitudinii 



de brățări (toate sclipitoare și masive) ce apăsau atât de greu încât palma i se umflase și se 

colorase într-o nuanță dezagreabilă de verde-vomă cu inserții de galben-pai.  
Matroana i-a cerut o prigorie încremenită pe o creangă înmugurită de cireș, atât de 

măiestrit pictată încât aproape că-ți venea să te apleci să miroși sferele roz ce stăteau gata să 

se deschidă. 
Prigoria, oricât de credibil modelată, cu toate penele la locurile lor, până și cu cele 

două deschizături minuscule de la baza ciocului, era incredibil de comună. 
În timp ce împacheta bibeloul - o cutie de lemn micuță, potrivită după dimensiunea 

păsării, Livia era atât de mirată de alegerea femeii - la cum era îmbrăcată, cu gablonzurile de 

la gât și încheieturi, te-ai fi așteptat să-i rămână ochii la o pasăre ceva mai impozantă, mai de 

efect - încât aproape uită să spună cuvintele. Își aminti chiar în timp ce-i întindea peste tarabă 

cutia învelită în hârtie de împachetat aurie, așa că trebui să improvizeze: 
- Oh, ce zăpăcită sunt! Un moment! 

Aproape smulse cutia din mâinile umflate și verzui ale acesteia. O așeză în siguranță, 

în spatele numărătoarei de fildeș pe care ținea evidența vânzărilor, se aplecă sub tarabă și 

scoase punga de piele în care păstra boabele de mei pentru pasărea ei preferată de companie. 

În trilurile indignate ale canarului, care observa, din colivia lui agățată la jumătatea coloanei, 

cum îi este pusă în pericol hrana, o lămuri: 
- Fiindcă sunteți primul client pe ziua de astăzi (nu era, dar cum în acel moment nu se 

aflau prea mulți cumpărători în jur, Livia s-a gândit că explicația ar putea fi plauzibilă), veți 

beneficia de o tratație specială! 
Desfăcu expert ambalajul și aruncă înăuntru un pumn de mei. În timp ce fixa capacul 

la loc, șoptea incantația învățată de la Tiberius, emoționată puțin la gândul că pasărea s-ar 

putea trezi înainte ca ea să i-o înmâneze cumpărătoarei. 

”Poate-și face de lucru cu meiul și nu se-apucă să se zbată!” își spuse, întinzând cutia 

frumos ambalată peste tejghea.  
Apoi îndoiala, ca un vierme, începu să-i sape în minte - dacă doar i s-a părut că 

matroana purta însemnul? - și numai cu mare greutate se abținut să-și întrebe clienta dacă…” 
- S-a abținut să nu-i zboare păsărica pe gură! asta e expresia potrivită aici, Luni. 

Vorbise Marți, dar nimeni nu l-a luat în seamă.  
”Livia ar fi întrebat-o direct dacă are habar ce i se va întâmpla bibeloului cumpărat. 
Numai faptul că matroana părea o femeie greu abordabilă (nici gând să mulțumească 

pentru meiul dăruit) a împiedicat-o să se comporte total neprofesionist și deplasat și să-și 

strice toată ziua. 

Asta și faptul că, până la apus, n-a mai avut nici un client însemnat.  
Zilele următoare, însă, a avut și câte trei sau patru, numai înainte de pauza de masă, ca 

să nu spun câți, după-amiaza. Afacerea înflorea și Tiberius era mulțumit și petrecea din ce în 

ce mai mult timp lângă taraba cu bibelouri și vânzătoarea lor, învățând-o să însuflețească din 

ce în ce mai multe modele de păsări, de toate soiurile, mărimile și culorile.  
Livia se descurca minunat, până și cu modele unor păsări atât de mari că nu găseau 

cutii pentru a le împacheta, la vânzare. În loc de asta, au început să le vândă în colivii, contra 

unei taxe suplimentare, desigur.  
În momentul când i-a intrat pe stoc cea mai mare pasăre de până atunci - statuia de 

piatră, la scară reală, a unei acvile - , Livia aflase că incantațiile învățate de la Tiberius nu 

mergeau decât pentru păsările de pe taraba ei. Încercase să animeze, pe ascuns, câteva figurine 

de pe o tarabă vecină, fără nici un rezultat. Nu știa sigur dacă de vină erau cuvintele folosite 

de ea sau bucățile acelea de lut modelate sub formă de arici, porci, hiene și elefanți nu erau 

altceva decât lut ars și atât. 



În continuare patronul ei nu i-a spus nimic despre cum să inverseze procesul, deși 

Livia ar fi vrut tare mult să știe cum, fiindcă, de curând, sub coloana din dreapta ei se aciuase 

o ciocănitoare obraznică și gălăgioasă, care nu o lăsa să doarmă de nopți întregi. 
Epuizată de nesomn (întrerupt de secvențe scurte de coșmaruri pe care nu și le amintea 

niciodată când se trezea), Livia i-a pus în vedere patronului că trebuie să o învețe câteva 

incantații (de înmărmurire, dacă nu de pietrificare, hai de înlemnire, a păsărilor vândute) 

pentru cazurile de urgență, când el nu este disponibil sau … Tiberius i-a dat dreptate și i-a 

promis c-o să o pregătească și pentru astfel de cazuri, însă nu a apucat s-o facă niciodată, din 

cauza furnizorilor.  

Primeau păsări din ce în ce mai exotice, în general doar câteva piese, așa că Tiberius 

nu mai prididea s-o învețe noi și noi incantații pentru soiurile avute pe inventar. Iar Livia nici 

nu reușea să învețe bine incantația pentru trezirea la viață a papagalilor Barraband, să zicem, 

că păsările acestea superbe se și vindeau, iar furnizorul nici că le mai trimitea un nou lot, ci 

vreo două noi soiuri – Cufundarul de Pacific și pasărea Pyntail Vhydah. Așa că trebuia să 

învețe noi incantații, iar când chiar le știa bine și pe acestea, stocul se epuiza, fiind înlocuit de 

patru alte noi soiuri de păsări al căror nume îți face limba să se învârtă în gură. 

Clienții însă păreau mulțumiți de diversitatea stocurilor, așa că au început să aibă 

cumpărători fideli. Desigur, vorbim de cumpărători însemnați. 
Livia ajunsese chiar să schimbe amabilități cu unii dintre aceștia, ca și cum i-ar fi 

devenit cunoștințe vechi. Ceea ce pentru cineva care nu-și amintea să fi cunoscut bine pe 

nimeni, în afară de Tiberius (și de câțiva dintre vânzătorii de la tarabele din jur), până de 

curând, era mare lucru! 
Vorbea, spre exemplu, despre creșterea accentuată și neobișnuită a temperaturilor cu 

Quirinus Varro (care din cauza asta nu ieșea la cumpărături decât la primele ore ale dimineții), 

despre majorarea nefirească a prețurilor cu Avio Pax (și el comerciant, dar de flori), iar despre 

creșterea și înmulțirea păsărilor de companie cu Vestalo Fortunato - pasionat ornitolog sau 

ornitorinc, Livia n-a înțeles bine când i s-a recomandat, la prima tranzacție…  

Îi vânduse un exemplar superb din specia Aratinga Solstitialis.  
Din acea clipă, Vestalo Fortunato a devenit cel mai fidel client al ei.  

Venea des și cumpăra bibelourile cele mai scumpe și-n tot timpul acesta vorbea, 

vorbea extraordinar de mult. Pe Livia n-o deranja asta, pasionată cum era, la rândul ei, de 

păsări, ci faptul că Vestalo folosea adeseori cuvinte pretențioase, pe care nici ea (și nici 

vecinii ei comercianți) nu le înțelegeau și pe care nu le mai auziseră rostite niciodată. Ea nu 

atât de mult, dar ceilalți comercianți era convinși că acestea, deși sunau ca niște cuvinte 

romane, de fapt nu erau, motiv pentru care au și început, în scurt timp, să-l privească cu 

suspiciune. 

