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Cuvânt înainte 

 

Ce e #30in30? 
 

 

#30in30 a apărut ca o provocare. O provocare prin care am încercat să scriu 30 de povești 
în 30 de zile. O provocare pe care am reușit să o duc la bun sfârșit.  
 

 

Am publicat toate cele 30 de povești în luna noiembrie a anului 2019 pe mihaimaris.com.  
 

 

Acestea sunt cele 30 de povești, cu bune, cu rele, cu stângăcii, greșeli și cu lucruri de 
care sunt mându. 
 

 

Mulțumesc că le citești. 
 

 

 

Mihai Mariș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mihaimaris.com
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Oglinda retrovizoare 
 

Era o zi obișnuită de sâmbătă. Soarele strălucea din spatele norilor albi plantați ici 

și colo pe cerul albastru. Amelie, care avea doar 5 ani la vremea aceea, mă aștepta pe 

bancheta din spate a mașinii. ”Tati, tati, hai să mergem!” mă striga cu glasul ei plăpând. 

”Vreau să văd animăluțele!” 

M-am îndreptat spre mașină cât de repede am putut și, zâmbind, am închis 

portiera. O vedeam în oglinda retrovizoare cum zâmbea și cum își strângea în brațe 

păpușa făcută de mama ei. Purta acea păpușă cu bluză albăstruie și ochi mari din nasturi 

peste tot. 

Mi-a fost greu singur de la moartea lui Elizabeth, dar zâmbetul și inocența lui 

Amelie mi-au dat putere. Am pornit mașina, am făcut dreapta pe stradă și, după o oră de 

mers, ne-am oprit la Ferma Animalelor. În parcare erau câteva mașini răsfirate și am oprit 

lângă un Ford, model mai vechi, roșu aprins.  

Amelie sare din mașină și, cu zâmbetul pe buze, exclamă că vrea să vadă poneii. 

O țin de mână și ne îndreptăm spre intrare, de unde cumpăr 2 bilete. Amelie mă lasă de 

mână și o ia la fugă printre țarcurile cu animale. Așa face de fiecare dată și, de fiecare 

dată, o găsesc la țarcul cu ponei. 

În afară de acea zi. Aștept minute în șir lângă țarc, dar Amelie nu apare. Încerc să 

o caut prin tot parcul, dar fără folos. Angajații parcului îl închid și încercăm să o căutăm 

cu toții până la sosirea poliției. După declarații, martori, descrieri, am aflat că o singură 

mașină a plecat din parcare după ce dispariția a fost anunțată: Fordul roșu. 

Polițiștii propun o altă teorie, și anume că fetița a dispărut în pădurea de lângă 

fermă. 

Timpul a trecut și rezultatele nu au apărut. Nici urmă de Amelie a mea. Polițiștii 

insistau pe teoria cu pădurea, dar eu eram sigur că Fordul roșu avea de-a face cu 

dispariția fiicei mele.  

Luni la rândul am încercat să găsesc acea mașină roșie. Am verificat toate site-

urile și anunțurile de vânzare de mașini, dar fără succes. 
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Până când, după 2 ani, într-o zi, am dat peste un anunț de vânzare al unui Ford 

roșu aprins, cu 5 poze, care m-a tulburat. Primele 4 poze prezentau mașina din afară, 

lustruită, de un roșu sângeriu.  

Ultima poză prezenta interiorul mașinii, poza fiind făcută dintre cele 2 scaune din 

față, cu bordul mașinii văzut clar și în oglinda retrovizoare o păpușă cu bluză albăstruie 

și ochi mari din nasturi. 
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Umbra 
 

Tălpile micuțe ale lui George se dezlipeau pe rând de pe gresia rece din camera 

de baie. Privea în sus spre geamul semitransparent către silueta neagră din fața ușii și 

respira greu, aburi groși ieșindu-i pe furiș din nări. 

Cu câteva ore în urmă și-a luat rămas bun de la părinți. Au plecat în jurul orei 10, 

la o petrecere de adulți. George ar fi vrut să plece și el, dar ai lui au insistat că e o 

petrecere de oameni mari, o să se plictisească, și nu o să fie alți copii de vârsta lui acolo. 

Și mai mult, o să-i aducă prăjitură când ajung. George iubea prăjitura, cu mere, cu miere 

de albine, ciocolată și vanilie. De-abia aștepta să se trezească mâine dimineață și să ia 

în brațe caserola cu prăjituri. 

Era prima dată când George rămânea singur fără ca cineva să aibă grijă de el. Era 

băiat mare acum. Și avea o datorie. El trebuia să aibă grijă de bunica lui, bolnavă și ținută 

la pat. După ce i-a dus un pahar cu lapte, a pupat-o pe ambii obraji și și-au urat noapte 

bună, George a spălat paharul și s-a pregătit de culcare. 

În mijlocul nopții s-a trezit. Fiori reci îi treceau pe spinare și, după câteva suflări în 

întuneric, a început să vadă aburi ieșind de sub năsucul lui de copil. Îi era frig și tremura. 

Și auzea ceva. 

A sărit din pat și a aprins lumina. Sigur s-au întors părinții lui de la petrecere mai 

devreme și au adus o grămadă de prăjituri. George a aprins toate becurile din casă, dar 

era singur. A deschis până chiar și ușa bunicii, care dormea pe patul ei înalt. Căruciorul 

cu rotile era la marginea patului, neclintit. 

Trist și înfrigurat, George avea nevoie la baie. După ce și-a făcut treaba și s-a 

spălat pe mâini, ca un băiat mare, George voia să se întoarcă la somn când o umbră de 

dincolo de ușă l-a făcut să se oprească. 

Mai înaltă decât tatăl său, umbra privea prin geamul semitransparent. George tăcu 

și își dezlipi pe rând tălpile de pe gresia rece din baie. Era liniște, bunica dormea, părinții 

erau la petrecere și George era prins în baie în spatele unei uși protejate de o umbră.  

Lumina se stinse și George simți o mână rece pe umăr. 
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Groapa 
 

– Și fii atent! Mi-a zis ”Toată ziua stau cu taxiul aici. Știu eu cum merge treaba. 

– Aha… 

– Și i-am zis ”Serios? Dar nu aveți clienți sau de ce stați toată ziua aici?” 

– Serios? 

– Da, să vedeți ce față a făcut, haha. 

– Da? Da’ hai să te întreb și eu ceva. 

– Sigur! Vă răspund! 

– Nu vrei tu să dai la lopata aia mai repede să plecăm și noi acasă? Vreau să-mi 

văd și eu nevasta, copiii… Maine îl aduc pe mort și trebuie să fie gata groapa. 

– Da’, șefu’, să trăiți, cum să nu! 

Lopețile loveau pământul gras și umed de după ploaia de azi în timp ce luna îi 

privea precum o mătușă bătrână își privește nepoții cocoțată într-un balcon. Stelele 

stăteau fixe în formațiile lor la mii de ani lumină distanță în timp ce cei doi gropari se 

afundau încet-încet în măruntaiele pâmântului. 

– Diseara mă duc și eu la gagică-mea, să știți. 

– Foarte bine faci, fecior! Da’ să te speli înainte, să nu mergi direct de aici de la 

groapă…că știi cum mi-ai povestit data trecută. 

– Știu, știu. Și acum mai am cucuiul ăla. Toată noaptea am stat cu linguroiu’ rece 

pe cap… 

Groparii erau în pâmânt pâna la gât. 

Badea Gheorghe se ocupa cu treburile pe la Biserică. Îl ajuta pe Popă, strângea 

banii în Biserică, mai cânta în strană atunci când știa cântările. Îi plăcea să se implice. 

Aurel era nepotul său, avea 8 clase, cu greu terminate, și lucra cu ziua în sat. Îl 

luase unchiul său la săpat de gropi pentru morți să mai facă și el un ban. Era băiat bun, 

cu carte puțină. 
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Mortul era Lelea Floare. Avea 8 copii cu 2 bărbați. A murit la 102 ani. A alunecat 

pe un găinaț  când avea grijă de strănepoți. Voia să le prindă un pui. Mâine doar neamurile 

ei o să umple juma’ de cimitir. 

Groapa era aproape gata când Aurel se pregăti să lovească ultima oară pâmântul 

cleios. Lopata îi vibră puternic și sângele îi țâșni din gură. 

– Ți-am zis să-ți ții limba aia în gură, prostule. Să te văd eu cum o pupi tu pe 

mândra ta în noaptea asta. 

– Lasă-mă, Bade Gheo, că mă doare. În ce, Doamne Iartă-mă, am dat?! 

Unde verzi-violet au început să facă lumină în groapă. Fasciculii de lumină dansau 

sub ochii groparilor în timp ce Aurel se apropie cu mâna de ea. 

– Ce nestemată! O să fim bogați, unchiule!, strigă acesta, în timp ce degetele lui 

atingeau suprafața aspră a pietrei. Sângerarea i se opri. 

– Nu pune mâna pe ea, poate e toxică! 

– Nu e, unchiule! Uite! 

Aurel ținea acum în mână pietroiul verde-violet. Era neregulat și aspru, plin de 

colțuri și margini strâmbe. Dacă nu erai atent, puteai să te tai în el foarte ușor. 

L-au pus într-o găleată și l-au scos din groapă. Când a ajuns găleata sus, era plină 

pe jumătate într-un lichid fără miros dar la fel de strălucitor. Acum lumina tot cimitirul, din 

mijlocul acestuia. 

Badea Gheorghe își păstra distanța încercând să găsească un răspuns la ce era 

acea rocă ciudată, dar Aurel nu avea timp de gânduri. 

– Ceva curge din el, Bade! 

Și cu o lovitură puternică de lopată în locul în care l-a nimerit prima dată, Aurel 

făcu tăietură și mai mare. Lichidul se revărsă înapoi în groapă, lăsând șiruri de lumină pe 

marginea acesteia. O baltă colorată trimitea o undă de lumină de pe fundul gropii în timp 

ce râme și gândaci urâți ieșeau și se scăldau în ea. 
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Zgomote de scânduri rupte și sparte au urmat numaidecât. Peste tot în jurul lor, 

lemnele pușcau și se spărgeau. Pâmântul era mâncat și dat la o parte și plăcile de beton 

erau lovite cu pumni și capete vii de dedesubt. 

Balta dispăru în interiorul pământului și ochi verzi-violet îi încercuiau pe gropari și 

se apropiau încet. 
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Versus 
 

► 

”Nori uriași se apropie de orașul nostru în această seară, așa că nu uitați să vă luați 

umbrela dacă plecați…” 

 

► 

”♫ I’m on the highway to hell, on the highway to hell ♫” 

 

► 

”…anchetatorii nu au încă niciun indiciu…” 

 

◄ 

”♫ On the highway to hell ♫” 

 

Puțină muzică o să facă să mă simt mai bine. Ar trebui să schimb mașina, dar cred 

că pot să o mai folosesc de vreo 2 ori. E bătrână și scârțâie, dar își face treaba foarte 

bine. Micul nostru orășel, Darcaster, e la fel de liniștit ca întotdeauna. Ies de pe alee și 

pornesc spre dreapta unde urmez drumul pâna la ieșirea din oraș. În capătul străzii, de 

unde o iau la stânga spre oraș, mă întâlnesc cu soții Robinson, care îmi recunosc mica 

mașină verde și îi salut din mers în timp ce le zâmbesc. Cămașa în carouri cu 2 tonuri de 

portocaliu, o mustață deasă, ochelarii și începutul de chelie mă fac să par un membru 

respectabil al micii noastre comunități. Orașul se apropie și eu trec neobservat prin el, 

exact așa cum îmi doresc. Semnalul se pierde destul de des în mijlocul orașului așa că 

trebuie să ”repar” casetofonul mașinii cu câteva lovituri de fiecare dată. 

► 

”…Dar ce știi tu, pasăre măiastră, cât am pătimit eu?..” 
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Oh nu, nu teatru radiofonic. Altceva nu prind în afara orașului? Am lăsat Darcaster 

în spate după ce mi-am terminat treaba aici și acum sunt în căutarea unui nou orășel de 

munte cu care să fac cunoștință. Deși sunt doar un autostopist ca oricare altul, cu un 

bagaj mare și cu zâmbetul pe buze, se pare ca seara asta nu e seara mea norocoasă. 

Cu rucsacul în spate, părul blond legănându-se în bătaia vântului și dinții albi strălucind 

în lumina farurilor, aștept următoarea ocazie. Deși nu a trecut mult timp de ultima dată, 

simt că acum o să fie seara mea norocoasă, din nou. Sper doar să prind ceva la radio în 

afară de teatru radiofonic. 

 

► 

”…Află acum cum poți beneficia de ofertele noastre, sunând la numărul de telefon 

0443…” 

 

În sfârșit și-a revenit. Cu mașina troncănind sunt aproape să ies din oraș. Vezi tu, 

am ales look-ul acesta pentru ca inspiră încredere. Nu te aștepți de la Peter, care e 

contabil la o firmă respectabilă din centrul orașului, să omoare oameni. Da, e adevărat, 

stă singur în suburbii, după ce soția lui a murit după ce ”a căzut” pe scări. Toți vecinii mă 

cunosc ca fiind amabil și sunt chiar și prieten cu preotul după ce am făcut mai multe 

donații bisericii din cartier. Mașina scârțâie și troncăne pentru că am modificat-o astfel 

încât să pot purta cu ea instrumentele de care am nevoie. Îmi plac băieții, nu știu de ce. 

Moartea soției mele nu m-a făcut deloc să mă simt mai bine, dar când mor băieții, oh, 

atunci chiar mă simt bine. Am făcut drumul ăsta de câteva ori în ultimele luni și nu am 

prins pe nimeni afară. Azi sper să se schimbe lucrurile. Văd o siluetă departe. Să 

schimbăm pe ceva mai potrivit. 