După mai multe tranzacții foarte profitabile,însă, Livia a ajuns să-l simpatizeze pe 

Vestalo Fortunato mai mult ca pe ceilalți clienți ai săi și să-i accepte monologurile ciudate și 

în mare parte de neînțeles, ba chiar să-i aștepte cu nerăbdare vizitele. 
Iar mai apoi, când bârfele despre ciudatul ei cumpărător au umplut toate cele opt 

colțuri ale Pieții, Livia le-a sugerat colegilor comercianți să-și vadă de afacerile lor și să nu 

mai fie atât de invidioși pe vânzările ei. 
Ieșirea ei, necaracteristic de dură, a avut efectul scontat, în pofida faptului că (nu vă 

îndoiți o clipă), lumea comerțului este la fel de măcinată de invidie și răutate gratuită la 

romani, ca în oricare altă parte. 
Câțiva colegi au avertizat-o totuși că nu-i bine să te înhăitezi cu nebunii (sau, și mai 

rău, cu veneticii, care pot vrăji o persoană numai din vorbe, fără să aibă nevoie de poțiuni sau 

dansuri ritualice), dar după aceea toată lumea și-a văzut de treabă: incantații dimineața și 

seara, verificări de stocuri, clienți de mulțumit, rapoarte de vânzări, atenție maximă la 



controalele autorităților și raidurile hoților, taxe, toate chestiile obișnuite în jurul cărora 

gravitează activitatea în comerț. 
Iar Vestalo Fortunato a continuat să o viziteze pe Livia, întotdeauna înainte de pauza 

de prânz. Uneori, stătea cu ea și în timpul pauzei (pe motiv că inspectează marfa), povestindu-

i diverse lucruri de interes despre păsări. Știa mai multe lucruri despre ele ca oricine, iar Livia 

îl asculta cu încântare (chiar dacă, repet, nu înțelegea chiar tot ce-i spunea el), convinsă că și 

atunci când vorbește aiurea, bărbatul se referă tot la păsări. 
De cumpărat, nu cumpăra decât înainte să plece, iar Livia îi era recunoscătoare într-un 

fel că n-o punea să fie martoră la trezirea bibelourilor la viață. Chiar dacă ea era cea care 

șoptea incantația în timp ce-i întindea peste tarabă colivia achiziționată. 
O, da! Livia nu ieșea niciodată din spatele tarabei ei, iar Vestalo Fortunato rămânea 

întotdeauna în fața scândurii de lemn pe care era expusă marfa, chiar și atunci când solicita un 

bibelou aflat în depozit (în coloană, ați înțeles!). 

Nici nu s-ar fi căzut ca întâlnirile dintre ei doi să se desfășoare altfel. 
Livia era o tânără vânzătoare, frumoasă și castă, iar clientul ei, un bărbat în floarea 

vârstei, respectabil și destul de arătos și el - înalt pentru un roman, bine făcut, cu trunchi și 

membre proporționale (ca toți romanii, de altfel), puțin cam măsliniu, dar cu un chip distins. 

Fără nicio îndoială, Vestalo Fortunato era un roman cu bani și prestanță, care nu avea de ce să 

compromită o tânără vânzătoare nevinovată. Lupanarele erau pline de tinere, nu chiar atât de 

nevinovate, dar la fel de frumoase, dacă nu și mai frumoase ca tânăra noastră vânzătoare, nu 

însă și tot atât de dornice să-l asculte vorbind despre păsări.” 
- Știi că n-ai zis despre ce păsărici îi tot povestea el Liviei! Cât despre lupanare, știu 

vreo câteva chiar în spatele Pieței Romane! Dar nu înspre Spitalul de ochi, pe partea cealaltă! 

Tonul lui Marți îl enervă până și pe Joi. 

- Măi, vezi că sări calul încercând s-aduci în derizoriu o poveste atât de interesantă. 
- Mai ales că încă n-am ajuns la punctul culminant! îl completă Duminică, sâcâit și el 

de întrerupere.  

”Întotdeauna, Vestalo Fortunato venea în Piață însoțit de un tânăr. Livia i-ar fi spus 

băiețel, fiindcă abia dacă ajungea cu nasul lui cârn până la nivelul tarabei, însă acesta era 

foarte serios și în nici un caz nu se comporta ca un băiețel; nu vorbea niciodată neîntrebat 

(doar dădea Bună-ziua!); de fiecare dată aștepta cuminte, cu ochii plecați tot timpul în pământ 

(de obicei, Livia nu-i vedea decât părul blond, mereu ciufulit), până ce stăpânul său îi indica 

ce coliviile să ia în brațe; Vestalo Fortunato avea grijă să nu-l încarce peste măsură, iar Sol 

(așa îl chema pe băiat) nu scăpa niciodată vreun pachet pe jos, cum fac, în general copii… 

Doar își urma stăpânul, la doi pași în spate (pași mici, de-ai lui), în labirintul de alei înguste 

rămas după Căderea Bastiliei. Livia auzise că dincolo de el, mergând dinspre Piața Romană 

spre Perla, se întinde un cartier select de vile particulare (sau Domus), concentrate în jurul 

străzii ce duce la Roma.” 
- Cum adică, o stradă care te duce într-un alt oraș? Luni, chiar așa scrie-n carte? o 

chestionă Vineri neîncrezătoare și chiar ușor îngrijorată că-i scăpase, de atâta vreme, o 

informație atât de prețioasă. 

- Da, dragă, ce n-ai mai auzit? o interpelă Marți. Chiar există un asemenea cartier, cu 

străzi care duc spre mai multe orașe, nu doar spre Roma! Într-o clipită ajungi la Paris, 

Stockholm sau…na, zi tu un nume de oraș, că nici eu nu le-am încercat pe toate. Sunt atât de 

multe și am atât de puțin timp! Dacă n-ar fi trebuit să mă întorc în fiecare seară să vă ascult pe 

voi, acum aș fi bătut Europa în lung și-n lat! 

Cu alte cuvinte, ”dacă n-aș fi fost obligat să-mi pierd vremea cu voi…” 
Clar, lui Marți îi plăcea să se laude și, mai ales, să-i facă pe ceilalți să se simtă prost în 

același timp. 



Vineri se ghemuise în șezlongul ei, încruntată și cu capul plin de planuri care mai de 

care mai extravagante de călătorie. Intenționa să o întrebe în particular pe Luni cum 

funcționează deplasările astea între orașe, dar nu era sigură că știe. Atâta timp cât povestea nu 

atingea numite lucruri, de interes pentru unii ascultători, povestitorul nu avea de unde să le 

transmită detalii suplimentare. 
- Deci, mie mi se pare o aiureală! spuse cu glas tare, încercând să forțeze Cartea să-i 

dezvăluie lui Luni mai multe detalii. 
Știa că-i o încercare fără prea mulți sorți de izbândă (atâta timp cât Cartea considera că 

un detaliu nu este important pentru poveste, nu-l dezvăluia, oricât ar fi insistat ei), dar nu se 

putea abține. 
Luni clătină descurajator din cap: pentru poveste nu era important cum poți ajunge la 

Roma dintr-un cartier situat dincolo de Căderea Bastiliei. 
Vineri oftă lung, din tot sufletul, înduioșându-l până și pe Joi. 

- Dar spune-i măi, odată, dacă tot știi! Îi ordonă el lui Marți. Nu-ți dai seama că nu mai 

doarme la noapte!  
- Lasă Vineri, că dacă nu vrea Marți să-ți spună, poți oricând să reiei povestea de 

unde-o va finaliza Luni, doar așa ca să afli mai multe detalii! Îi ținu isonul și Sâmbătă. 
Știau toți cât urăște Marți să asculte povești desfășurate într-un univers deja cunoscut. 
- Bine, dragă! Dacă insiști, află că pentru a ajunge la Roma nu trebuie decât să atingi 

indicatorul cu numele străzii, să-i șoptești câteva cuvinte și să închizi ochii. Două bătăi de 

inimă mai târziu, te vei afla lângă, dacă nu chiar sub Arcul de Triumf. Poftim, ești mulțumită? 
Vineri își ridică privirea spre el, gata să ceară date suplimentare, dar nu mai apucă: 
- Incantația n-o spun nimănui! Dacă vrei neapărat, afl-o singură. Și-acum aș zice să-i 

dăm înainte cu povestea Liviei, nu de alta, dar nu mai e mult din noapte! 

Nu cred c-ar vrea nimeni să ne apuce zorile în mijlocul poveștii, nu? adăugă el pe un 

ton sumbru și destul de acuzator. 
Ca la comandă, toți ceilalți negară energic din cap. Vineri și Miercuri păreau chiar 

înfricoșate de perspectivă. 
Luni începu grăbită să citească: 

”O singură dată a schimbat Livia mai mult de două vorbe (”Bună ziua!”) cu Sol, și tot 

atunci a văzut și ce ochi frumoși avea băiețelul. 
Venise singur în Piață și, cum era extrem de mic de înălțime, foarte probabil că nici nu 

l-ar fi observat dacă nu s-ar fi apropiat de partea ei de tarabă. Ceea ce era strict interzis, după 

cum avertizau și toate tăblițele cu normele de comportare în incinta Pieței, așezate la tot pasul 

și în locuri foarte vizibile.  
Livia nu s-a supărat ci și-a imaginat că probabil Sol încă nu a învățat să citească (deși 

n-avea nevoie de asta, atâta timp cât avertismentele scrise fuseseră concepute sub formă de 

imagini extrem de explicite) și s-a grăbit să-l ascundă sub tarabă (mai mult l-a smucit de-o 

mână și l-a împins), spre a nu fi observat de comercianții din jur (toți foarte stricți când venea 

vorba de norme, ca toți romanii, doar ei le-au inventat!) sau de centurionii care asigurau paza 

și protecția în zonă. 

Apoi a pus în fața bibelourilor tăblița cu ”Pauză de masă! Revin peste 60 de minute!” 

și a coborât, și ea, în întunericul protector. 
- Sol! Să nu mai faci niciodată asta! l-a luat ea la rost imediat ce s-a asigurat că nimeni 

n-a părut să observe că și-a luat pauza mai devreme.  
Este interzis să vii aici! A adăugat ea, așezându-se în fața băiatului care nu scotea o 

vorbă. Părea intimidat și aproape gata să izbucnească în plâns. Stai în fața tarabei și strigi la 

mine, dacă nu te observ din prima, ne-am înțeles? 

Băiatul înclină nefericit din cap, fără să-și ia ochii de la ea. 



- Mi-a zis să mă grăbesc și eu am întârziat pe drum. Mi-era teamă că ai intrat în pauză 

și … Oftă lung. O privea serios, aproape trist, în timp ce își mângâia, absent, cotul mâinii 

stângi. Probabil că s-a lovit când l-am trântit înăuntru își spuse Livia cu regret, înainte să 

observe însemnul, la încheietura mâinii rănite. 

- Te-a trimis Vestalo Fortunato să cumperi ceva? îl întrebă uluită. Singur? 
Băiatul își coborâ privirea spre brățara de care atârna o pană mică de vrabie: 
- Acvila pe care i-ai arătat-o ieri, îi confirmă șoptit. 
- Dar, cum? Nu poți s-o cari singur, e prea mare! Și mult prea grea! Nici nu știu dacă 

pot să-i găsesc o colivie pe măsură. Abia am ridicat-o ieri, ca să nu mai spun cât de tare o să 

se zbată când… 
Livia tresări alarmată și își duse o mână la buze, ca pentru a se asigura că stau 

nemișcate. Ochii mai mari ca de obicei i se roteau neliniștiți în orbitele lor. 
Nu știa la ce să se gândească mai întâi.  

Abia primise acvila.  Nici nu o scosese la expoziție! Nu fiindcă n-ar fi știut incantația 

pentru însuflețirea acvilelor, ci pur și simplu fiindcă nu avea loc pe tarabă. Aceasta fusese 

construită pentru a expune pe ea obiecte mici, decorative. Acvila era o statuie – piatră cioplită, 

grea, masivă. Prima statuie pe care-o avea pe inventar.  
Lui Vestalo Fortunato i-o arătase cu o zi în urmă fără să o scoată de la locul ei.  
Tiberius i-a spus să procedeze așa, dacă va găsi vreun client interesat. Nici el nu-și 

putea explica cum de primiseră statuia la scară reală a unei acvile în locul lotului de 30 de 

figurine minuscule, în formă de acvilă. Dăduseră comanda împreună!  
- Probabil c-a fost o încurcătură la facturare sau pe listele de încărcare/descărcare ale 

hamalilor. Nu știu ce să zic! Le-o trimitem înapoi cu primul transport, i-a spus el, înainte să 

vadă prețul de achiziție. 

După aceea s-a răzgândit și a rugat-o să încerce, totuși, să o vândă.  
La un preț de 12 ori mai mare ca cel de achiziție (taxele incluse).  
Și, chiar și așa, era un chilipir, față de prețul de piață al unei statui atât de frumos 

realizate!  
(nici Livia nu era chiar atât de necunoscătoare, chiar dacă nu fusese niciodată într-una 

din faimoasele grădini romane, unde astfel de păsări imortalizate în piatră se bucură de multă 

stimă și atenție.) 
De aceea i-a și arătat-o, prima oară, lui Vestalo Fortunato. Era sigură că el are o 

grădină mare și frumoasă, numai bună pentru a adăposti o asemenea capodoperă. Asta, și 

faptul că bănuia că cel mai bun client al ei n-o să se supere dacă i-o vinde la un preț de 13 ori 

mai mare decât prețul de achiziție.  
Statuia valora mult mai mult, iar procentul pe care-l adăugase ea în plus la prețul 

stabilit de Tiberius nu reprezenta decât o pereche de sandale cu șireturi din piele de căprioară, 

de care avea mare nevoie. (se apropiau Saturnaliile, iar vechile ei încălțări erau mult prea 

demodate pentru a fi purtate la un eveniment de o asemenea anvergură.) 
După ce a văzut statuia, Vestalo Fortunato i-a zis că-i place, că-i frumoasă, dar cam 

scumpă, așa că trebuie să cumpănească bine dacă s-o cumpere sau nu.  

Livia fusese sigură că o s-o cumpere în cele din urmă, și iată că se hotărâse, chiar 

foarte repede! Nu înțelegea, însă, de ce trimisese un băiețel de două ori mai mic decât pasărea, 

să i-o care până acasă. Chiar dacă era un băiețel care purta însemnul. 
- Uite ce-i Sol, îl informă ea, cu chibzuială. Ai văzut și tu pasărea asta ieri, când i-am 

arătat-o lui Vestalo Fortunato! 

Băiatul o aprobă din cap.  
- Nu te supăra că-ți spun asta, dar e mai mare (abia și-a înghițit un Cu Mult Mai Mare, 

din respect pentru băiețel) ca tine! N-ai cum s-o transporți singur. Și pentru un om (ar fi vrut 

să spună Mare, dar găsi la timp un sinonim adecvat) ca stăpânul tău, ar fi greu de cărat! 