 

► 

”…Urmează Beethoven, cu Simfonia a 5-a. Audiție plăcută…” 
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Scuză-mă daca am fost cam criptic. Despre omorât vorbeam. Deși nu sunt chiar 

atât de tânăr, aspectul fizic mă avantajează. Pozez într-un tânăr care călătorește prin țară 

cu bagajul său uriaș plin de ”suveniruri” adunate din orașele pe care le-a vizitat. Aceste 

”suveniruri” sunt instrumentele care mă ajută să îmi fac treaba așa cum îmi place. Nu am 

nicio preferință în materie de victime, atâta timp cum simt cum viața li se scurge din ochi. 

Parcă aștept de o veșnicie, dar iată că din ceață, o mașină mică și verde se apropie și 

pare că vrea să oprească. E seara mea norocoasă. 

 

E seara mea norocoasă. Tânăr, blond, bagaj mare, probabil se plimbă prin țară, 

fără prieteni apropiați. Victima perfectă, nimeni nu o să-i simtă lipsa. Opresc mașina după 

ce trec de el și îl văd în oglindă cum aleargă spre mine, cu rucsacul legănându-se în 

spate. 

 

Mai în vârstă, nu pare cel mai deștept om din lume, probabil soția îl urăște de când 

a început să chelească, sigur nu o să-i simtă lipsa nimeni. Ajung în dreptul mașinii și 

privirile noastre se intersectează. 

 

Am așteptat de mult momentul ăsta. În seara asta o să-mi potolesc setea. Sângele 

îmi fierbe în vene. Azi e seara mea norocoasă. 

 

Am așteptat de mult momentul ăsta. În seara asta o să-mi potolesc setea. Sângele 

îmi fierbe în vene. Azi e seara mea norocoasă. 

 

– Salut, eu sunt Peter, pot să te ajut? 

– Salut, eu sunt Paul, ai putea să mă duci și pe mine.. 

– Sigur! Hai să punem bagajul ăla mare în spate și pornim. 

– Îl pun eu în portbagaj, mulțumesc mult! 
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– NU! Nu în portbagaj, lasă-l pe bancheta din spate. 

 

Intru în mașină și îi strâng mâna. E o pradă ușoară, nu știe ce-l așteapă. 

 

Îl privesc în ochi în timp ce îi strâng mâna și îmi dau seama că o să fie ușor de tot. 

Habar nu are ce se întâmplă. 

 

– Încotro?, îl întreb zâmbind, știind exact unde va ajunge. 

– Cât mai departe de locul ăsta!, îi răspund zâmbind, știind exact ce se va 

întâmpla. 

  



15 

 

Singur 
 

Niciodată nu poți să te obișnuiești cu gândul că ești singur. 

Franklin e singur de peste 40 de ani. 40 de ani în care nimeni nu i-a spus bună 

dimineața sau noapte bună. În care nimeni nu i-a făcut un compliment sau l-a înjurat. 40 

de ani în care singura voce pe care a auzit-o a fost vocea lui aspră și tristă. 

– Aici nava de mici dimensiuni nr 01. Plutesc în derivă undeva în partea de Nord 

a MCG+01-02-015. Nu am coordonatele exacte. Ajutor… 

Vocea lui Franklin se stinge după fiecare mesaj, ucisă de deznădejde. Nava lui 

plutește undeva aproape de un soare mic și roșu care îi umple interiorul cu o lumină 

sângerie. O singură umbră, departe de tot. Nimeni în jurul lui, nici vietate, nici obiect 

spațial. Doar Franklin, nava și soarele de un roșu nebun. 

40 de ani de singurătate te pot împinge să faci o grămadă de lucruri. Franklin, în 

timp ce aluneca prin spațiu la viteze greu de imaginat, a învățat să cânte la vioară, a scris 

povești, a pictat și a citit toate cărțile pe care le avea la bord de mai bine de 5 ori. A învățat 

cum funcționează nava și îi cunoaște fiecare șurubel și piuliță. A învățat 5 limbi, pe care 

nu are cu cine să le vorbească. Cu toate astea, ar fi preferat să fie cel mai mare prost în 

viață, dar să aibă cu cine să schimbe o vorbă. 

Când ziua artificială de pe micuța lui navă se porni, Franklin renunță. Renunță la 

speranța de a mai fi găsit. Renunță la nava lui micuță care i-a fost casă mai bine de 40 

de ani. Renunță la tot. 

Transmise pentru ultima dată tot ce s-a întâmplat. Era împăcat cu decizia luată. 

– PS: Mai am 7 minute de oxigen în costum. Vreau să le folosesc privind ceva 

frumos.. 

Își puse costumul crem de astronaut și păși în anticameră. Își spuse o rugăciune 

în gând și deschise trapa către spațiul înghețat. Se desprinse încet de navă și se 

îndepărtă, apropiindu-se, plutind, de soarele însângerat. 
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Precum copilului i se taie cordonul care-l leagă de mamă, așa și Franklin rupse 

legătura care încă îl ținea legat de navă. Își luă rămas bun și, cu fiecare secundă, se 

pierdu în lumina puternică a soarelui… 

– Aici Crucișătorul Marie III. Am detectat poziția. Ajungem în 10 minute. 
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Șeful cel mare 
 

De fiecare dată când Șeful cel mare venea la restaurant, era o agitație neobișnuită. 

Parcă ospătarii uitau să mai meargă sau să țină cafelele drepte. Fetei care primea 

oaspeții la intrare i se înmuiau picioarele și i se împleticea limba. Bucătarii nu erau siguri 

pe ceea ce fac. Doar Mario, bucătarul șef și patronul restaurantului avea sângele rece. 

Șeful cel mare venea de maxim două ori pe an în partea asta de țară, așa că nu 

era o tragedie chiar așa mare. Venea, mânca la restaurantul lui preferat din oraș, își făcea 

de cap cu niște fetișcane și pleca înapoi să-și vadă de afacerile lui murdare. Și erau 

murdare rău: crime, droguri, jafuri armate, prostituție. Singurul lucru curat pe care îl făcea 

Șeful cel mare era spălatul de bani. 

Ușile se deschise larg și, pe rând, intrau gărzile lui. Bărbați scunzi și puternici, ca 

niște dulapuri pline de mușchi. Primul o intimidă pe fata de la intrare și al doilea se duse 

grăbit în locul special amenajat pentru Șeful cel mare. Din bunătatea lui, Mario a ajuns 

unde a ajuns. Din bunătatea lui, Mario avea cel mai bun restaurant din toate cele 3 state. 

Din bunătatea lui, Mario, avea o viață lejeră și fericită. Și Mario trebuia să-l răsplătească. 

Burta Șefului cel mare era prima care trecu pragul restaurantului. După două 

secunde apăru și restul corpului. Grohăi puternic și scuipă o flegmă galbenă pe covorul 

persan de la intrare. Întreg restaurantul îl privi îngrozit și, când îl recunoscu, se grăbi să 

termine tot din farfurie și să plece dracului de acolo. Nimeni nu voia să fie lângă Șeful cel 

mare când acestuia îi era foame. 

Pășea țanțos ca un porc uriaș îndesat într-un costum scump spre locul său de 

onoare, de unde putea să privească toate mesele restaurantului. Se așeză cu greu și își 

deschise nasturii de la cămașă, lăsându-și burta să lovească masa. Părul de pe piept era 

slinos și niște musculițe jucăușe îi dădeau târcoale. Îl ceru pe Mario. 

Mario păși transpirat în fața lui. Îl salută și îi mulțumi pentru tot ce a făcut pentru el 

și familia lui. Îi pupă inelul gros de aur de pe degetul mijlociu – de două ori. 

Șeful cel mare rosti doar două cuvinte: 

– Specialitatea casei. 
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Mario îi oferi o duzină de alte variante, transpirând din ce în ce mai tare. De la 

preparate exotice la preparate simple, dar delicioase. De la delfini și rechini, și pești 

periculoși la carne de urs, elefant sau tigru, toate i-au fost refuzate. 

– Desigur, cum doriți. 

Mario își lăsă capul să cadă și se întoarse spre bucătărie. 

Înainte să deschidă ușile rabatabile, auzi ceva ce îi făcu părul de pe brațe să îi se 

ridice și inima să-i cadă prin podea. 

– Proaspăt! 

Cu lacrimi în ochi, Mario se apropie de frigiderul improvizat și după ce zgâlțâi bine 

ușa, o deschise larg. Cei de dinăuntru îl priveau la rândul lor cu lacrimi în ochi, de printre 

bucățile de carne, implorându-l să nu facă asta. 
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Picnic 
 

– Ai pus tot? 

– Da. Iau pâinea și putem pleca. 

– Luăm mașina? Sau mergem pe jos? 

– Cu mașina. 

– Sper să nu fie distrugerile prea mari în zona aceea… 

– Nu e prea multă lume pe acolo, lângă pădure. Cred ca ne descurcăm. Dacă nu, 

lăsăm mașina și continuăm pe jos. Oricum nu o să mai avem nevoie de ea, îi zâmbi el 

trist. 

– Mă bucur că încă mai poți să glumești, îi răspunse ea cu un alt zâmbet la fel de 

trist. 

– Hai, vreau să mănânc ceva înainte să se întâmple. 

 

► 

America de Sud a fost nimicită complet. 

 

► 

Revolte în Rusia. Forțele de ordine încearcă să calmeze populația, dar fără succes. 

 

► 

O mare parte din continentul african este în flăcări. Forțele ONU cer întăriri. 

 

► 

Președintele Americii a părăsit Casa Albă și se îndreaptă spre o locație secretă. 
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– Oprește-l, știm deja ce se întâmplă. 

– Bine. Nu mai avem mult oricum. Se pare că nu o sa ne abandonăm mașina. 

Renault-ul verzui se strecura printre mașini în flăcări și clădiri distruse. Oamenii 

țipau și alergau ca bezmeticii. Unii jefuiau magazine crezând că vor apuca să se bucure 

de pradă iar alții participau vrând-nevrând în altercații violente. Haosul domnea peste 

acest petic de oraș. 

Tânărul parcă pe marginea drumului în fața unui camion răsturnat. El luă coșul 

mare din portbagaj și ea pătura de pe bancheta din spate. Au lăsat mașina deschisă în 

urmă. Acum treceau peste pietrișul stropit cu sânge, spre peticul verde de iarbă de 

deasupra prăpastiei. 

Râuri încinse treceau la o mulțime de metri sub picioarele lor și, din când în când, 

se auzea pierdut un țipăt de agonie. 

El așternu pătura în carouri pe iarba moale și ea pregăti masa. Cacao fierbinte, 

pâine cu dulceață de caise și niște felii de pizza rece. Ba chiar și o bucată de tort rămasă 

de seara trecută când totul era încă în regulă. 

Zâmbind, deschise o sticlă de vin sub cerul care exploda în roșu și purpuriu cu 

sunete înfundate undeva departe. 

Turna vinul în pahare cu câteva secunde înainte ca pădurea din spatele lor să se 

aprindă ca un chibrit îmbibat în petrol. 

O căldură nimicitoare veni în valuri spre ei iar ei se priveau îndelung. 

Sorbeau din vin în timp ce pământul de sub pătură tremura și râurile din prăpastie 

erau din ce în ce mai nebune. 

Ceva negru sparse culoare incandescentă a cerului de deasupra. 

– Se pare că asta a fost tot. 

– Da… 

– Te iubesc! 

– Te iubesc! 
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Gelatina 
 

– Băieți, băieți! Veniți repede! 

– ”Aici Pilot Alex către flotă. Vă cer ajutorul în sectorul Lacul de Stele”. Voi chiar 

nu vreți să vă jucați azi sau ce-i cu voi? 

– Taci, Florin și mișcă-ți fundul ăla gras aici! Lucică, hai și tu repede! 

– Ce e, ce e? veni repede Lucică ștergându-se de muci și lăsându-și aripile de 

carton să cadă. 

– Nu le arunca așa pe jos, bă! M-am chinuit să le fac! se răsti Florin în timp ce se 

apropia. Își dădu casca din carton jos tacticos și își trecu mâna prin păr ca și cum cineva 

l-ar fi filmat. 

– Uite! le arătă Alex cu un băț. E cel mai urât melc pe care l-am văzut în viața 

mea… dacă e melc. 

Alex se juca și împungea o bucată verde semi transparentă de ceva. Bucata ba 

lăsa lemnul să intre în ea fără să se opună, ba se rostogoli la atingerea acestuia. Nu 

mirosea și nu părea să adune murdăria de pe jos. 

– Eu zic că-i melc. Voi ce ziceți? îi provocă Alex în timp ce se juca cu bățul. 

– E urât rău… Hai să-l punem în apă să vedem ce face, propuse Lucică. 

– Voi nu vedeți ce se întâmplă aici? Noi, mărita flotă spațială a Pământului, am 

descoperit viață extraterestră! Florin își puse casca înapoi și își luă aripile, înconjurându-

și prietenii și mucul viu de pe jos. 

– Viață extraterestrăăă! Lucică i se alătură iar acum ce doi îi dădeau târcoale lui 

Alex. 

– Băieți, băieți! Se urcă pe băț! Băieți! 

Chestia începu să se urce pe băț, jumătate pe el, jumătate acoperindu-l. Se trăgea 

puternic și înainte ca Alex să scape puntea dintre ei, îl înșfăcă de mână. Se scurse rapid 

pe sub tricoul său și îi intră pe nevăzute prin nări și gură. Alex căzu pe spate cu ochii dați 

peste cap. 
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Fața lui Lucică se schimonosi de frică și o luă la goană spre drumul din pădure, 

aruncând la o parte aripile improvizate. 

Florin se repezi la prietenul său și îi prinse chipul în palme. 

– Alex, ești bine? Alex, prietene? Scuze că nu te-am ascultat și am vrut să ne 

jucăm. Ești bine? 

Cu ochii la fel de albi, Alex îl prinse de mână pe prietenul lui și îl strânse atât de 

tare încât oasele începură să-i trosnească. Cu o smucitură de braț, Florin pluti mult 

deasupra lacului și căzu chiar în mijlocul acestuia. 