- De asta mi-a zis că-ți va plăti dublul prețului ei dacă mă ajuți să i-o ducem acasă.  

Livia rămase cu gura căscată, incapabilă, pe moment, să reacționeze. 
Băiatul îi luă tăcerea drept aprobare și continuă să vorbească cu ceva mai multă 

însuflețire: 

- De asta trebuia să ajung înainte de pauza de masă, ca să îți rămână timp și pentru 

mâncat. Oricum, nu cred că-ți ia nici jumătate din pauză tot drumul, dus și-ntors. Nu stăm 

prea departe; mergem drept, pe Căderea Bastiliei, traversăm bulevardul și intrăm direct pe 

Roma. A treia, pe dreapta, e Domus Strozzi, casa lui Vestal. 
Băiețelul așteptă răspunsul ei în tăcere. Zgomotele pieței se auzeau înăbușit în jurul 

lor, ca și cum s-ar fi aflat la zeci de metri sub pământ, poate sub apă. Livia nu putea decât să 

ghicească cum e să te afli sub apă, fiindcă nu fusese niciodată într-una din băile romane 

luxoase ridicate de jur-împrejurul Pieței. Nu-și permitea. Cu dublul valorii statuii acvilei, pe 

de altă parte, ar fi putu face câte băi fierbinți sau reci ar fi dorit, timp de mai mulți ani la rând. 

Poate și-o croazieră pe Dâmbovița! Pe de altă parte, nu-și părăsise niciodată taraba în timpul 

orelor de program și, chiar dacă nu consultase de mult papirusul de ordine interioară și 

funcționare a Pieței, era aproape sigură că o astfel de acțiune este strict interzisă. Hamalii 

(doar cei cu contract) aveau dreptul să transporte mărfurile vândute și nu era corect să încerce 

să le ia pâinea (și așa amară) de la gură! 
- Ei, ce zici? rupse băiețelul tăcerea, cu ușoară îngrijorare în glas.  
- Cred că am pe-aici niște sfoară! O să car statuia doar eu, chiar dacă va mai trebui să 

facem câte o pauză. Din partea ta nu vreau decât să mă conduci pe drumul cel mai scurt. 
Sol, care între timp se ridicase în picioare (și stătea fără probleme drept, fără să atingă 

cu capul scândurile tarabei, atât era de mic de înălțime), se înclină solemn în fața ei. S-a ținut 

de promisiune și ar fi ajuns mult mai repede la Domus Strozzi dacă Livia nu s-ar fi oprit atât 

de des să se odihnească. 
Cu toate acestea, fata n-a văzut mare lucru din locurile pe unde au trecut: întâi câteva 

Insulae părăginite, demne de numele zonei (Căderii Bastiliei), vegetație sălbatică și câteva 

animale domestice (cu patru picioare) care-o priveau hămesite, cu ochi injectați de turbare, 

din spărturile gardurilor scorojite, copii murdari și zdrențăroși jucându-se de-a v-ați 

ascunselea printre ziduri surpate și buruieni otrăvitoare, chiar și un adult sau doi, niciunul 

foarte respectabili.  
Livia a mers cât a putut de repede prin zona aceea îngrozitoare și n-a făcut decât o 

oprire sub un dud, scurtă totuși, din cauza ploii de omizi ce a început să-i cadă în cap imediat 

ce s-a rezemat de trunchiul copacului infectat. 

Sol a avut mare răbdare cu ea și de câteva ori chiar a sprijinit coada statuii, 

împiedicând-o să alunece din chingile nu foarte măiestrit împletite de vânzătoare. 

Când s-au oprit în fața intrării în curtea Domusului Strozzi, străjuită de două coloane 

zvelte, din piatră roz, ornate cu frunze de acante, Sol avea doar câteva zdrelituri la degete, 

spre deosebire de Livia, cu tot spatele, umerii și palmele brăzdate de dungi roșii, adânci, unele 

chiar ușor sângerânde (din cauza sforilor), plus partea posterioară a coapselor plină de vânătăi 

(de la atingerile involuntare de ghearele de piatră).  

La urma urmelor, acvila este o pasăre de pradă, iar o proximitate atât de îndelungată 

nu avea cum să rămână fără urmări pentru intrus. 
- Stai aici! a oprit-o băiețelul să pășească pe sub ghirlanda spectaculoasă de liliac alb 

ce amețea văzduhul cu mirosul lui. Nu-i bine să intri dacă nu ești invitată! 
Livia îl privi descumpănită câteva clipe, după care îi indică din pleoape s-o ajute să 

scape de povară.  
Erau la fel de neîndemânateci amândoi, aproape neajutorați în lupta cu pasărea grea, și 

puțin a lipsit ca Sol să nu rămână cu un deget mai puțin, chiar înainte ca statuia să aterizeze în 

picioare, drept în mijlocul intrării în curtea lui Vestalo Fortunato. 



Sunetul surd scos de dalele zguduite de ghearele atât de periculoase ale acvilei 

probabil c-a sunat mai tare decât i s-a părut Liviei. Oricum, ei îi zvâcneau timpanele din cauza 

presiunii ridicate a sângelui.  
Stăpânul Domus-ului sosi zâmbind-le încântat, în întâmpinare. 

- Bine ați ajuns! le spuse când ajunse la câțiva pași de ei. În cele din urmă! adăugă el 

în barbă, cu privirea ațintită asupra statuii care bloca intrarea. 
Încremeni, vrăjit, cu privirile aninate de pasărea cu ciocul ridicat spre ultimul etaj al 

vilei, privind mândră dincolo de el, spre...  
O, tu, adevărată regină peste păsări și campioană de necontestat a văzduhurilor, 

privirea ce pătrunde dincolo de trupurile noastre, până în sufletele prăduite de ... 
- Hm, hm!  
Tusea falsă, nemulțumită, a Liviei, îl readuse în prezent. Nu era vremea pentru 

incantații; aveau un orar de respectat. 

- Da, corect! Scuză-mă, scumpă Livia! o asigură el ridicându-și brațele înțelegător. 

Știu, nu-i nevoie să-mi reamintești că trebuie să ajungi la program, dar îndrăznesc să sper că 

vizita ta până la umila mea locuință îți va răsplăti efortul îndoit! 

Ultimele cuvinte le rostise pe un ton scăzut, timid aproape, evitând s-o privească în 

ochi. 
Fata nu spuse nimic, încă respirând greu după efortul depus, rezemată de una din 

coloanele de piatră roz. Sol stătea cu privirea în pământ, lângă ea. 

- Mda, sper că-mi vei face onoarea unei scurte vizite, dacă tot ai ajuns până aici, 

adăugă Vestalo Fortunato pe un ton amabil dar care, în același timp, nu admitea un refuz. 

Livia, Sol, sunteți invitații mei. Domus Strozzi este gata să vă primească!  

Își însoți invitația de un gest larg al mâinii stângi, în timp ce cu dreapta ridică statuia, 

apucând-o de gât, ca și cum bucata grea de piatră ar fi fost un covor ușor, făcut sul.  
Fără să-i aștepte, se afundă pe aleea largă, boltită de arbuști deși de liliac înflorit. 
Cei doi îl urmară cu pas grăbit, ca trași de un fir invizibil. Livia nu contenea să-și 

rotească privirile în toate părțile, ceea ce i-ar fi făcut ochii să lăcrămeze abundent dacă zona 

nu ar fi fost protejată de umbra deasă. 