Alex căzu din nou și începu să tremure violent. 

Seara a început să cadă peste lac și Lucică alerga speriat printre copaci. Mai avea 

puțin și ieșea din pădure. De acolo, avea și mai puțin și ajungea acasă. 

Cu ochii plini de transpirație, se lovi puternic de un copac. Se ridică brusc și 

ramurile copacului nu-l lăsau să treacă mai departe. După câteva lovituri și căzături, reuși 

să se șteargă la ochi și văzu ochii albi și lucioși ai lui Alex. Speriat, o luă la fugă în cealaltă 

parte. O altă lovitură, dar de un alt Alex. 

În orice parte fugea, Lucică îl întâlnea pe Alex. Cu ochi albi și strălucitori, o mulțime 

de Alex se apropiau și îl înconjurau pe micuțul Lucică. Un strigăt puternic sperie păsările 

care dormeau pe ramurile copacilor. 

Luna privea blândă și ștearsă cum o mulțime de copii îmbrăcați la fel, cu același 

păr, aceeași față și aceiași ochi spălăciți ieșeau din pădure și se îndreptau spre toate 

casele din micuțul cartier izolat la poalele muntelui. 
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Porumb 
 

Marius era pierdut într-un sat uitat de lume. Murea de cald și singurele haine pe 

care le avea erau blugii spălăciți și cămașa groasă în carouri de pe el. Îsi ducea 

ghiozdanul gol în spate și transpira. Asta făcea de câteva ore bune. Noroc cu șapca roșie 

care îi făcea puțină umbră. Părea că totul se repetă în jurul lui. O porțiune cu case mici 

din chirpici și curți largi în spatele unor garduri din lemn bătrân și trist. O altă porțiune de 

pășune verde care se împreuna departe cu pădurea neagră. O ultimă porțiune de 

porumb. 

Cele trei bucăți alternau pe marginile drumului, se schimbau între ele, veneau una 

după cealaltă, făceau schimb și se luptau care să vină prima. De ore bune, doar porumb, 

noroi, iarbă și lemn mâncat de timp. Nici măcar un suflet. A încercat să strige la porți 

uneori, pentru un pahar de apă și o vorbă, dar primea răspuns doar de la găinile din 

spatele caselor sau de la câte un porc mai nărăvaș. Și soarele strălucea puternic în tot 

acest timp peste acest ținut părăsit. 

Marius își continua drumul, sperând să dea de civilizație și de niște apă, în timp ce 

lovea o pietricică. A reușit să o aducă vreme de cinci porțiuni de case, patru de pășune 

și șase de porumb. Se apropia de porțiunea de porumb cu numărul șapte. 

Târându-și picioarele după el, a ajuns cu greu în fața unei stații de autobuz. Cu 

acoperișul rupt, niște afișe electorale cu candidați care au primit mustăți și ochelari de la 

trecători și o sticlă verde de suc uitată sub un scaun. 

Se apropie în grabă și se așeză rapid pe scaun, luând sticla fierbinte în mâini. Era 

singurul loc cu umbră. Deși regretă decizia după doar două minute după ce a luat-o, a 

decis să bea sucul fierbinte. 

– Ești bine?, îl întrebă băiatul venit de nicăieri, în timp ce Marius își vărsa mațele 

în șanțul din spatele stației. 

– Da, da. Sunt bine, îi răspunse în timp ce se ștergea la gură. Să nu bei niciodată 

dintr-o sticlă aiurea de pe drum, copile. 



24 

 

Marius se întoarse și văzu un copil de vreo 10 ani, cu părul negru și ochi albaștri 

care îndesa paie într-o cămașă. Lângă el erau deja niște pantaloni plini și un cadru de 

lemn ca și o cruce. 

– Ce faci acolo, băiete? 

– O sperietoare, îi răspunse acesta sincer. 

– Ești singur? Știi cum aș putea să ajung în cel mai apropiat oraș? 

– Nu și nu. 

Marius își ridică privirea și văzu în depărtare o mulțime de sperietori, cocoțate pe 

cruci de lemn. Unele cu blugi și tricouri, altele în costume elegante, rochii și fustițe cu 

cămăși asortate, paltoane de iarnă și haine de lucru. 

– Tu le-ai făcut și pe restul? Era uimit de viteza cu care îndesa paiele în cămașă. 

– Da, răspuse copilul mândru. Vrei să le vezi de mai aproape? 

– Nu, le văd bine de aici, e în regulă. 

În timp ce își ridică privirea de la mânuțele copilului care încă îndesau cămașa cu 

paie, lanul de grâu din fața lui era plat ca un ocean. Nicio cruce de lemn nu ieșea ca un 

ghimpe pe cerul albastru fără nori. Capul începea să îi sune și privirea să i se încețoșeze, 

în timp ce porumbul tremura ca un evantai în fața lui. Ultimul lucru pe care și-l aminti fu 

mulțimea de sperietori care se apropiau de el din lanul de porumb. 

O nouă sperietoare era pregătită să alunge păsările, echipată cu blugi spălăciți, o 

cămașă în carouri și o șapcă roșie. 
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Noaptea 
 

Camelia privi ultima răsuflare a lumânării din celula ei din Centrul de Detenție 

pentru Femei din Vestul țării. 

Totul a început în urmă cu 2 săptămâni când soarele a încetat să mai apară. 

Noaptea a fost obișnuită. Stingerea s-a dat la ora 8 și Camelia a adormit în jurul orei 10. 

A rămas singură în celulă după ce colega ei a fost mutată în carceră pentru bună purtare. 

Când s-a dat deșteptarea la ora 8, cerul era plin de nori negri de ploaie. 

O săptămână totul a funcționat pe curent. Luminile erau tot timpul pornite. Se 

auzea că e urgență națională și că sunt pierderi de putere în sudul țării. Gardienii nu erau 

prea vorbăreți și Camelia nu reuși să afle multe. 

Zilele treceau greu și o stare de somnolență stagna printre deținuți și gardieni. 

Mâncarea era din ce în ce mai puțină și le era adusă în celulă. Nimeni nu schimba nici o 

vorbă și soarele rămânea ascuns. 

În urmă cu o săptămână lucrurile au început să meargă prost. Un vânt cumplit a 

început să sufle și să dea târcoale penitenciarului. Vuia a râsete și plânsete, și gardienii 

au fost nevoiți să baricadeze toate geamurile și ușile astfel încât să nu poată fi deschise. 

Camelia privea prin gemulețul ei, cocoțată pe toaletă, orașul din vale. Cu fiecare 

lumină care se stingea, cu atât vântul vuia mai puternic și scotea sunete macabre. În cele 

din urmă, orașul s-a stins și vântul și-a îndreptat atenția, din nou, spre penitenciar. 

Gardienii au încetat să mai apară, iar primul țipăt a venit din carceră. O adiere 

blândă mișuna printre gratii și, cu fiecare lumânare care pierea, pierea și ocupantul 

celulei. 

Camelia a tras de lumânările pe care le mai avea cât de mult a putut. Ținea doar 

una aprinsă și, de îndată ce aceasta murea, îi dădea viață alteia. Din ce putea să își dea 

seama, celula ei era singura sursă de lumină din întreaga închisoare. 

Simți adieri ușoare și se ghemui în jurul lumânării. Era ultima pe care o avea și 

ceara ei dispărea picătură cu picătură. Geamurile îi erau ferecate și gratiile blocate. Nu 
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avea cale de scăpare. Râsete și plânsete și zgomote lugubre pășeau răbdător în afara 

gratiilor. 

Camelia privi ultima răsuflare a lumânării din celula ei din Centrul de Detenție 

pentru Femei din Vestul țării. 
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Tabloul 
 

Eram singura fată din familie. Mama a murit la naștere și mă privea cum cresc din 

tabloul de deasupra fotoliilor din hol. Uneori parcă zâmbea. Alteori parcă era tristă. Am 

fost înconjurată toată viața de unchi și frați. Nu l-am cunoscut niciodată pe tatăl meu. 

În copilărie roiam pe holurile casei bătrâne din lemn și mă holbam la toate tablourile 

cu bunici, verișoare, mătuși, mame și fiice. Nu le cunoșteam pe toate. Nu cunoșteam pe 

nimeni, personal, nici măcar pe mama mea… 

Casa avea trei secțiuni. Una foarte veche în care nu îmi plăcea să mă aventurez 

deloc, dar pe care băieții o păstrau mereu curată. La fel ca tot restul casei, ei păstrau totul 

curat și nu mă lăsau să fac nimic. Partea veche a casei era plină cu tablouri mari și mici 

cu diferite femei. Cel mai mare era chiar vis-a-vis de ușă. O doamnă în vârstă, cu capul 

acoperit cu un material alb și o haină neagră cu flori. De fiecare dată când intram acolo 

mi se părea că îmi zâmbește și parcă ochii ei verzi mă urmăreau pe furiș. 

Cealaltă parte a casei era cea în care am crescut. Ici și colo era câte un tablou. 

Femei și mai grase, și mai slabe care îmi zâmbeau, în timp ce alergam pe holurile largi 

și spațioase și mă priveau cu aceiași ochi verzi. 

Nu am fost la școală, băieții m-au învățat tot ce am avut nevoie, aici, acasă, între 

tablouri. Uneori și tablourile mă învățau. Îmi șopteau lucruri doar de ele știute. Mă 

avertizau sau îmi dădeau sfaturi. Cu timpul am început să aflu părți din istoria familiei și 

de ce e atât de importantă. 

Am refuzat vreo trei băieți care mi-au cerut mâna. Cand l-am găsit pe cel potrivit 

și au fost de acord și frații și unchii, ne-am mutat împreună în cea de-a treia secțiune a 

casei. Am avut 7 băieți și într-un final, o fată. 

A plecat singur, nu a avut nevoie de multă convingere. Oricum nu era locul lui aici. 

Spunea mereu că se simte privit. 

Anii au trecut în zbor, am avut nepoți și strănepoți, dar cele mai dragi mi-au fost 

fiica, prima nepoată și prima strănepoată. Așa era familia noastră, doar ele contau și 

trebuia să le protejăm. 
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Tablourile se bucurau împreună cu noi și se întristau împreună cu noi. Lacrimi 

sărate curgeau uneori din ochii verzi de pe pereți și chicoteli răsunau în ecou pe holurile 

casei. 

Le-am auzit plângând când am căzut la pat și corpul îmi ceda. 

Trebuia să iau o decizie. Nu puteam să mai aștept. Mi-am luat rămas bun de la toți 

copiii mei. Eram acum cea mai bătrână membră a familiei. Tablourile zâmbeau și ici-colo 

câte o lacrimă le reîmprospăta culoarea în timp ce am făcut un ultim tur al casei. Băieții 

m-au așezat în cea mai nouă secțiune a casei, unde nu era nici un tablou. Am ales 

peretele de vis-a-vis de ușă. 

Încet, mă contopeam cu peretele și deveneam una cu casă. Simțeam transfuzii și 

sângele cel nou îmi fierbea în vene. Eram parte din casă și casa era parte din mine. Știam 

toată istoria casei noastre și le cunoșteam pe toate femeile din tablouri. Și pe mama. O 

simțeam acum aproape. 

Acum, privesc din locul meu din perete și uneori le zâmbesc și le șoptesc copilițelor 

care se aventurează în partea aceasta de casă. 
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Floarea 
 

Robotul sferic pluti la un metru și jumătate de pământ și înșiră locații, artefacte și 

prețuri prin sistemul audio împrumutat de la un radio vechi: 

– 4 kilograme de cristale calitatea 1, pe planeta MM-13 – 4 mii de credite. 

– Corn intact al unui monstru subacvatic, pericol clasa 13 pe planeta SC-22  – 8 

mii de credite. 

– Petalele unei flori carnivore Drex, pe planeta SA-63 – 1 milion de credite. 

– Sabia războinicului Dinte Ascuțit, pierdută pe planeta 15-15 în timpul războiului 

de independență – 500 de mii de credite. 

Spark se ridică vioi și își dădu părul albastru de pe față. Zâmbea așa cum nu a mai 

zâmbit de multă vreme. 

– Vreau floarea aia, Balon! Pregătește nava, sper să nu fie prea departe, nu am 

chef de somnul înghețat. Iar. Setează coordonatele spre SA-63 și să plecăm. 

Spark își puse piesa preferată și dansă în cala navei, în timp ce pe ecranul lui 

Balon se înșiruiau numere colorate. 

– Dacă folosim un salt, o să ajungem în 5 minute. Și o să putem să mai facem un 

singur salt după. 

– Bine, Balon! Să mergem! De abia aștept să-mi pun mâinile pe floarea aia! Ai 

ceva informații despre planetă? 

– Climă moderată. 25 de grade. Aer respirabil. 

– Super! 

– Nelocuită. Doar câteva triburi izolate, nu o să ne întâlnim cu ei unde mergem. 

– Super! 

– Fauna este singurul lucru periculos. Cea mai periculoasă ființă de pe planetă 

fiind floarea carnivoră Drex. 

– Super…stai, ce? 
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– Trebuie să îmi reglez volumul? 

– Trebuie să fac un reset de soft? 

– În 2 minute suntem pregătiți pentru salt. 

Planeta era acum în fața lor. În majoritate verde, traversată de mici vinișoare 

albastre și câțiva munți uriași, SA-64 era pregătită pentru Spark. 

Nava micuță, colorată într-un roz puternic sparge norii și se îndreaptă spre unul 

dintre cele mai mari fluvii de pe planetă, aproape de vărsarea lui în singurul ocean 

planetar. Nava aterizează pe plaja din piatră lucioasă care desparte jungla de apă și 

rămâne pornită în timp ce Spark și Balonul se îndreaptă spre copaci. 

După câteva lupte cu insecte uriașe și scârboase, o pasăre uriașă care a încercat 

să-l fure pe Balon și ceva ce semăna cu o gorilă de pe Terra 1.0, cu 4 brațe, faimoasa 

floare era acum la doar câțiva metri în fața lor. 

Era în mijlocul unui foișor, schimbându-și culoarea în funcție de locul de unde o 

priveai. Puțin mai mare decât o palmă de copil, și cu un miros plăcut, era visul oricărui 

colecționar și își merita pe deplin cele 1 milion de credite. 

Spark se apropie tiptil de ea și Balonul cerceta zona de deasupra. Când a ajuns la 

doar 5 pași de marele premiu, pământul începu să tremure sub ea și magnificul Drex își 

făcu apariția. 

Un adevărat colos, Drex se trezi și se zvârcoli. Cu colții uriași mușcă tot ce îi ieșea 

în cale. Cu coada puternică și plină de solzi lovi peste tot în jurul lui. Picioarele iuți îl 

făceau să se miște rapid dintr-o parte în alta și brațele lungi îi permiteau să prindă orice. 

Spark sărea și Balonul se ținea aproape de ea. Reușeau să lovească ba un picior, 

ba puțin din coadă, dar tot ce făceau era să-l enerveze și mai tare pe Drex. 

Pe nevăzute, acesta se întoarse și mușcă brațul lui Spark, smulgându-l. Mii de 

circuite distruse, ulei pierdut și furtunașe rupte. Spark gândi repede și îl stropi pe Drex în 

ochi cu uleiul încins. Din două sărituri pe coada lui, reuși să îi urce în spinare și, ținând 

picioarele în jurul lui și mâna în jurul gâtului, îi ceru ajutor Balonului. 
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Balon coborî o forfecuță cu care reuși să taie tulpina florii carnivore Drex, aceasta 

căzând la pământ și lăsându-și ultima suflare. 

Drumul înapoi spre navă fu lipsit de evenimente. Nava porni și staționă puțin 

înainte să facă următorul salt. Cu brațul bandajat, Spark dădu la o parte pătura și intră în 

cameră. 

O fetiță conectată la un aparat cu o mulțime de furtunașe îi zâmbi. 

– Ce ai pățit la mână? 

– Oh, nimic. Se ocupă acum Balon de alta nouă. 

– Să-i spui că-l salut! 

– O să-i transmit. Ți-am adus un cadou. 

– Da? Mulțumesc! Ce e? Fetița zâmbea și ochii îi luminau. 

Spark îi întinse mâna și floarea Drex lumină întreaga încăpere. 

– O floricică! Mulțumesc! Poți să o pui lângă celelalte? 

– Sigur. 

Spark așeză floarea pe aparatul la care era conectată fetița, ascunzându-l complet 

într-un covor multicolor de flori. 
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Pacientul 
 

Cezar se trezi brusc și examină rapid camera în care se afla. Nu-și amintea cum 

a ajuns acolo. Putea să vadă doar tavanul alb, cu niște mucegai într-un colț. Încercă să 

se miște, dar corpul îi era greu. Își mișcă fața și realiză că asta era mult mai ușor de făcut. 

Încercă să scoată sunete, dar nimic nu-i ieși din gură, în afară de saliva care i se prelingea 

pe gât. 

Începu ușor, cu toate părțile corpului. Capul era destul de ușor de mișcat. Putea 

să îl ducă de la stânga la dreapta, dar îl durea când încerca să îl ridice. Hotărî să lase 

partea aceasta pe mai târziu. 

Mâna dreaptă se dezmorți încet, în timp ce își strângea pumnul și îi dădea drumul. 

Sângele începuse să se pună în mișcare. Putea să o miște din umăr, dar îi era destul de 

greu, sub ceea ce părea a fi o pătură groasă. Simți o branulă. 

Mâna stângă se dezmorți și ea, dar pătura era încă grea și, în timp ce își mișcă 

ambele mâini din umeri, trecu și la picioare. Îndoi piciorul drept din genunchi și o durere 

groaznică îl fulgeră în vintre. Lăsă piciorul jos și își mișcă doar degetele. Trecu la cel 

stâng. 

O panică îl cuprinse din adâncul pământului și îl trase cu putere în jos. Oricât ar fi 

încercat, nu reuși să își simtă piciorul stâng. Își strânse toate puterile și, în timp ce agonia 

îl mușca de toți mușchii, reuși să își ridice capul, doar ca să vadă cum pătura acoperă 

patul acolo unde ar fi trebuit să-i fie piciorul. 

Reuși să țipe și, pentru prima dată de când se trezi, își auzi glasul. Tot ce putea 

să își amintească, înainte ca somnul să îl țină captiv, fu brațul ferm al unei asistente și 

seringa ei apropiindu-se de brațul cu branula. 

Se trezi cu o durere de cap îngrozitoare. Cu mușchii înțepeniți și saliva curgându-

i din gură, reluă ritualul de dezmorțire, dar de această dată se opri la mâna dreaptă. Brațul 

era acolo, greu și dureros, dar mâna lipsea. De data aceasta țipetele lui nu au mai invocat 

nici o asistentă cu brațe puternice. 
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Era noapte. Cu greu, Cezar reuși să se ridice în fund și să vadă pentru prima dată 

camera în care era ținut captiv. Mică, cu geamuri vechi și pereți cojiți, camera avea un 

pat și un scaun. Nu știa unde se află și nu prea conta. Voia să plece de acolo. 

Reuși cu greu să coboare din pat. La coborâre, căzu și se lovi cu partea piciorului 

care încă mai era atașată de el, de podeaua de lemn. Reuși să folosească scaunul pe 

post de cadru și ieși pe furiș din cameră. Holul se întindea mult în partea dreaptă și Cezar 

porni în drumul său spre ieșirea din iad. 

Ici și colo, saloane devastate, unele goale, altele cu pacienți din care nu a mai 

rămas aproape nimic. Cezar nu avea ce să le facă. Trebuia să scape de acolo. Ajuns 

aproape de ceea ce părea a fi ieșirea, pe partea stângă ceva îi atrase atenția. 

O mulțime de monitoare, înregistrând tot ce se întâmplă. De la camerele goale, 

pacienți legați și hol, acum cu o dâră roșie șerpuind pe toată lungimea lui. Accelerând, 

Cezar deschise ușile duble rabatante din capătul holului și se răsturnă. Se târî cu greu 

spre patul din mijlocul camerei luminate de un bec uriaș de deasupra. Ajuns acolo, privi 

în jurul său și văzu o mulțime de camere ațintite direct spre el. 

Ușile se deschise în spatele lui și o voce aproape prea blândă se auzi, urmată de 

un clinchet de foarfeci: 

– Se pare că pacientul ne-a luat-o înainte! 
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Semnalul 
 

Toți priveau răbdători ecranele uriașe din fața lor. Pe cel mai mare, situat in mijloc, 

era o hartă a globului cu miliarde de luminițe aprinse pe toată suprafața terestră. Celelalte 

ecrane indicau traficul, numărul de mesaje trimise, apeluri, emailuri și alte date despre 

toate telefoanele mobile și aparatele electrice din lume. 

Azi era ziua cea mare. Domnul Xin urma să fie prezent și să își pună planul în 

aplicare. Ajunse cu 10 minute mai devreme decât trebuia. Cu teniși albi, pantaloni de 

blugi și un tricou albăstrui, hainele și figura lui îl făceau să se piardă în orice mulțime. 

Dacă nu îl cunoșteai, nu îți venea să crezi că el e liderul celei mai mari companii de 

tehnologie a secolului 22. 

Compania lui era prezentă într-un fel sau altul în aproape fiecare casă de pe glob. 

Telefoane mobile, laptopuri, mașini electrice, televizoare smart, cuptoare cu microunde, 

frigidere, aspiratoare. Dacă avea butoane de on/off sau funcționa pe curent, 95% din timp, 

Xin era alături de tine. A reușit să ajungă și în zonele defavorizate. Fiecare casă a fost 

dotată cu aparate pentru internet și fiecare cetățean a primit un telefon mobil, gratis, 

pentru o lume din ce în ce mai mare și mai conectată. 

Produsele lui ofereau performanțe de două ori mai bune la un preț de cinci ori mai 

mic.Toată lumea voia să aibă un produs Xin și toată lumea era mulțumită de produsele 

lor. 

Xin intră fără zgomot în încăpere și îi sperie pe ceilalți când începu să vorbească. 

– Să repetați numărătorile, vă rog. 

– Desigur, îi răspunse cineva din camera întunecată. 12 miliarde. 

– Dispozitive? 

– 11,5 miliarde dețin cel puțin un dispozitiv Xin. 

– Mulțumesc. Sper că aveți toți telefoanele la voi, zâmbi domnul Xin. E timpul să 

începem. 
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Xin dădu ordinul și, în scurt timp, miliarde de telefoane începură să sune, semnalul 

făcând înconjurul globului. Acolo unde nu erau telefoane, trimitea alerte un cuptor cu 

microunde sau un frigider, un televizor dădea semnale luminoase și auditive sau o mașină 

electrică frână brusc și claxonă. 

Lumea era într-un haos organizat de Domnul Xin și camera cu monitoare tremura 

de la vibratul telefoanelor. 

– Hai să creștem procentul la 60%, te rog. Puteți să răspundeți. 

Precum pocnitorile, telefon după telefon și dispozitiv după dispozitiv începu să 

explodeze. 60% dintre acestea explodau, omorându-și în mare parte utilizatorii. 

Televizoare și frigidere care își aruncau stăpânii în aer, mașini electrice care provocau 

accidente și telefoane care primeau un ultim ”Alo”. 

În sala cu monitoare, domnul Xin fu stropit de sângele unor angajați din partea sa 

dreaptă. Din câte putea să își dea seama, vreo șapte rămăseseră în viață. Se șterse cu 

o batistă pe față și zâmbi. Miliardele de luminițe de pe monitoare începură să se stingă 

una după cealaltă, numărul acestora reducându-se cu fiecare secundă care trecea. 

– Un număr rezonabil. Cineva trebuia să o facă.. 

Xin se întoarse la mașina cu care veni și se bucură să vadă că șoferul său era încă 

în viață. Privi orașul cuprins de flăcări și sunetele forțelor de ordine. 

Intră în mașină și se puse pe butonat. Citi știrile care veneau din toate colțurile 

globului. Telefonul îi sună și răspunse din obișnuință. 

– Alo? 
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Păr 
 

Alina ieși de la duș și se pregăti de somn. Era prima ei noapte în noul apartament, 

retras, la marginea orașului. Exact de ce avea nevoie după ce s-a întâmplat la vechiul loc 

de muncă. Voia să fie departe de oraș și de oameni. Avea nevoie de un nou început. 

Urma să lucreze de acasă, și, cu timpul, urma să își caute ceva în oraș. Încet-încet urma 

să se pună din nou pe picioare. 

Atunci a fost și prima seară când a auzit acel zgomot ciudat din scurgerea de la 

cadă. Parcă un vuiet venise din fundul pământului, gata să înghită tot ce îi ieșea în cale. 

Alina a trecut cu vederea, așa era într-o casă nouă, sunt tot felul de sunete ciudate cu 

care trebuie să te obișnuiești. Nu era prima chirie în care stătuse. 

Zilele treceau destul de ușor. Alina și-a găsit un job ca și o secretară virtuală pentru 

un tip din Anglia. Comanda mâncare, se uita peste propuneri și le corecta unde era nevoie 

și făcea rezervări. Uneori vorbea și cu potențiali clienți. Toate astea o bucurau nespus, 

începea să se pună pe picioare. 

Primul incident fu în urmă cu ceva timp. Se pregăti de duș și sesiză păr adunat în 

scurgerea de la cadă. Încercă să-l curețe și reuși să scoată aproximativ lungimea unui 

antebrat. Se scârbi și îl aruncă în toaletă. Vomită. Era imposibil ca ea să fi lăsat atât de 

mult păr, și atât de lung, de când se mutase. Probabil fostul chiriaș nu curățase după el. 

Îl înujră și făcu rapid duș. 

ZIlele următoare, părul era din ce în ce mai mult. Mult mai mult decât putu Alină 

să lase în toată viața ei. De fiecare dată când trăgea de el, un miros dezgustător părăsi 

scurgerea și sunete de agonie îl acompaniau. O cuprinse o jenă uriașă de fiecare dată 

când vru să-l sune pe proprietar, și renunță la fiecare încercare. 

Se hotărî să scape de problemă. Turnă o mulțime de prafuri și soluții pentru 

curățat, spirt, șampon și tot ce îi mai trecu prin cap. Era la capătul puterilor. Mirosul era 

nebun și îi zgâria nările iar sunetele erau din ce în ce mai întunecate și înecate. În cele 

din urmă, totul se opri. Alina scoase ultima bucată de păr. Era liniște, mirosul se opri și 

nu era nici urmă de păr. Îl aruncă pe tot și în acea seara, Alina dormi în liniște. 
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A doua zi, reuși să evite baia până aproape de seară. Se spălă pe dinți în grabă și 

se puse pe treabă. Avea de făcut rapoarte, rezervări și discuții cu doi potențiali clienți 

destul de importanți. Seara veni repede și Alina se pregăti de o baie fierbinte. Dădu 

drumul la apă și își puse albumul ei favorit. Aprinse niște lumânări parfumate și, în sfârșit, 

era relaxată. 

După ce toată apa se scurse și Alina se ștergea, observă niște firicele de păr 

adunate în scurgerea de la cadă. Sângele începu să îi fiarbă. Apucă firele ușor și trase 

de ele. Părul ieșea din cadă ușor. Alina trase cu putere și părul parcă nu se mai oprea. 

În scurt timp, cada era aproape plină de un păr negru, unsuros care răspândea un miros 

mort. Alina trase nervoasă, simțind cum o ia razna, metru după metru de păr. Baia era 

acum plină. 