Domusul era construit în jurul unui atrium foarte larg, ce adăpostea o grădină de o 

bogăție greu de imaginat chiar și de către o persoană cu mai multă viziune (și, de ce nu, 

experiență de viață) ca Livia; era o nebunie de culori, forme, mirosuri și mișcări, în care 

vegetația luxuriantă - de la ierburile scurte care îmbrăcau în toate nuanțele de verde, roșu, 

negru și albastru partea de jos, până la copacii cu coroane imense, modelate în forme și 

unghiuri de o frumusețe ireală - era haotic completată de miriade de insecte. 
Îndreptându-se cu pași relaxați către impluviumul impresionant, placat cu mozaicuri 

măiestrit combinate, din mijlocul grădinii, Vestalo Fortunato mai arunca, din când în când, 

câte-o privire după umăr, pentru a vedea ce fac oaspeții săi. Nu-i scăpă starea de spirit a 

Liviei, mai precis faptul că aceasta uitase să-și închidă gura, și o atenționă binevoitor: 
- Draga mea, ai grijă că am aici reprezentanți din toată subîncrengătura Hexapoda 

(ceea ce nu era puțin lucru, dat fiind faptul că insectele alcătuiesc grupul cel mai divers de 

animale de pe întregul Pământ), unii mai puțin periculoși, dar alții nu atât de inofensivi când 

vine vorba de sângele de om. 
Livia nu-l auzi, ba își căscă mai mult ochii și gura când le zări: păsări de toate 

mărimile, soiurile, culorile, cântau pe toate vocile sau doar zburau de colo-colo, de parcă 

întreaga clasa Aves (cu toate cele peste 9000 de specii) se mutase (temporar își imagină ea) în 

grădina lui Vestalo Fortunato. 
Acesta tocmai așeza statuia pe un piedestal elegant de marmură neagră, ce imita forma 

unui tron, lângă cea mai apropiată margine a impluviumului.  



- Dacă te uiți cu atenție, poate recunoști câteva din păsările însuflețite de tine, Livia! I-

a strigat el vesel întorcându-se către ei.  
Sol, ai grijă la rădăcina aceea! Mereu te împiedici de ea! 
Tânăra vânzătoare de bibelouri în Piața Romana înainta vrăjită de feeria de vegetație, 

gâze și păsări. Băiețelul se împiedică și căzu, exact cum a prezis stăpânul lui. Suspină 

involuntar în timp ce se rostogoli la pământ, iar asta a făcut-o pe Livia să se aplece involuntar 

în ajutorul lui. De aceea nici nu a văzut cele două păsări care au început să ardă cu flăcări 

vineții chiar deasupra ei. Sol, însă, care era întins pe spate, cu genunchiul proaspăt rănit strâns 

la piept, da.  

Câteva scântei i-au alunecat pe stola și au fript-o pe ceafă, speriind-o atât de rău, încât 

puțin a lipsit să nu alunece peste copilul căzut la pământ. S-a redresat la timp pentru a vedea 

ultima izbucnire a limbilor vineții, înainte ca aerul de deasupra ei să fie umplut de fulgi de 

cenușă liliachie, într-o nuanță identică florilor din bolta de la intrare în Domus-ul lui Vestal 

Fortunato. 
- Frumos, nu? i-a șoptit acesta, de lângă ea. Nu reușesc deloc să-i dezvăț pe sălbaticii 

de Castor și Polux să nu se mai dea în spectacol ori de câte ori ne vine o cunoștință în vizită! 

Surprinsă și chiar ușor înfricoșată, Livia murmură cu buze crispate: 
- Credeam că Sol locuiește aici!  
Romanul o privea cu ochi de șopârlă aflată înaintea unei mese gustoase:  
- Uneori.  

Făcu o pauză scurtă, ca pentru a adăuga ceva important, dar se răzgândi în ultima clipă 

și continuă, pe un ton care-o făcu pe Livia să se înfioare. Nu-i vorbise niciodată atât de … 

distant, rece, disprețuitor: 

- Nu doar pentru a-mi admira grădina te-am invitat aici! Vreau să finalizezi tranzacția. 

Știi, sper, să însuflețești o acvilă?  
Pentru prima oară, Livia a observat că bărbatul pe care-l considerase nu cu mult timp 

în urmă un client simpatic, chiar dacă puțin excentric, are un chip șiret, de comerciant hârșâit 

în diverse înșelătorii. 
Cu o strângere de inimă îi confirmă că știe, dar se grăbi să adauge:  

- N-am pic de experiență la însuflețitul statuilor!  
În același timp își întoarse capul după Sol, însă locul unde căzuse acesta nu păstra 

decât forma lui, desenată în iarbă de o pulbere fină, de culoarea florilor de liliac. Doar un pui 

de canar țopăia caraghios printre rădăcinile ce brăzdau pământul de sub stejarul bătrân, ca 

niște vene bolnave. Băiețelul nu se zărea nicăieri. 

- Nu-i mare diferență! o asigură romanul, înșfăcând-o de braț. 
Livia se trezi trasă ferm spre marginea impluvimului, până în fața statuii.  

- Cu cât o faci mai repede, cu atât mai bine, pentru toată lumea! auzi glasul lui Vestal 

Fortunato, rostit de buzele lui Vestal Fortunato, dar cu o intonație pe care nu i-o recunoscu.  
Nu trebuie decât să rostești incantația de trei ori. Ai grijă s-o spui pe toată, de la cap la 

coadă, de fix trei ori, indiferent ce ți s-ar părea că se întâmplă în jurul tău. Tot ce-o să vezi, o 

să fie doar în imaginația ta! Statuile de genul ăsteia sunt descântate de mai multe ori ca 

bibelourile pe care le vinzi, de aceea este nevoie de puțin efort suplimentar să le trezești. 
Tot corpul Liviei se încordă, gata să o ia la fugă. Ceva, nu doar mâna grea de pe 

umărul ei (pe care începuseră deja să apară pete colorate viu) o țintuia locului.  
Fire groase de iarbă albastră i se încolăciseră în jurul gleznelor și acum șerpuiau în sus, 

reci, către genunchi, într-un model ce imita exact șireturile sandalelor pe care le văzuse într-

una din vitrinele din spatele coloanelor de la Piața Romană.  
Avea mare nevoie de niște sandale noi, care să-i protejeze tălpile! Numai de n-ar fi atât 

de reci! 



Înfiorată, icni și dădu să se aplece, dar Vestal Fortunato o prinse cu amândouă mâinile 

de umeri. Se așezase în fața ei, atât de aproape că îi simțea respirația. Putredă, de hoit, rea.  
A strâns tare din pleoape, sperând c-avea să se trezească din ceea ce părea un început 

înfiorător de coșmar.  

Poate că, până la urmă, n-ar fi trebuit să care statuia aceea imensă, prin soare, atâta 

drum. Spera numai să fi leșinat după ce-au trecut de Căderea Bastiliei! 
- Începe Livia, trebuie să începi! i-a șuierat bărbatul de dincolo de pleoape și auzindu-

l, a simțit că se sufocă.  
A deschis gura să inspire, iar vorbele au început să curgă singure, rănind-o din interior, 

în bulucirea lor imposibil de controlat. Incanta, era sigură de asta; aproape sigură că rostește și 

cuvintele potrivite. Nu-și auzea vocea, nici măcar în minte.  
Totuși, urechile îi funcționau, altfel trilurile ascuțite, aproape furioase ale păsărilor, nu 

i-ar fi rănit acum timpanele. 