Peste tot în jurul ei, părul era acum stăpân pe acea încăpere. Alina se pierduse în 

asaltul ei nebun și observă prea târziu că universul ei era acum în mijlocul unui ghem de 

păr. Se opri. Privi ceea ce cunoștea a fi baia ei, cum se apropie de ea. Fire subțiri și 

mănunchiuri întregi îi cuprindeau brațele și picioarele. Incizii milimetrice începeau să-i 

apară pe piele în timp ce părul se afunda în carnea ei. Țipă, dar degeaba. Nimeni nu o 

auzi în ghemul acela negru. 

Încet, părul, purtând mici părți din Alina, se retrase în scurgerea de la cadă. 
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Trenul de la miezul nopții 
 

Paul așteptă trenul de la miezul nopții. Minutele se scurgeau greu, era transpirat 

și strângea cu forță valiza. Nu știa unde urma să plece și dacă avea nevoie de ea. Nu știa 

de ce a luat-o. Știa doar că trebuie să afle ce se întâmplă. 

Auzi prima dată de tren când tatăl unei colege de la școală a plecat cu el. Era clasa 

a treia. Tatăl ei a plecat pur și simplu la gara din orășelul vecin, a așteptat trenul de la 

miezul nopții, s-a urcat în el și a dispărut. Cel puțin așa era vorba. I-a auzit pe alți copii 

zicând că domnul G. avea o amantă, sau că avea o cu totul altă familie. Alții ziceau că e 

spion și are o misiune importantă de la președinte, în timp ce băieții mai mari erau siguri 

că face parte din mafie. Adevărul era că nimeni nu știe unde a plecat domnul G. Și lumea 

începea să îl uite. 

Următorul dispărut a fost proprietarul carmangeriei de pe colț. Paul era deja adult 

când s-a întâmplat asta și toată lumea uitase de prima dispariție. Măcelarul era un tip 

căsătorit, fără copii, dar cu o afacere care mergea bine. Era cunoscut de aproape tot 

orașul. Dar odată ce a dispărut, încet, a început să dispară și din mințile orășenilor. Chiar 

și soția sa se comportă de parcă nu a existat. 

Timpul a trecut și Domnul G și măcelarul dispăreau din memoria colectivă a 

orașului. Până și Paul simțea uneori că îi pierde, dar misterul trenului îl făcea să facă tot 

posibilul ca să nu îi uite pe cei doi. De la poze lipite peste tot în apartament, la numele lor 

scrise în carnețele și fițuici, Paul avea nevoie să știe unde au dispărut. Uneori mergea la 

acea gară și aștepta zile în șir. Nimic ciudat nu se întâmpla. Bărbați și femei, urcând și 

coborând din trenuri vechi, cu aceleași fețe triste și obosite. 

În timp ce lucra în fabrica de piese de motor, echipei lui Paul i se alătură un coleg 

nou. Era tot timpul transpirat și agitat, dar își făcea treaba bine. Într-una din zile, acesta 

scăpă ceva pe jos ce îi atrase atenția lui Paul. Un bilet de tren, negru, cu o dată și o oră. 

Peste două zile, ora 00:00. Putea să fie o coincidență, dar trebuia să încerce. A doua zi, 

Paul se prezentă la serviciu la ora obișnuită și află că noul coleg a dispărut. Nici urmă de 

el sau de nevastă, iar casa în care stăteau era abandonată. 
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Acum așteptă trenul de la miezul nopții. Peronul era gol și o adiere ușoară se 

transformă brusc într-un vânt rece. Paul își strânse valiza la piept și respiră greu, aburi 

pufoși ieșindu-i din spatele buzelor crăpate. Era al naibii de frig și în distanță un fluierat 

cavernos străpunse cerul. Se apropia. Fluieratul era din ce în ce mai zdravăn și lumina 

arzătoare despica ceața din fața ei. 

Botul locomotivei, ca un craniu uriaș ieși din spatele cortinei de ceață, mâncând 

pământul și trăgând în urma lui vagoane mistice. Craniul trecu prin fața lui Paul, 

împingându-l în spate și îi așternu în față vagon după vagon plin de orori spațiale și lucruri 

de neimaginat. Acum era cald, mult prea cald. Paul privi cum toate aceste enigme din 

trecut și viitor se rulează în fața lui precum un diafilm din copilărie. 

Trenul opri. 

În stânga lui, bestii mitice uriașe pluteau în spatele geamurilor și constelații se 

formau și se distrugeau. Viața se năștea și pierea. În dreapta privea istoria, trecutul și 

viitorul, se vedea pe el când era mic, își amintea de Domnul G și de măcelar. De primul 

sărut și prima rudă înmormântată. Întreaga viață, cu toate posibilitățile ei, îi trecea prin 

fața ochilor. 

În centru, un vagon normal. Ușile se deschise și Paul păși timid. Înăuntru era 

colegul său dispărut, care îl pofti să ia loc, zâmbind. 

– Oh, ești primul care și-a luat bagaj. Pornim? 

– Pornim, îi răspunse Paul în timp ce își ștergea fruntea de transpirație și strâgea 

geanta la piept. 

Colegul făcu semn cuiva nevăzut și ușile se închise. Trenul de la miezul nopții își 

reluă călătoria. 
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Sub plapumă 
 

Cu toții avem un ritual înainte de culcare. Chiar și tu. 

Bei o cană de lapte sau un pahar cu apă. Te speli pe dinți. Citești sau te uiți la un 

serial. Te schimbi în hainele cu care dormi și pregătești așternuturile. 

Oprești lumina. Te urci în pat și, eventual, butonezi telefonul înainte să îl setezi să 

sune pentru mâine dimineață. Scrolezi și ecranul îți luminează fața. Ești în siguranță. E 

târziu și ar fi timpul să dormi. Îți pui telefonul la încărcat, te învelești și îți închizi ochii. 

E prea cald. Fără plapumă parcă e frig, dar cu ea, parcă e cald. Îți scoți un picior 

afară. Un compromis care te mulțumește. Dar nu îl lași mult acolo. Oh, nu. 

O sămânță încolțește undeva adânc între sinapse și o pânză de gânduri îți trec 

prin fața ochilor. 

Simți o atingere ușoară pe picior, transformată rapid într-o armată de paianjeni 

mici și ușori, care urcă lent, dar sigur, începând de la degete și continuând spre 

încheietură. 

Simți o adiere blândă, care se metamorfozează în suflul cald al unui diavol care 

stă să muște cu prima ocazie, să-ți înfigă dinții putrezi în carnea suculentă și să te tragă 

după el în străfundurile pământului. 

Dacă ești genul care are un curaj nesăbuit și își lasă piciorul să atârne peste 

marginea patului, poți să simți chiar și șerpuitul de sub. Solzi slinoși care se târăsc pe 

covor gata să se încolăcească și să strângă. 

O mulțime de gânduri înfloresc cu spini, care te înțeapă și îți retragi piciorul înapoi 

sub plapuma protectoare. Nimic nu poate să îți facă rău acolo. Niciun monstru și niciun 

spirit malefic nu ar îndrăzni să tulbure acel scut pufos. 

Ești în siguranță. Închizi ochii și te lași purtat de valurile somnului. Totuși, simți 

cum ceva se joacă ușor cu părul tău. 

Noapte bună. 
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Insula 
 

Valurile îi atingeau ușor picioarele și nisipul îi sprijinea fața. Se trezi cu spatele ars 

de soare. În fața lui era desișul unei jungle și, în spate, oceanul care părea a fi o pânză 

nemișcată. În stânga și dreapta lui, plaja se întindea kilometric. Nisip cât vedeai cu ochii. 

Niște urme de picioare îl ghidau spre inima verde și vie care respira în fața lui. Păși greoi 

după ele. 

Tălpile îi sângerau la contactul cu solul aspru al insulei. Copacii erau rari și încă 

putea să vadă soarele, un glob uriaș pe mijlocul cerului. Nu știa ce caută, dar ceva îl 

chema, ba spre stânga peste niște copaci căzuți, ba spre dreapta prin luminișuri 

călduroase. 

Ajuns într-un luminiș, văzu peste coroana de copaci un fum care se lovi de cerul 

de deasupra. Se furișă printre copaci, sări și se strecură, în timp ce urechile îi bubuiau. 

Un sunet puternic veni din dreptul fumului. 

Ieși dintre copaci și găsi sursa zgomotului și a fumului. O cascadă titanică turnând 

tone de apă în ceea ce părea a fi un lac uriaș. Pe marginea lui, un foc care sta să se 

stingă. Se apropie de foc. Zona era încă fierbinte. Se plimbă puțin în jurul focului, ascultă 

vacarmul acvatic și se așeză lângă cărbuni. Parcă nu mai auzi cum îl îndreaptă nimic 

spre nicăieri. 

În timp ce fumul se ridică de lângă el, privi pe malul celălalt al lacului și văzu un 

bărbat gol, cu tălpile însângerate, pe fundalul verde al vegetației. Era slab și supt la față, 

chel, și ochii albaștri îi străluceau puternic. Vru să se ridice și să îi facă un semn, dar 

soarele se stinse pe loc, insula scufundându-se în întuneric. 

Nu putea să își dea seama cât timp trecu, dar se trezi lângă foc. Fumul încă picta 

cerul cu dungi negre, subțiri și soarele strălucea puternic. Auzi pași repezi care se 

îndreptau spre el și fără să gândească, plonjă în apa rece a lacului. Totul parcă era mai 

clar acum. Trebuia să știe cine era acel bărbat. Zgomotul cascadei nu îi mai inunda 

mintea. 
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Forță și aruncă braț după braț în apa albăstruie. Parcă totul în jurul lui dispăru. Era 

doar el și lacul. Se ridică din apă și privi pe celălalt mal, spre fum. Un bărbat gol, slab și 

cu picioarele însângerate păși în jurul focului, ascultă strigătele cascadei și se așeză 

lângă cărbuni. 

Coborând privirea, se văzu reflectat în apă calmă a lacului din care tocmai ieșise. 

Sângele de pe picioare îi strălucea și apa se scurgea pe corpul său gol. Era slab și supt 

la față, chel, și ochii albaștri îi străluceau. Simți cum ceva îl împinse să își continue drumul. 

Dispăru în desișul din spatele său. 
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Firma 
 

Plicul era dintr-o hârtie scumpă. Trebuia să fie, ei nu se încurcau cu lucruri ieftine. 

Vlad îl plimbă printre degete, îl mirosi și îl privi îndelung. Sigiliul roșu aprins ieșea în 

evidență ca o pată de sânge pe hârtia albă. Încercă să-l îndepărteze ușor cu un cuțit de 

plicuri. Privea cele două puncte de pe sigiliu în timp ce își strecura ușor cuțitul pe sub el: 

ei și noi. Vlad urma să facă trecerea. 

Așeză sigiliul într-un sertar și deschise plicul. O foicică de mărimea unei cărți de 

vizită îl aștepta înăuntru. Din aceeași hârtie scumpă și cu o cerneală incandescentă indica 

locul și data întrunirii. 

Vlad părăsi biroul și își anunță secretara că urmează să lipsească toată 

săptămâna. Îi zâmbi și se îndreptă spre apartamentul său din centrul orașului. Din câte 

știa, era cel mai tânăr care urma să aibă această onoare. Mulți dintre cei care lucrau 

pentru ei, nu știau cine erau ei cu adevărat. Dar Vlad, prin carisma și inteligența sa, reuși 

să se facă remarcat și își câștigă locul la masa cea mare. Trebuia să se odihnească, 

mâine era ziua cea importantă. Poate cea mai importantă zi din viața lui. 

Se trezi repede. Era nerăbdător și simți cum inima aproape că îi sare din piept. 

După rutina de dimineață și micul dejun se îmbrăcă și porni. Privi din nou mesajul 

sângeriu și urcă în mașină. 

Drumul îl duse spre ieșirea din oraș, până în mijlocul deșertului. Lăsă mașina și 

continuă pe jos, lăsând în spate nisip și pietre gigantice cărămizii. În spatele uneia, 

observă intrarea. Era de dimensiunea unei uși înalte și întunecate. Fără să gândească, 

păși înăuntru. 

Străbătu un coridor întunecat. Totul în jurul lui era negru și se ghidă doar după 

pereții uzi. În cele din urmă, văzu o lumină și o urmă. Era acum într-o cameră albă, unde 

îl aștepta o femeie în spatele unui birou. Se prezentă și ea îi ceru învitația. O păstră și îl 

învită să se dezbrace. Puțin reticent, urmă ordinul și după ce era gol pușcă, fu invitat, prin 

apăsarea unui buton, să treacă în camera următoare. O mulțime de jeturi cu aburi îi 

învăluiau corpul. O altă ușă se deschise și el păși înăuntru. 
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Camera era mică și la fel de albă, având doar o masă cu un halat imaculat. Îl 

îmbrăcă și așteptă. La scurt timp, peretele se deschise și unul dintre superiorii săi îl invită 

înăuntru. 

Din nou, totul era alb. Pe stânga și pe dreapta, băncile din lemn erau ocupate de 

bărbați în vârstă iar în față, în spatele unui podium, un bărbat care putea fi confundat cu 

bunicul cuiva, citea dintr-o carte cu pagini albe. Vlad încerca să descifreze ceea ce zicea, 

dar zgomotele, clicurile și silabele lungi păreau din altă lume. În tot acest timp, perdeaua 

din spatele podiumului vibra și flutura. 

Conducătorul Ședinței, cum îl numi Vlad în gând, termină predica și închise cartea 

albă. 

– Urmează primul contact. 

Vlad fu poftit pe scenă și condus spre perdeaua care acum era liniștită, în timp ce 

restul bărbaților părăsiseră camera. Era doar el, Conducătorul Ședinței și ce era dincolo 

de perdea. 

O mână ieși în semn de salut, pe care Vlad o strânse hotărât. Perdeaua începu să 

facă valuri și mâna se transformă tentacule care îi cuprinse brațul. Un zgomot macabru 

și un miros putred se scurse de dincolo de perdea, în timp ce Vlad ținea mâna ferm. 

La fel de repede pe cum a început transformarea, tentaculele au reluat forma 

umană. Mâna s-a retras în spatele perdelei și expresia de pe fața Conducătrului Ședinței 

fu una mulțumită. 

– Primul contact a fost un succes. Mâine urmează să-ți primești atribuțiile. 
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Pisici 
 

– Câte pisici crezi că are? 

– 100. 

– Hai, serios? Eu zic că are vreo șapte, maxim 10. 

– Nu, sigur are mai multe. Cum crezi că a devenit femeia cu pisici? Dacă cineva 

are 7 cărți, crezi că devine tipul cu cărți? Nu, doar dacă are și el acolo, 100. 

– Hmm, exagerezi, dar ok. Ești sigur că nu e acasă? 

– Da. Am spionat-o o săptămână. Lumina e stinsă tot timpul. Nimeni nu a ieșit sau 

a plecat. De obicei, iese cel puțin o dată la două zile, după mâncare pentru pisici, știi tu, 

alea 100. 

– Oh, taci, Cosmin, nu are 100 de pisici. 

– Bine, Irina. Hai să facem un pariu. Intrăm acolo, le număram și plecăm. Pe un 

sărut. 

– Ew, nu, ești scârbos. Am 10 lei, i-am primit de la bunica. Pe 10 lei. 

– Bine, pe 10 lei… tu ești scârboasă… 

Cei doi priveau casa bătrână care îi aștepta. Lemnul începea să se cojească, 

ferestrele parcă plângeau și, din când în când, un mieunat puternic îi dădu glas. Timizi, 

Irina și Cosmin au trecut strada. După ce au înconjurat casa de câteva ori și au dezbătut 

câte pisici erau înăuntru, au decis să intre. 

– Sigur e încuiată ușa. Hai să mergem prin spate. 

Cosmin știa curtea destul de bine. El era cel care se aventura acolo după mingile 

de fotbal atunci când partidele de pe stradă deveneau intense. El o strigă pe tanti 

Margareta și ea îl pofti de pe geam, zâmbindu-i. Acum se aflau în spatele casei și îi făcu 

Irinei cunoștință cu ușa de la beci. 

– Am văzut-o săptămâna trecută când prostul de George a șutat mingea aici. Și 

atunci era deschisă. Hai să intrăm. 
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– Mi-e puțin frică. Dar un pariu e un pariu. Du-te tu primul. 

– Ce fată ești, bine. 

Cosmin deschise ușa care, spre surprinderea lui, nu scârțâi deloc. Cei doi înaintau 

pe un hol lung, plin cu borcane cu murături și butoaie de vin nefolosite de zeci de ani 

peste care praful a format deja un strat gros. Ocazionala pânză de păianjeni era 

acompaniată de un nelipsit mieunat. 

Scările din capătul beciului scârțâiau. Lemnul bătrân gemea la fiecare apăsare de 

picior și îi dădea fiori Irinei. Clanța rece deschise ușa spre bucătărie și Cosmin îi simți 

urma ca de gheață minute bune după ce o apăsă. 

Mirosul era greu de suportat. Mâncare de pisici și caserole aruncate peste tot. 

Bucătăria era un dezastru. Și cel mai urât miros era cel de la urina pisicilor. Casa parcă 

era îmbibată de acel miros stătut. Cei doi inspectau cu interes bucătăria, în timp ce pași 

micuți coborau scările. Un mieunat întrebător le atrase atenția. 

– Avem oaspeți, zâmbi Cosmin. Unu! 

– Gazde, îl corectă Irina. Noi suntem oaspeții, și se aplecă spre pisoiul care se uită 

puțin cruciș. 

Era portocaliu, cu puțin alb în vârful cozii. Se plimbă printre picioarele Irinei, dar 

când mâna ei se apropie prea mult, o atinse cu una dintre gheare. O picătură de sânge 

se îmbibă printre florile de pe covorul prăfuit și un țipăt scurt, mai mult de spaimă, alertă 

alte câteva pisici. 

– Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, le numără Cosmin, în timp ce toate 

coborau scările și se împrăștiau la parter. Hai să mergem sus, sigur sunt mai multe acolo! 

Pașii lor micuți apăsau scările care urlau și croncăneau la fiecare atingere. 

Degetele lor firave mângâiau peretele trist care ducea spre etaj și năsucurile lor sensibile 

se strâmbau la mirosul care îi amenința. 

Prima ușă încercată era încuiată, dar înăuntru se auzeau câteva glasuri mici și 

firave. În același timp, Irina deschise ușa camerei de la baie, din care țâșni un motan gras 

cu blana ca de fum și alte câteva mâțe după el. 
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– Nouă, zece, unșpe, doișpe, treișpe! Da, strigă Cosmin. Sunt pe drumul cel bun! 

– Mai ai multe, nu te grăbi! Oare ce e acolo? întrebă Irina, îndreptând degetul cu 

sânge spre o ușă veche de lemn. 

– Dormitorul ei, cred. De acolo îmi făcea semn că pot să intru după minge. 

O atingere scurtă a lui Cosmin făcu ușa să se deschidă larg. Înăuntru era destul 

de întuneric, firicele mici de lumină reușind să scape printre perdelele trase. Două mâțe 

reușiseră să se strecoare printre picioarele lor, părăsind camera. 

– Paișpe, cinșpe. 

Cu pașii trași peste podeaua îmbâcsită de urină, cei doi erau acum în mijlocul 

camerei. În fața lor era geamul, blocând razele soarelui sângeriu care își începea 

coborâtul. În stânga domnea patul și în dreapta, un fotoliu vechi și mâncat de timp, pe 

care era cocoțată o pisică uriașă, albă, cu mici pete roșii. 

– Șaișpe, ce grasă e. 

De undeva de deasupra, alte câteva pisici au plonjat în fața fotoliului. Irina se 

sperie și făcu un pas în spate. Se lovi cu piciorul de ceva tare și căzu. O gaură în tavan 

parcă se deschise subit și briza din pod inundă camera. De deasupra, pisicile cântau pe 

diferite tonuri. 

– Hei, sunt doar pisici, nu te speria. Se grăbi Cosmin să o ajute. Șapteșpe, 

optușpe, nouășpe, douăzeci, douăzeci și… 

Înainte să termine numărătoarea, pisicile se năpustiră asupra lor. Unele îi 

împingeau, altele îi mușcau și altele îi zgâriau. Colți și gheare își făceau loc pe pielea lor, 

ca un pictor turbat cu pensula pe pânză. Erau blocați în colțul camerei, flancați de pat pe 

partea stângă. Pisicile îi priveau acum, mieunând din când în când, parcă vorbind între 

ele, parcă batjocorindu-i. 

Irina privi sub pat și văzu motivul pentru care a căzut, tanti Margareta, fără viață. 

Corpul ei era rece și plin de zgârieturi. Obrajii îi erau mâncați și ochii îi erau goi. 

Îl prinse pe Cosmin de mână și îl strânse cât de tare putu, în timp ce în fața lor, 

ochi ascuțiți și dințișori fioroși apăreau din întuneric. 
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– Mi-e frică! 

– Și mie! 
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Podul 
 

Podul despărțea parte bună a orașului de partea mai puțin bună. Din beton rece, 

se întindea deasupra râului. Era traversat destul de rar. Cei din partea bună nu prea 

aveau drum peste el și cei din partea mai puțin bună, nu erau atât de norocoși încât să 

aibă motive pentru a-l traversa. 

Victor era unul dintre cei norocoși. Ambii lui părinți munceau, ba mai mult, tatăl său 

era angajat în două locuri. Era singur la părinți, care au făcut tot ce le-a stat în putință 

pentru a-l trimite la o școală bună, peste pod, departe de mizeria și străzile împuțite din 

partea lor de oraș. 

Autobuzul îl lua aproape din fața casei și îl ducea până în fața școlii. Urca în fiecare 

dimineață și se bucura de locurile goale. Nu erau mulți cei care mergeau cu autobuzul și 

nu în partea aceea. În zilele calde, venea pe jos acasă, traversând podul apatic, poate 

pentru că voia să se bucure de căldura soarelui care îi mângâia fața sau poate pentru că 

voia să prelungească timpul în care nu era pe cealaltă parte. 

Într-o astfel de zi, când soarele scălda orașul în raze îmbietoare, Victor îl văzu 

pentru prima dată. La baza unuia dintre cei doi piloni care susțineau hidoșenia gri, pe 

partea mai puțin bună a orașului, Victor văzu un maldăr de haine. O geacă mult mai 

albastră decât apa râului, poate la fel de albastră ca marea din vederea pe care o primise 

de la mătușa Lori. Și o pătură neagră, cu flori roșii. 

Ceva îi atrase atenția și, de atunci, în fiecare zi privi maldărul de haine care parcă 

aștepta ceva sub podul rece. În zilele cu soare, ceva strălucea dintre țoale, iar în zilele 

reci, zăpada stătea departe. Curiozitatea lui Victor creștea cu fiecare trecere a podului. 

Renunță cu totul la autobuz și drumul spre școală și înapoi îl făcu pe jos, doar să mai 

prindă o dată acea minusculă strălucire. 

Vacanța îi opri vizitele peste pod și haina albastră îi inundă visele. Trebuia să vadă 

ce e acolo. 

În cea mai călduroasă zi a anului, minți că se vede cu prietenii lui de la școală. 

Fugi spre pod și maldărul era încă acolo. Coborî ușor, ținându-se cu mâinile de pielea 
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aspră a podului până ajunse la mal. Aruncă niște pietre spre bucata moartă de țoale, dar 

fără răspuns. Se dezbrăcă până la chiloți, își puse hainele în ghiozdan și fără să se mai 

gândească sări în apă. 

Râul era calm, dar rece. Călătoria dură puțin mai mult de cinci minute. Victor se 

prinse de scările pe care vopseaua roșie se confundă cu rugina și își trăgea corpul în sus. 

Inima aproape că-i sări din piept. Urma să vadă ce e acolo. 

Cu apa încă curgându-i din păr, se apropie cu tălpile goale pe betonul plin de 

mușchi și alge. Haina albastră respira încet, ridicându-se și coborând, acompaniată de 

un horcăit. Victor se apropie și mai mult. Întinse mâna și cu o smucitură, trase pătura, 

lăsând la iveală două picioare bolnave și palide. Văzând asta, saliva îi inundă gura și 

stomacul pregăti vomă, pe care o împinse înapoi. 

Victor se apropie din nou. Cu mâna tremurând, atinse geaca albastră și pentru o 

secundă simți materialul aspru. Înainte să poată reacționa, colți însetați erau prinși de 

gâtul lui firav și  foamea bestiei de sub pod era potolită. 

Sângele picura pe betonul scorțos, strecurându-se printre mușchi și alge, oferindu-

i puțină culoare. Fiara trăgea cu putere, în timp ce Victor cădea în vis. Noaptea veni peste 

pod și învălui orașul în întuneric. Bestia era sătulă. Lăsă corpul copilului să cadă și dispăru 

cu aripi furioase în nimicul nopții. 

Victor își trase geaca albastră și pătura peste el. Nu se putea mișca. Ghemuit, la 

baza podului, aștepta nopți întregi, prins între viață și moarte. Aștepta și îi era foame. 
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Degetul 
 

Marian era genul de tip căruia îi plăcea să stea cu degetul în buric. Asta era 

pasiunea lui. Fie că se uita la meci, un film sau lăsa clipurile de pe YouTube să ruleze 

unul după celălalt, cu o mâna își înfunda fața cu chipsuri și suc ieftin și degetul arătăror 

de la cealaltă mâna avea locul de onoare, plantat strategic în buric. 

După ce a fost concediat de la ultimul loc de muncă, asta era ocupația principală 

în fiecare zi. Grămezi de chipsuri și găleți de suc. Descărcat filme, prins meciuri și binge-

watch-uri de clipuri cel puțin ciudate, până dimineața. Și toate acestea, cu nelipsitul deget 

în buric. 

Într-o astfel de seară, începu cu clipuri despre teorii ale conspirației, continuă cu 

societăți secrete și adormi pe ritualuri și invocări. Pe la amiază, când se trezi, se întinse 

și observă o lumină colorată pe degetul arătător. Îl studie îndelung și îl puse din nou la 

locul său de cinste. Dar, de data asta, ceva nu era tocmai la fel. Degetul continuă să intre, 

până dispăru cu totul. Marian avu nevoie de câteva secunde bune să își dea seama ce 

s-a întâmplat. 

Sări dintre pungi și sticle în picioare și fugi la oglindă. Degetul era pierdut cu totul 

în buric. Nu simți durere, așa că încercă să-l scoată. Reuși fără probleme și privi înăuntru. 

O lumină slabă scăpără schimbându-și culoarea. Parcă un întreg univers se formă în 

stomacul lui. Mâncă repede o felie de pizza veche și rece și își spălă gâtul cu niște suc 

verde, dar nimic. Universul continuă să lumineze multicolor. 

Încântat de noua descoperire, începu să-i ofere lucruri. Primul pas: niște chipsuri 

pisate. Le strânse în mâini și le presăra cu grijă, acestea dispărând, fără ca el să simtă 

ceva. Continuă cu niște suc. La fel. Aruncă niște ciocolată și o lamă de mestecat. Toate 

dispăreau fără urmă, lumina rămânând neschimbată. Se hotărî să încerce un creion. Îl 

introduse cu grijă, cu fața spre oglindă și acesta se pierdu în universul minuscul. Continuă 

așa ore în șir, scăpând de lucrurile de care nu avea nevoie. Când, într-un final, i se făcu 

somn. Își trase un tricou mai strâmt pe el, ca nu care cumva să piardă ceva prețios acolo 

fără să vrea și se culcă. 
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Se trezi după vreo două ore transpirat. Avea dureri groaznice de burtă și o lumină 

puternică forță materialul subțire și vechi al tricoului. Gaura parcă se mări și agonia se 

luă după ea. Întunericul din cameră era străpuns de raze albe când tricoul se rupse. O 

gheară neagră îl perforă și un deget gros se mișca nebun. 