- Așa, te descurci excelent! Continuă! 
Vocea lui Vestal Fortunato ordona păsărilor, fără cuvinte, să tacă. Livia deschise ochii 

circumspectă. Impluviumul îi reflecta propria imagine, ca o oglindă, de după aripile ridicate 

ale statuii. În dreapta ei, bărbatul o mângâia pe umăr, iar Sol aștepta așezat în fund, cu spatele 

sprijinit de baza unui trunchi gros și bătrân de stejar. 
- Privește la statuie, Livia! o îndemnă blând romanul, împingând-o și mai aproape de 

pasăre. 

Fata încercă să surprindă în unde ochii băiețelului, dar acesta continua să privească 

iarba liliachie din fața lui. Amintirea unor fire albastre și reci încolăcindu-se în jurul gleznelor 

ei o făcu să-și plece capul și ea.  

Fusese o iluzie. N-o despărțeau decât două incantații de sandalele ei de vis! 

- Haide, cu cât o faci mai repede, cu atât mai bine, pentru toată lumea! O îndemnă, 

ceva mai rece, Vestal Fortunato. 
Livia își simți gâtul uscat. Deschise gura să ceară un pahar cu apă, dar, iarăși, 

cuvintele incantației i-o luară înainte. Se hotărî ca de data asta să țină ochii deschiși. 
Vorbea, în continuare fără să-și audă propria voce și incapabilă să se oprească, chiar și 

atunci când aerul din jurul statuii acvilei a început să fiarbă, cu aburi și bulboane, întocmai ca 

lichidul dintr-o cratiță dată în fiert. Căldura o lovea în piept în valuri și câteva pale de vânt 

fierbinte i-au făcut pielea să se bășice pe interiorul antebrațului drept, ridicat instinctiv în 

dreptul feței.  
Fusese singurul membru pe care și l-a putut controla. Brațul stâng îi atârna paralizat 

sub mâna grea a lui Vestal Fortunato, acum tatuată până la cot cu triunghiuri viu colorate, pe 

care și le amintea destul de încețoșat. Dar și le amintea. 

Șuierul aerului dat în clocot se potoli brusc, urmat concomitent de o briză rece, 

înmiresmată, care calmă instantaneu țesuturile arse de pe brațul Liviei.  
Fata își dezveli chipul, temătoare.  
Aerul din jurul statuii se limpezise, scoțând la iveală o pasăre adevărată, care-și mișca 

neliniștită ochii mari și galbeni în toate părțile. După câteva clipe, începu să-și curețe penele 

cu ciocul puternic și periculos. 
Livia simți bărbatul din spatele ei cum se mișcă de pe un picior pe altul. 
- Bravo, Livia! Încă o dată și ai terminat! 
Înghiți în sec, dar de data aceasta reuși să articuleze cuvintele pe care le dorea: 
- Păi, nu ți-am înviat-o? 

Se întoarse cu tot trupul spre el, hotărâtă să încheie cât mai repede o afacere din care, 

abia acum înțelegea, avea toate șansele să iasă în pierdere. 

Vestal Fortunato o privea încruntat, iar Liviei i se păru că ochii lui rotunzi și răi încep 

să semene din ce în ce mai mult cu cei ai păsării de pradă care o pândea din spate. 



- Nu-i destul! 

Strigătul lui avea o tonalitate foarte apropiată de limita de jos a isteriei și fu preluat, 

imediat, de păsările din jur și propagat cu forța unui tsunami spre colțurile îndepărtate ale 

grădinii. Livia își simțea timpanele sfâșiate în sute de mii de bucățele. Să fi putut, s-ar fi 

chircit la pământ, cu palmele apăsate strâns peste pavilioanele fierbinți ale urechilor. Simțea 

cum sângele i se scurge, șuvoi, din ele și-i alunecă apoi, cald, pe gât. 
- Încă o dată, și-ai terminat! 
Glasul lui Vestal Fortunato revenise la o tonalitate normală. La fel și sunetele scoase 

de păsări. Doar un greiere, ascuns în iarba de la picioarele soclului pe care se afla acvila, cânta 

de parcă aștepta sfârșitul lumii. Fu adus la tăcere într-o clipită, de ciocul unui corb alb, care 

apoi zbură pe umărul liber al Liviei. 
- Acum! șopti Vestal Fortunato și, pentru a treia oară, fata înțelese că este prizonieră în 

propriul trup. 

Se trezi rotită pe loc, până ajunse cu fața spre pasăre, iar limba care nu mai era a ei 

începu să rostească vorbe pe care urechile ei nu le auzeau, în timp ochii îi arătau cum pasărea 

care fusese statuie cu numai două incantații în urmă, începe să se transforme din nou. 

Corbul săpa înfometat în pieptul Liviei (ajuns la doar o coastă distanță de inimă) când 

aceasta începu ultima strofă a incantației.  
Nu păru să bage de seamă pasărea ce îi scurma în piept, acaparată complet de ființa de 

pe piedestalul cioplit în formă de tron, de pe marginea impluviumului. 

Ultimul cuvânt fu rostit, iar femeia – acvilă se ridică, semeață, din tronul ei de 

marmură neagră. Era regină, chiar și despuiată de haine, în trupul ei perfect, cu o coamă 

sălbatecă de păr roșu ce o învăluia până la mijloc, mai prețioasă și strălucitoare ca o hlamidă 

cusută cu fir de aur. 

Făcu primul pas în iarba acum roșie și în același timp, carcasa goală pe dinăuntru a 

trupului fostei vânzătoare de bibelouri din Piața Romană se prăbuși fără zgomot. Corbul 

scăldat în sânge zbură de câteva ori deasupra locului, cârâind pe limba lui, cu ciocul din care 

picura un lichid vâscos, purpuriu ca o instita romană.  
Când penele cândva albe i s-au uscat, avea tot trupul negru, ca noaptea, sau ca 

moartea. ” 
Luni rostise ultimele cuvinte șoptind, din ce în ce mai stins, încât ascultătorii săi n-au 

sesizat că a pus punct. Ecourile poveștii frumoasei vânzătoare de bibelouri au stăruit clipe 

bune în aerul de sub pergola învelită în viță de vie sălbatică. Vraja s-a rupt odată cu plecarea 

licuricilor.  

Punctuale gâze! 
În lipsa lor, lumina s-a schimbat, aerul a devenit cumva mai subțire, iar cei șapte au 

început să tremure sub păturile lor. Tăcerea a continuat cât timp roiul auriu a coborât dincolo 

de pădure, lăsând în urmă (pe cerul acum fără stele) o dâră murdară de cenușiu deschis. 
- Ar trebui să cam intrăm, a ordonat Joi, cu glas răgușit, fără să se ridice însă. Luni, 

bravo, a fost o poveste reușită! 
- Cea mai bună pe care ne-ai citit-o până acum, a adăugat Duminică frecându-și ochii.  

(și-i freca apăsat, ca să înțeleagă toți că-i somnoros, nu emoționat.) 
- Chiar dacă tot n-ai putut să te abții să nu bagi și o învățătură despre etica muncii! 

mormăi Marți îndreptându-și picioarele sub pelerina lui vineție. 
Sâmbătă și Duminică se întindeau în fotoliile lor și căscau. 
- De unde-ai scos-o și pe-asta? murmură Vineri, ghemuindu-se și mai mult în șezlong. 

- Luni n-a fost chiar explicită, începu Sâmbătă… 
- Dar se subînțelege că dacă Livia și-ar fi văzut de program și nu și-ar fi depășit 

atribuțiile de serviciu, în căutarea unui câștig ușor (și prin metode ilicite), n-ar mai fi pățit 

nimic din … ce i s-a întâmplat, completă Marți, ridicându-se brusc în picioare. 



- Oh! Spuse Vineri, căzută pe gânduri.  

Rămase cuibărită sub șalul ei, cu privirea în jos, în timp ce toți ceilalți se ridicau, pe 

rând, de la locurile lor.  
Luni, care încerca, înfrigurată, să-și așeze pătura pe umeri cu o singură mână (în 

cealaltă ținea Cartea), observă prima că Vineri nu era chiar în apele ei. De obicei, ea se ridica 

prima la finalul unei povești (chiar și la cele citite de ea), deoarece ținea foarte mult să aibă 

tenul odihnit dimineața. Iar cel mai bun tratament pentru tenul unei fete este, după cum știm 

cu toții, un somn lung și odihnitor. Un somn de noapte, nu de zi! 
De aceea, Luni era uimită s-o vadă amânându-l. 

- Ia zi-ne, Vineri, ce te nemulțumește? Ai vreo nelămurire?  
Aceasta își ridică privirea și toți i-au sesizat ezitarea, înainte să vorbească: 
- Știi, din poveste n-a reieșit ce-i acela un impluvium! Unde a pus Vestal Fortunato 

statuia acvilei, înainte să… 

- Un bazin cu apă! O piscină romană în care se aduna apa de ploaie, spuse Joi 

binevoitor. 
Vineri se strâmbă la el, apoi și își zvârli pătura în nisip. Se ridică în picioare dintr-o 

singură mișcare. Își puse mâinile în brâu și, cu bărbia ușor ridicată, o întrebă direct pe Luni: 
- Atunci de ce nu i-ai zis bazin, fată, ca să înțeleagă toată lumea? Că nu oricine știe 

latina, care, oricum, e o limbă moartă și… 
- Pentru că impluviumul nu este un simplu bazin. Este parte integrantă a atriumului 

unui Domus și … 
- Uite, ce-i, dragii mei! interveni Marți. Hai să nu începem o dezbatere care să ne țină 

treji până mâine, nu de alta, dar nu vreau să adoarmă nimeni când o să citesc eu. 

Fără să aștepte un răspuns, arătă cu degetul spre Vineri: 

- Ia spune tu, știi ce e un sombrero? 
- Normal! 
Tonul lui Vineri își căpătase cantitatea normală de dispreț.  

- Este un tip de pălărie originară din Mexic, murmură Miercuri împăciuitoare. 
- A, da? spuse Duminică zâmbind, însă nu-l luă nimeni în seamă. 

- Aha! Își reluă Marți ideea. Și dacă ne-ai spune o poveste cu mexicani, ai zice că 

personajele tale poartă pălării sau sombrero? 
Vineri îl privea de parcă avea în față un chihuahua vorbitor. Considera că această rasă 

de câini este inacceptabilă; o ciudățenie a naturii care n-ar fi trebuit să existe, cu atât mai puțin 

să se exprime prin sunete articulate. 

- Nici prin gând nu-mi trece să vă citesc o poveste cu mexicani! Izbucni ea. Și-ntr-o 

altă ordine de idei, sombrero nu-i doar o pălărie, indiferent cât de ignoranți ar fi unii în 

domeniul vestimentar.  
Privea insistent în direcția lui Marți 
- E o prostie să numești sombrero … E ilegal! Concluzionă ea, lovind enervată cu 

piciorul în nisip. M-ai bine mergem la culcare, înainte să mai aud și alte absurdități care să-mi 

strice seara!  

Da, Vineri putea să fie foarte categorică atunci când vroia. Toți se îndreptară spre casă 

cu pași mari. Doar Miercuri rămase în urmă (ca să completeze serviciul de cafea), dar nici ea 

nu întârzie prea mult. Ajunse la timp s-o sprijine pe Luni, urcată pe un scăunel, când așeza 

Cartea la locul ei, sub grinda de deasupra ușii. 
În spatele lor, cerul oglindea undele cenușii ca ochii Liviei, vânzătoarea de bibelouri în 

formă de păsări din Piața Romană, care tocmai încheiase afacerea vieții sale. 



  

Dincolo de vorbe 
  

  

Am inclus această secțiune pentru cei care vor să afle ”povestea” fiecărei povești din 

acest e-book, de ce le-am scris și la ce mă gândeam când le-am pus pe hârtie (de fapt, pe 

ecranul laptopului).  
Știu ce se zice – că o poveste ar trebui să vorbească de la sine, că autorul a spus tot ce 

avea de spus când a scris și publicat textul, că poveștile care necesită explicații nu sunt 

probabil și cele mai reușite și alte variații pe această temă – dar prea puțin îmi pasă mie de ce 

spun unii sau alții.  

Dacă nu vreți, nu trebuie să citiți ce scrie mai jos. 
Însă, dacă sunteți curioși, aflați că: 

  
Interviul. de Angajare – l-am scris în timp ce-mi așteptam Primul Cititor să vină de la 

un interviu de angajare. Aveam în perioada aceea o greață de interviuri despre: Cum te vezi în 

următorii cinci ani? (cât mai departe de-aici!) Ce plus-valoare crezi că aduci în firma noastră 

dacă te angajăm? (egal proporțională cu ce-mi oferiți voi!) De ce vrei să lucrezi pentru noi? 

(pentru bonuri de masă) Ce experiență de muncă aveți? (patru ani de facultate, nu vezi c-abia 

am terminat-o?), de nu vă imaginați, iar Primul meu Cititor era și mai sătul de toate astea! Așa 

că m-am gândit să-i înseninez ziua cu un ”Interviu. de Angajare” adevărat!  
  

Trup și suflet – chiar dacă este a doua poveste pe care am publicat-o, pentru mine 

reprezintă, de fapt, povestea cu care am debutat. Cum vine asta, a doua poveste să fie de fapt 

prima?  
Da. ”Interviu. de Angajare” îl scrisesem cu mulți ani înainte să-l trimit redacției 

revistei ”Nautilus”, fără să-mi imaginez că aveam să-l public vreodată. Abia după ce mi-a fost 

publicat acest prim text, am început să mă întreb dacă textele mele ar putea place și altora în 

afară de Primul meu Cititor. O lună întreagă am lucrat la ”Trup și suflet” (nicio povestire 

scurtă din cele publicate până acum n-a mai beneficiat de atâta atenție), cu ideea fixă că forma 

finală a textului trebuie să-i placă nu doar Primului meu Cititor (care s-a amuzat teribil în tot 

timpul acesta de eforturile mele creative) ci și altora. 

 

Apocalipsă la super-ofertă – îmi amintesc că după ce am scris-o, timp de vreo două 

săptămâni nu m-am putut abține să nu număr în gând literele din cuvintele pe care le rosteam. 

Și ca un făcut, îmi venea să folosesc numai cuvinte complicate, care se apropiau periculos de 

limita stabilită de D.Ve. 
 

La cules de roșcove – dacă mănânci prea multe cireșe, de exemplu, oricât ar fi ele de 

fructele tale preferate, la un moment dat, te cam saturi; vrei să faci o pauză, să mănânci și alte 

fructe. Așa s-a întâmplat și cu scrisul pe teme SF & Fantasy. Mi s-a făcut poftă de altceva. 

Am zis să-ncerc horror. Au rezultat trei povestiri horror; alte câteva începute și rămase în 

diverse stadii de finalizare.  



Cât le-am scris, m-am simțit horror, în principal fiindcă am obiceiul (de fapt, nu mă 

pot abține) să vizualizez lucrurile despre care scriu; iar mie nu-mi pac filmele de groază și nici 

nu mă uit la ele! Am rezistat, totuși, la ”Cubul 1”, ”2„ și ”0”, cred!  

Primul meu cititor mi-a spus că refuză să mai citească așa ceva.  

Nu intenționez să repet experiența curând, dar nu-mi pare rău de poveștile rămase. ”La 

cules de roșcove” e cea mai puțin înfricoșătoare dintre toate, singura pe care Primul meu 

Cititor a parcurs-o până la capăt.  
 