Dacă până acum Marian oferea tributuri necunoscutului, era vremea 

necunoscutului să-l răsplătească și să-i trimită ceva înapoi. Degetul odios cu gheara 

neagră continua să împingă. 

  



64 

 

Familia perfectă 
 

Ziua în care s-au mutat în noua casă a fost perfectă. Au despachetat sub soarele 

cald, zâmbindu-și și strângându-se în brațe cu fiecare ocazie. În timp ce el își schimba 

cămașa cu un maieu alb imaculat, vântul îi sufla ei rochița și părul blond. Se sărutau de 

fiecare dată când treceau unul pe lângă celălalt. Fiul lor le zâmbea și fugea de bucurie 

prin casă și grădină. După ce au lăsat curtea curată, mirosul unei prăjituri apetisante se 

plimbă prin tot cartierul în timp ce muzica cu ritmuri atrăgătoare era dată atât de tare încât 

să nu fie deranjantă. Ziua se termină cu un grătar în grădina din spatele casei, anunțat 

de fumul gri care picta cerul roșiatic. Ziua în care s-au mutat în noua casă a fost perfectă. 

Ei erau perfecți. 

– Îi urăsc! țipă Carmen. Cum își permit să vină în cartierul nostru, peste drum de 

casa noastră și să pară o familie mai bună și mai fericită ca noi? 

Cezar și Andreea foloseau tacâmurile de argint și înghițeau în sec friptura de vițel 

care arăta superb dar avea un gust de plastic. 

– Cine se cred? continuă Carmen. Ei au impresia ca pot să vină aici și să fie mai 

buni ca noi? Cezar, ești cel mai important avocat din firma ta. Crezi că poate să te întreacă 

babalâcul ăla? Andreea, ești olimpică la chimie, căpitanul echipei de fotbal și miss clasa 

a 5-a, nu e cu nimic mai bun băiețandrul ăla al lor. Și eu sunt cea mai frumoasă femeie 

din acest cartier, femeie de afaceri de succes și o mamă perfectă. Cine se crede ștoarfa 

aia? Hai, mâncați repede și la somn! Vedem noi cine e familia mai bună. 

Cu fiecare zi care trecea, noua familie se făcea remarcată și plăcută în cartier. 

Participau la toate întrunirile, mergeau la biserică, donau pentru adăpostul de câini și o 

dată la două weekend-uri țineau un grătar în grădina din spatele casei unde invitau vecinii. 

Carmen se prefăcu de fiecare dată că nu e acasă. 

Când îl văzu pe preot că pleacă de la ei și că nu le face și lor o vizită, Carmen își 

puse în minte să le arate lor cine era familia perfectă din acest cartier. Cu soțul la braț și 

fiica în urma lor, bătu într-o vineri seara la ușa vecinilor. Le aduse daruri un tort și trei 

sticle de vin și își ceru nenumărate scuze pentru lipsa lor de la grătare, dând vina pe 

programul nebun al ei și al soțului și pe activitățile diverse ale fiicei lor. 
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Seara se termină groaznic și planul lui Carmen eșuă. Vecinul era cel mai important 

avocat al firmei mult mai prestigioase și rivale soțului ei. Vecina avea mult mai multe 

afaceri de succes, cărți scrise și concursuri de frumusețe câștigate. Băiatul lor era la cea 

mai bună școală din oraș, practica muzica și actoria și era căpitanul echipei de baschet, 

pe lângă faptul că avea note mai bune decât Alexandra. 

Ceva se rupse în Carmen. Simțea cum coroana îi era călcată în picioare de niște 

străini netrebnici. Simțea cum se agățau de tronul ei de aur și îl mânjeau cu mâinile lor 

murdare. Simțea cum o împingeau goală pe scările palatului și se lăfăiau în locul ei. 

Simțea cum cade în uitare, cum devine una dintre celelalte, o femeie oarecare, pe care 

nu doar că nu o observi, dar te ferești de ea. Carmen simțea cum pierde și nu era pe cale 

să accepte acest lucru. 

Cu promisiunea și cu zâmbetul fals că se vor vedea din nou în curând, se întoarse 

acasă. În acea seară plânse pentru prima dată după mult timp. Singurul lucru care o 

bucura era noua ură a soțului și a fiicei pentru cei de peste drum. Împreună o să treacă 

peste acest obstacol. Împreună o să reușească. Împreună o să fie o familie perfectă. 

În acea seară, câteva țipete stinse s-au auzit de peste drum, urmate de o liniște 

mai grea decât noaptea. Dimineața, familia perfectă pregătea micul dejun. Părul blond cu 

pete roșii al mamei flutură în timp ce ea se mișca de colo-colo prin bucătărie. Tatăl își 

aranja fața în oglindă în timp ce încerca să se spele pe dinți și să îndepărteze picături 

incandescende de pe maieul alb. Fiica lor se pierdea în noul costum dar încerca să se 

poarte frumos. Deși parcă o deranja, zâmbi din spatele buzelor care atârnau. 

Erau la masă. Erau împreună. Toți șase. Carmen se așeză în capul mesei și ridică 

un pahar de vin. Era o zi importantă. Noile costume sângeroase îi făceau să se simtă 

bine. Erau, în sfârșit, bine. Erau familia perfectă.  
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Orașul 
 

– Ne-am pierdut. 

– Nu ne-am pierdut. 

– Hai, Adi, să întrebăm pe cineva! Iar ești încăpățânat. 

– Pe cine? Nu vezi că nu e nimeni în orașul ăsta? 

Din Dacia veche Paula privi în jurul ei și văzu că Adi are dreptate. Străzi pustii și 

blocuri triste îi înconjurau și nici urmă de viață. Nici măcar porumbei sau vreun câine 

vagabond. Era o după-amiază târzie de vară și soarele mărșăluia leneș pe cer, spărgând 

din loc în loc câțiva nori ghinioniști. Dacia roșie luă curbele greoi, se strecura pe străduțe 

înguste și demară cu puterea tuturor celor 75 de cai când prinse un drum drept. Parcă 

nici vântul nu bătea. Singurele lucruri animate din tot orașul erau semafoarele care își 

schimbau monoton culorile deasupra drumurilor pustii. 

– Ăsta cred că-i centrul, notă lipsit de interes Adi, privind o piață largă cu câțiva 

copaci și cu statuia unui scriitor local uitat de timp în mijloc. 

– Normal că e pustiu și aici. Nu e nimeni în orașul ăsta? 

– Cred că-i un hotel acolo. Hai să mergem să întrebăm. 

Adi lăsă mașina în parcarea goală. Avea mâinile reci și refuză avansul de a se ține 

de mână. Se apropiau cu pași greoi, sub căldura infernală, de ușile hotelului. Înăuntru 

totul era acoperit de praf și liniștea le dădu fiori. Deși au încercat câteva uși, niciun 

răspuns nu veni din cealaltă parte, așa că plecară. 

– Vrei să ne plimbăm? o întrebă el. Ne întindem puțin și după aceea pornim iar la 

drum. 

– Sigur, îi răspunse ea cu gândul în altă parte. 

Căldura era din ce în ce mai puternică și nici un nor nu se vedea acum pe cer care 

să conteste puterea soarelui. Fără să observe, cei doi se îndreptau din nou spre centrul 

orașului. Fiecare adâncit în gândurile lui, se îndepărtau ușor unul de celălalt, plutind în 

derivă peste asfaltul negru. Adi se opri în fața statuii, în timp ce Paula dispăru printre 
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blocurile grele și pline de tristețe. Betonul și asfaltul se contopeau în jurul ei, lăsând, 

rareori, strigăte de bucurie sau plânsete. Se pierdu încet în uniformitatea cenușie, 

renunțând la visuri și dorințe. Deveni una cu orașul, tristă și uitată, doar o amintire a ceea 

ce a fost cândva. 

Adi se mișcă anevoios în jurul statuii când ceva îi atrase atenția. Plânsete și 

strigăte ciobiră globul perfect în care se afla. Fugi spre ele, lăsând în urmă gri și negru, 

și se opri pe podul din piatră ascuțită pe sub care curgeau lacrimile. Vărsă și el partea lui 

și își continuă drumul agale printre pereți aspri și străduțe pline de gunoaie. Blocurile îl 

înconjurau și creau un univers separat în care el era singurul viețuitor, chinuit la nesfârșit 

de o mașinărie din beton. Se pierdu și el în spatele unor blocuri, pielea devenindu-i aspră 

la atingere, camuflându-l perfect cu tot ce era în jurul lui. 

Uneori, Adi și Paula se vedeau în orașul mort și își zâmbeau. Nu se cunoșteau. 

Treceau adeseori pe lângă Dacia roșie, singurul lucru care părea viu în tot orașul. O inimă 

din fiare și roți, lichide și angrenaje, care aștepta să fie pornită. Dar cei doi se pierdeau, 

de fiecare dată, printre pereții triști și străzile prăfuite. 
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Cinema 
 

E vineri seara. A apărut filmul ăla mișto pe care voiai să-l vezi. Niciunul dintre 

prietenii tăi nu e disponibil. Te gândești să mergi fără ei, dar parcă ceva nu te atrage în a 

merge singur la cinema. Așa că rămâi acasă. Îți pui unul dintre serialele semi-decente la 

care te uiți și adormi după al șaselea episod. Poate era mai bine să mergi la film. 

E sâmbătă dimineața. Te trezești cu gândul la filmul ratat de aseară. Te plimbi 

puțin pe social media și vezi niște review-uri, poate chiar și un spoiler care te enervează. 

Îți bagi piciorul. Poți să vezi filmul și fără prieteni lângă tine. Te îmbraci și ieși din casă. 

Te duci singur la film, ce mare lucru. 

E 10 jumătate. Cinema-ul e gol. Cine merge la film dimineața, la 10 jumate? Te uiți 

singur la reclame și parcă îți mai trece din stânjeneală. Până la urmă, nu ai nevoie de alți 

oameni cu care să te uiți la filme. E ok și fără ei. 

Vezi că se apropie un cuplu și parcă-parcă te prinde rușinea, dar trec pe lângă 

tine, nici măcar nu te observă. Mai vin câteva persoane care se așează răsfirat prin 

cinema. Unii sunt singuri, la fel ca tine. Nu le pasă. Nici ție nu ar trebui să îți pese. 

Filmul începe și se termină. Vezi? A fost greu? Nu s-a întâmplat nimic rău. Ceilalți 

încep să se ridice și, unul după celălalt, pleacă. Tu mai rămâi. E film din acela cu chestii 

după end credits. Probabil nu e mare lucru, dar nu vrei să cauți pe net după. Aștepți și, 

ca de obicei, ești dezamăgit. 

Ieși prin spate și soarele te orbește. Tocmai ai stat două ore și ceva într-o cameră 

închisă. Te gândești că s-ar fi putut întâmpla o grămadă de lucruri afară, cât tu erai acolo 

lipit cu ochii de ecranul uriaș și te bucurai de explozii și glume ieftine. 

Te îndrepți ușor spre casă. E ciudat de gol orașul. E sâmbătă, ora treișpe, când 

ajungi pe strada ta. Ai trecut printr-un oraș pustiu, dar acum auzi ceva. Un glas în 

depărtare. Strigăte oribile. Îți zgârie urechile și-ți fac părul să se ridice. Te întorci și încerci 

să vezi ce se întâmplă. 

O hoardă de oameni se zbat să ajungă la tine. Aleargă unii peste alții, nebuni, cu 

ochii injectați și spume la gură. Tu nu ești unul de-al lor. Încă… 
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Drumuri bune, colegu’ 
 

– Drumuri bune, colegu’!  

Tudor închise stația și își continuă drumul, șerpuind prin pădure. Era undeva în 

nordul țării. Mai avea aproape trei ore de mers până ajungea la destinație. Simțea cum 

pleoapele îi deveneau grele, precum porțile masive ale unui depozit care se trântesc după 

ce ultimul angajat pleacă acasă. Era ora închiderii. Luna privea galbenă și răbdătoare 

noaptea din spatele unor nori rătăciți. Drumul era luminat doar de farurile camionului și, 

înăuntru, fața lui Tudor era roșiatică de la toate butonașele și indicatoarele de pe bord. 

Mergea fără muzică, cu geamul deschis și o mână călărind valurile adierii de afară, 

simțind aerul cum i se strecoară printre degete. 

Îi plăcea zgomotul motorului și mirosul de carburant. Îi plăcea drumul întins sau cu 

curbe multe. Îi plăcea să simtă puterea bestiei de oțel sub talpa bocancului. Îi plăcea să 

conducă. 

Drumul se mișcă spre stânga și apoi spre dreapta. Monstrul care trăgea în spate 

o remorcă cu vaci torcea sub atingerile lui Tudor și mâncă asfaltul cu o poftă nebună. 

Vacile se bălăngăneau ușor la fiecare curbă și mugeau speriate atunci când Tudor 

accelera puternic. Dar totul era sub control. Era șofer de peste 20 de ani și cunoștea 

drumurile astea. Tirul rula lin printre copaci și Tudor se bucura de mângâierea aerului 

rece al nopții. 

Ieșind dintr-o curbă spre dreapta, sperie câteva vaci și văzu un grup de copii 

îmbrăcați în alb care apărură brusc din întuneric în mijlocul străzii. O frâna puternică din 

reflex făcu dragonul din fiare să scoată un sunet chinuit de metale forțate, în timp ce roțile 

lăsară urme negricioase pe asfaltul încins. Tirul opri, fără urmă de impact sau copii. 

Liniștea pădurii care înfuleca drumul de pe ambele părți îl apăsă pe Tudor din ce în ce 

mai tare. Coborî, iar vacile bubuiră cu mugete speriate. 