Argint-viu – puteți găsi making-of-ul acestei povestiri în numeroase locuri de pe 

internet (mai puțin pe blogul meu) așa că n-o s-o reiau aici; dacă doriți, dați o căutare  pe net 

după ”La drum de seară …gotic”. Altfel, scrierea ei a fost o experiență foarte interesantă, mai 

ales că am petrecut ceva timp documentându-mă despre cum se desfășoară astfel de ritualuri.  
 

7 seri (doar povestea lui Luni în e-book-ul de față) nu este SF, Fantasy sau Horror; 

este un text despre plăcerea mea de a spune și a asculta povești. Povești, indiferent de genul 

literar și temele abordate. După cum, poate, vă imaginați, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, 

Sâmbătă și Duminică abia așteaptă să-și arate, la rândul lor, talentul de povestitori. 



  

Despre mine 
  
Am debutat în revista electronică Nautilus cu povestirea ”Interviu. de angajare” (mai 

2009).  
Tot în mediul electronic am mai publicat ”Trup și suflet” (Nautilus, iunie 2009), ”La 

cules de roșcove” (Suspans, 2011) și ”7 seri” (Suspans, iunie 2012).  

Povestirile ”Marțafoi la vânătoare” și ”Dame de treflă”, amândouă publicate pe blogul 

moshului SF (martie 2011, respectiv mai 2012) sunt speciale. Nu verificați cuprinsul, nu le-

am inclus aici. Le găsiți on-line.  

De ce sunt speciale? Pentru că fac parte dintr-o lucrare mai amplă, cam cât un roman, 

pe care încă nu am finalizat-o. Nu mai durează mult  
Într-o revistă pe hârtie am debutat în 2012 - numărul 4 al revistei Galileo Science 

Fiction & Fantasy, cu povestirea ”Apocalipsă la super-ofertă”. 
Povestirea ”Argint-viu” este prima publicată într-o antologie – respectiv ”Dincolo de 

noapte. 12 fețe ale goticului” (Millennium Books, iunie 2012). 

Romanul ”Taxidermie” urmează să apară. Acest an. Aveți răbdare. 
  

”Cu vorbele la mine” reprezintă primul meu e-book. 

  



 

  

Mulțumiri 
  
Mulțumirile mele se îndreaptă, în primul rând, către Primul meu Cititor, persoana 

pentru care, de altfel, au și fost scrise prozele pe care tocmai le-ați lecturat.  
Dacă tu nu m-ai fi citit, eu nu m-aș fi apucat prea curând de scris povești. Dacă tu nu 

m-ai fi încurajat să scriu și să public, acest e-book n-ar fi existat, așa cum n-ar fi existat nici 

primul meu roman, nici prima povestire, nici… Dacă tu nu mi-fi spus unde greșesc, textele 

mele n-ar fi fost publicabile. - 
Mulțumesc pentru tot!  

 

Mulțumesc, apoi, editorilor revistelor electronice unde au apărut o parte din povestirile 

incluse în acest e-book, respectiv lui Michael Hăulică (redactor - șef la Nautilus, la data când 

mi-au apărut ”Interviu. de Angajare” și ”Trup și suflet”) și lui Mircea Pricăjan (redactor - șef 

la Suspans, unde au apărut pentru prima oară ”La cules de roșcove” și ”7 seri”). Știu că 

primeau/primesc lunar foarte multe texte și ar fi putut trece cu vederea povestirile mele.  

La fel, le mulțumesc editorilor de la Millennium Books (unde au apărut ”Apocalipsă la 

super-ofertă” și ”Argint-Viu”) pentru atenția pe care au arătat-o scrierilor mele, asigurându-le 

o tranziție lină de la mediul on-line, la suportul tradițional al unui text scris- hârtia. 

Nu pot încheia această secțiune fără să-i mulțumesc laptopului la care am realizat acest 

e-book (Acer Aspire 2555 rulz!), care nu mi-a făcut absolut nicio problemă și nici nu s-a 

virusat, ca predecesorul său (pe care am scris romanul ”Taxidermie”), exact la sfârșit. 
Poate vi se pare că exagerez dar, credeți-mă, când un virus nu-ți mai permite să 

bootezi sistemul de operare de pe laptopul pe care ți-ai scris romanul (și n-ai avut suficientă 

inspirație cât să-l salvezi - măcar o dată la trei capitole scrise - și pe un hard-disk extern sau pe 

un stick), iar specialiștii îți spun că nu mai ai decât să-i dai un format C:, devii, cumva, 

recunoscătoare că partea tehnică/ hardware-ul ține cu tine! Las’ că nici software-ul n-a făcut 

figuri, dimpotrivă, și editoarele de text, și cele de imagini, ca să nu mai spun de ”Calibre” 

(programul care m-a ajutat să fac conversiile în diversele formate de e-book), au funcționat 

ireproșabil. 

  



Copyright 
  

Acest e-book conține texte de ficțiune.  
Personajele, întâmplările și dialogurile sunt pur ficționale și nu trebuie luate prea în 

serios. Orice asemănare cu evenimente care s-au întâmplat, cu persoane din realitate, decedate 

sau încă în viață, este pur întâmplătoare și nu trebuie imputată autoarei. La urma urmei, orice 

poveste este inspirată, într-o formă sau alta, într-o măsură mai mică sau mai mare, de ceea ce i 

se întâmplă scriitorului, în viața de zi cu zi, oricât ar încerca unul sau altul să nege asta. 
 

Povestirile de mai sus au fost făcute publice pentru prima dată în mediul electronic (și 

nu vorbesc aici de atașamentele mail-urilor cu textele povestirilor trimise prietenilor mei), în 

unele din hot-spot-urile SF-ului și Suspansului românesc, sau pe hârtie - la editura care 

acordă, în prezent, cea mai multă atenție scriitorilor români de SF&Fantasy&Horror, dintre 

toate editurile cu planuri editoriale declarate în domeniile amintite, respectiv Millennium 

Books.  

 

Dețin toate drepturile asupra textelor incluse în acest e-book, așa că nu a fost necesar 

să negociez vreo permisiune de publicare. 

  
Închei amintindu-vă că toate drepturile pentru designul, conceptul și conținutul acestui 

e-book (”Cu vorbele la mine”/ povestiri scurte de Narcisa Stoica), de la alegerea titlului, 

realizarea copertei, textele (ce să mai, absolut tot ce-ați văzut mai sus), îmi aparțin, iar orice 

tentativă de reproducere (parțială ori integrală) a acestui e-book în scopuri comerciale 
(pe românește, să cereți/primiți bani pentru ceva ce nu vă aparține), fără acordul meu scris, 

este interzisă și va fi pedepsită, în conformitate cu legile și normele românești și 

europene în vigoare. 
Puteți, totuși, citi, descărca, hai, chiar și imprima poveștile din aceste pagini, pentru 

uzul vostru personal, repet, non-comercial!  
De asemenea, nu mă deranjează dacă găsiți de cuviință să popularizați această lucrare 

în cercul de prieteni sau pe blogurile/site-urile personale, ba chiar Vă mulțumesc anticipat! 
  
Iar în eventualitatea în care sesizați o sporire a senzației de bine (sau chiar de 

satisfacție intelectuală) ca urmare a lecturării textelor de mai sus, vă rog să-mi împărtășiți 

opiniile voastre pe blogul meu (nu vă sfiiți, puteți pune comentariile sub orice postare, nu 

contează, n-am cum să le ratez, fiind unicul administrator al blogului), aici:  

http://magazindevorbe.wordpress.com/. 
  

http://magazindevorbe.wordpress.com/
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