Speriat și respirând greu, șoferul nu găsi niciun copil. Verifică în jurul tirului și chiar 

și prin pădure. Oboseala începu să îi joace feste. Asta trebuia să fie. Hotărî să ia o pauză 

de câteva ore. Trase măgăoaia pe marginea drumului și, în timp ce pleoapele îi acoperiră 
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ochii, văzu din nou acei copii, palizi și îmbrăcați în haine albe, privindu-l de la marginea 

pădurii. 

Somnul îl trase în adâncuri și îi apărură, din nou, în vis. Cu ochii roșii și colți, 

trăgeau și mușcau, și gheruțele lor ascuțite se afundau în carnea lui. Era prins în mijlocul 

pădurii și, oricât țipa, glasul lui se chinui să iasă dintre ramurile copacilor. 

Se trezi brusc, orbit de razele soarelui care ieșeau cu greu din spatele crengilor, 

precum niște degete osuroase nespălate, înconjurate pe cabina tirului. Îl dureau mușchii 

gâtului. A dormit prost. Ceasul din bord îl anunță că a întârziat mult mai mult decât credea. 

Renunță la verificarea obligatorie și porni cu viteză, biciuind bestia de sub el. 

Vacile tăceau. Tirul lasă în urma lui o dâră roșie incandescentă pe asfaltul negru. 

O muscă se plimbă de pe un ochi de vacă pe celălalt în timp ce sângele se scurgea ușor 

pe negrul aspru de dedesubt. 

O mașină mică trecu din sens opus și observă corpul palid al șoferului de tir și 

mantia de sânge din urma lui. Îl făcut atent rapid, prin stație. 

– Colegul cu tirul, să verifici remorca, ceva nu e în regulă! 

Tudor coborî parasolarul și hâsâi ușor la mângâierea soarelui. Se masă încet pe 

gât și își trecu degetele butucănoase peste două înțepături mici, fără să le observe. 

– Mă grăbesc! Văd la destinație, mersi! Drumuri bune, colegu’! 
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Băiatul din horn 
 

Ușa se trânti și viscolul împinse fulgii de zăpadă înăuntru. Din noapte, Diana se 

prăbuși pe podeaua de lemn, tremurând. Închise ușa în urma sa și orbecăi prin întunericul 

cabanei până găsi o pătură uriașă în care se încolăci. Încet, își închise ochii și se lăsă 

purtată de somn pe podeaua rece. 

Diana făcuse multe greșeli la viața ei, dar aceasta era cea mai mare de până acum. 

Voia să plece într-o aventură, de una singură. O aventură în care să se redescopere, să 

se întoarcă plină de forțe noi în lumea cea vicleană și rea, o aventură pe care să și-o 

amintească toată viața. Cu haine nu foarte groase, niște bani și niște marijuana, Diana 

fugi de acasă și, în mai puțin de trei zile, se pierdu în pădurile din vestul orașului. Norocul 

ei că dădu peste cabana care urma să îi salveze viața. 

În vis, auzi țipete cu ecou și se trezi brusc, părul aspru mângâindu-i fața rece. 

Scană camera învăluită în întuneric și se opri asupra șemineului și a lemnelor pregătite 

pentru foc de lângă el. Se repezi la ele și le ordonă pe cele mai subțiri, construind un cub, 

ca apoi să așeze un lemn mai gras deasupra. Dădu foc unor reviste vechi și subțiri și își 

puse mâinile în fața flăcărilor, în timp ce fumul alb, ca zăpada de afară, se ridică prin horn. 

La scurt timp după ce focul se înteți, hornul începu să tușească. Diana privi 

șemineul și își strânse pătura mai aproape de piept. Funinginea cădea neagră peste 

flăcările care dansau, până când praful înnecăcios le stinse și Diana se află din nou în 

întuneric. 

Țipetele unui băiat explodau prin gura șemineului, în timp ce luna rece privea de 

deasupra cabana înconjurată de zăpadă. Diana se repezi și încercă să privească 

înăuntru. Negru. Un negru mai întunecat decât bezna de afară. 

Ajutor! Ajutor! 

Țipătul ascuțit îi zgâria timpanele. Își aruncă pătura groasă peste lemnele care 

încă fumegau și se întinse pe spate. Cu lanterna telefonului lumină tunelul întunecat și 

sângele îi îngheță. Două picioare desculțe se zbăteau și loveau pereții de cărămidă. 
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Negreala căzu des și sângele roșu aprins se scurgea încet pe pereții hornului, 

transformându-se în negru când picurau. 

Diana își întinse mâinile slăbuțe spre cer, dar distanța era prea mare. Își împinse 

corpul spre țipetele disperate de deasupra, dar fără rost. Renunță la haine și corpul ei 

firav încăpea acum în acel tunel al groazei. Se trase de cărămizile ieșite înăuntru și pielea 

ei albă căpătă nuanțe roșii și negre. Scrumul negru îi intra în răni și sângele ei picta 

interiorul hornului. 

Nici nu observă când țipetele se opriră sau când băiatul dispăru. 

Era înconjurată acum de patru pereți negri și aspri. Simțea răceala vântului de 

deasupra și puțina căldură care se ridică de dedesubt. Mușchii îi erau încleștați și, cu 

fiecare mișcare pe care încerca să o facă, pereții o strângeau și mai tare. 

Țipă. Țipă din hornul cabanei și nimeni nu auzea. Zăpada cădea ușor și sângele 

ei picura negru. 
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Pădurea 
 

Pădurea de la marginea satului urla dintotdeauna. Nimeni nu știa de ce și puținii 

oameni care se aventurau în spatele copacilor nu se mai întorceau. Așa că nimeni nu a 

mai trecut pe acolo. Doar timpul a trecut peste pădure și peste sat. Locuitorii s-au mutat 

în orașele vecine și drumul spre pădure a fost înghițit de către aceasta, cu copaci și 

stufăriș. Doar bătrânii satului își mai aminteau de dispariții și de acele țipete groaznice 

care izvorau din inima pădurii. 

Familia Luizei s-a mutat dintr-un oraș vecin. Boala ei nu îi permitea să mai stea în 

poluarea excesivă și în fumul gros împrăștiat prin oraș. Așa că au decis să cumpere o 

casă la țară, unde aerul era mai curat. Părinții urmau să facă naveta și Luiza putea să 

respire aerul rece și lipsit de fum. 

Când familia ei era plecată în oraș, Luiza ieșea să colinde satul. Era în vacanța de 

vară și în fiecare zi explora o zonă nouă. A trecut prin fața bisericii și a primăriei. A mers 

până la magazin și a luat-o chiar și pe drumul spre pădure. În timp ce pinii o atrăgeau cu 

mirosul de la unul la celălalt și vântul o purta ușor pe palme, Luiza a descoperit un drum 

bătătorit, ascuns în spatele unor copaci. 

A dat la o parte ferigi uriașe și și-a continuat drumul, până a ajuns la marginea unui 

desiș când le-a auzit prima data. Strigăte de durere și de avertizare. Agonie ieșind din 

mijlocul pădurii sub forma unor țipete demente. 

Luiza îngheță. Simți un val răcoros cum îi mângâie pielea, dar și o curiozitate care 

o făcu să pășească înainte. Se cufundă în umbra copacilor deși, acompaniată de țipetele 

infernale. Cu fiecare pas auzea că se apropie de ele. Cu cât era mai aproape, cu atât 

glasurile erau mai multe și mai clare. Aproape că reuși să deslușească anumite cuvinte, 

dar mulțimea lor și gălăgia odioasă făceau acest lucru imposibil. 

În timp ce alergă spre ele, alunecă într-o râpă. Căzu spre capete care țipau 

încontinuu și îi era frică. Vedea corpuri prinse în pământ cu gurile deschise care lăsau 

aer rece și zgomot macabru să le iasă din gâturile înțepenite. Se rostogoli printre ele pe 

pământul umed. Simți cum e trasă în jos de rădăcini colțuroase și cum pământul se 
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mulează pe pielea ei rece. Pământul era din ce în ce mai strâns și rădăcinile o îmbrățișau 

cu putere. Se lăsă pradă întunericului. 

Era liniște. Se trezi și tot ce văzu erau o mulțime de capete ieșite din pământ. De 

la oameni în vârstă, la copii, bărbați și femei. Toți ținuți captivi în același pământ negru și 

umed. 

Începu să-i simtă pe cei de lângă ea, să-i cunoască. Cine sunt și de ce s-au 

aventurat aici. Unii s-au pierdut, unii erau la fel ca ea, curioși și neînfricați, iar unii voiau 

pur și simplu să oprească țipetele. Toți erau acum captivi ai pădurii și simțeau tot ce 

simțea și ea. De la fiecare copac ars sau doborât, la fiecare frunză care cădea și floare 

care își întindea petalele spre soare, ei erau acum parte din pădure. 

Și, de fiecare dată când cineva trecea prin apropiere, ei simțeau și urlete de 

avertizare le ieșeau din gâturi. Unii strigau ajutor iar alții nu te apropia. Luiza încercă să 

avertizeze și ea neștiutorii care se aventurau în pădurea urlătoare, dar doar țipete de 

agonie greu de înțeles îi ieșeau din gâtul aspru. 
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Ghostwiter 
 

După succesul romanelor Trenul de la miezul nopții și Tabloul, cariera de scriitor 

a lui Paul Adamache s-ar putea spune că a luat sfârșit. Au mai urmat câteva povești 

scurte publicate în antologii pe care nu le-a citit nimeni și o singură poveste publicată 

episodic în ziarul din orașul său natal, din care nu a făcut nici un ban. 

Paul tânjea după succesul acelor vremuri în care era chemat la biblioteci pentru a 

vorbi despre scrierile lui. Îi lipseau pozele cu fani și datul de autografe pe copertele tari 

ale romanelor sale. Trebuia să facă ceva, avea nevoie de o nouă poveste. Și una bună. 

Desigur că poveștile care circulau despre vechea casă de pe deal erau false. Copii 

care jurau că au văzut fantome, adolescenții care se provocau să stea o noapte acolo 

sau mătuși bătrâne care își aminteau de bărbatul sinistru care a locuit acolo. Paul știa 

asta, dar simțea că o sperietură bună – dacă chiar era ceva acolo – și experiența unei 

case în acea stare ar putea să-l pună din nou pe picioare, să-i ofere niște idei noi și, 

astfel, să scrie, din nou, un roman demn de marile biblioteci. 

Prima noapte o petrecu în liniște. Aranjă o saltea într-o cameră mai călduroasă, se 

plimbă prin camerele dărăpănate cu pereți cojiți și pregăti biroul unde urma să scrie 

următorul roman de succes. Era înarmat cu stiloul de care nu se despărțea niciodată, 

primit cadou la absolvirea facultății, hârtii albe, și, cel mai important, voință. Mâine urma 

să scrie. 

A doua noapte fu la fel de liniștită, în afară de stropii grași de ploaie care loveau 

geamurile. Paul se puse la birou și începu să scrie. Cuvintele ieșeau din stiloul lui cu 

rapiditate și, când le citi, mototoli hârtia și o aruncă. Erau proaste. Nimeni nu avea să 

publice așa ceva. Și chiar dacă cineva smintit de tot publica, nimeni nu avea să citească. 

Înjură stiloul, hârtia și casa. Se înjură și pe el. 

Începu să lovească pereții scorojiți cu pumnii, eliberând praful strâns de ani întregi. 

Cartilajele i se sfărâmau sub pielea care începea să capete nuanțe roșii-vineții. Sângele 

începea să i se scurgă de pe pumni, căzând în praful de pe podea. La fel cum lacrimile 

începeau să i se prelingă pe față, așa și sângele de pe perete cobora încet. Era inutil, nu 
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avea să mai scrie niciodată ceva care să încânte cititorii. Avea să dispară de pe pagini și 

din biblioteci. Căzu în genunchi și plânse. 

Se ridică doar când auzi penița unui stilou dansând pe paginile sale. Textul apăru 

de nicăieri, roșu aprins pe coala albă de hârtie, descriind istoria casei în care se afla. 

Descrieri bogate și figuri de stil pătau pagina cu sânge în timp ce Paul privea cum sângele 

lăsat pe pereții casei dispărea. Sângele de pe podea era absorbit în scândurile aspre și, 

când ultima pată de culoare dispăru, scrisul se opri. 

Paul citi paginile scrise cu sângele lui. Cuvintele erau mult mai frumoase decât ce 

ar fi putut el să scrie în toată cariera lui. Privea scrisul sângeriu, cursiv și plin de viață. Nu 

avea cum să rateze această ocazie. Își străpunse palma cu penița stiloului și strigă a 

agonie. Sângele curgea din nou și cuvintele se așterneau pe pagină. De la întemeietorii 

familiei și ai casei, la secretele lor sinistre și la personajul principal, un criminal în serie, 

povestea prindea viață sub ochii lui Paul și nimic nu mai conta. Uită de dorințele sale și 

era absorbit cu totul în povestea care era doar la început. Avea nevoie să știe totul. O 

curiozitate nebună pusese stăpânire pe el. 

Își lovi brațul cu stiloul. Sângele țâșni din perforațiile făcute cu penița și se contopi 

cu cerneala albăstruie. Șuvoaiele multicolore se adunau în palmă și cădeau pe podeaua 

rece, îmbibând scândurile bătrâne. Îi era frig. Cuvintele fugeau aprinse pe paginile albe 

ca niște cai sălbatici aflați în calea pericolului. Paul avea nevoie să știe finalul poveștii și 

realiză de ce personajul principal era atât de periculos. 

Încă mai avea putere să termine el povestea, avea destule informații încât să 

producă un final satisfăcător sau putea să lase fantoma să-și spună adevărul, știind prețul 

acesteia. 

Paul avea de ales. 

Apucă stiloul cu sânge închegat de pe birou și cuvintele continuau să se verse pe 

pagini. 
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