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REZERVAŢIA Lacul Roşu să fie închisă la ora 3 a.m.!

Moto
Şobolani cumsecade, normali, din cuiburi de familie

       „bună” au devenit violenţi–chiar canibali–în momentul 
        în care au fost puşi în cuşti supraaglomerate.
                         (Experimentul lui Jordan Telgrin )

                                                      
                                                                            Prolog

Mâncătorului de iluzii să i se taie capul! Să nu mai aibă cu ce plănui când şi cum, în ce fel
să  le  mănânce  pe-acestea.  Va  putea  doar  să-şi  treacă  degetele  pe  cotorul  cărţii,  pe  scoarţa
copacului, pe roca încinsă de razele soarelui, sau pe picătura de rouă de pe petală. Dar cu ce
organ le-ar simţi? Cu mâinile? Să i se taie mâinile! Va putea să-şi plimbe piciorul pe cărarea din
jurul muntelui, pe nisipul fierbinte şi pe blana de oaie de pe podea. Dar cu ce organ le-ar simţi?
Cu picioarele? Să i se taie picioarele! Va putea să-şi hrănească restul hoitului fără cap, fără mâini
şi fără picioare doar cu inima lui captatoare de sânge străin, de sânge de frate, de sânge de neam.
Să i se scoată şi inima! Priviţi-o! E doar un pumn de cenuşă rămasă din arderea fişicului de bani!
L-a ars dorinţa fierbinte de-aşi face banul să se-nmulţească, să-i crească mereu. Dar nu aruncaţi
cenuşa, nu, n-o aruncaţi!  Frecaţi cu ea metalul preţios, învechit, ce ţine şi închide copertele vechi
ale hrisoavelor Domnului, ale Omului, spre binecuvântarea acestui popor. Lustruiţi-l!
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         Îl aşteptau pe ultimul dintre Cei Aleşi de peste o jumătate de oră. Terminaseră cafelele şi unii îşi
întorseseră ceşcuţele de Karlsbad L să le ghicească Raisa în zaţ. Era un porţelan aşa de fin, încât se zărea
prin  el  nu  numai  pictura  manuală  din  chenarul  aurit,  dar  şi  umbra  degetelor  care-o  ţineau.  Toate
platourile cu cofeturi  erau neatinse,  la fel carafele de cristal  cu sucuri naturale ce erau schimbate la
fiecare sfert de oră, să nu oxideze conţinutul. Studiau acum – a câta oară? – pereţii sectorului doi al
peşterii Dâmbovicioara în care se ţineau bilunar întrunirile de grad O. Pe linia sinuoasă dintre tavanul
izolat termic, fonic şi hidric cu o ţesătură mătăsoasă de borangic împletit cu pai de orez atât de fin încât
nu se distingea din material,  erau amplasate  gurile de ieşire combinate ce eliberau aerul condiţionat
mereu la 210 C, o presiune atmosferică de 760 mm Hg, dar şi echipamente hi-tech cu muzică de relaxare
în surdină. Fiecare Ales avea locul dinainte stabilit, căci în faţa tabletei de broderie lasetă pe care era
vesela,  un  pătrat  cenuşiu-grafit  încorpora  senzorii  laptopului  personal,  al  căştilor  de  schimbare  al
suportului muzical, ca şi terminalul firului virtual al camerelor de luat vederi din propria-i reşedinţă din
Brusturet, cheile Dâmbovicioarei şi întregului masiv Piatra Craiului. Erau plictisiţi. Nu vorbea nimeni cu
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nimeni, o blazare căpătată de mult le făcea feţele palide, buhăite, ca şi când n-ar fi ieşit în aer liber de
multă vreme. Şi totuşi ieşeau. Stăteau zilnic în aerul de munte curat, fără urmă de praf sau de agenţi
patogeni. Un click.

 - Scuzaţi-mi întârzierea! Din capătul sălii se auzi un glas tern, fără inflexiuni, fără ca intrusul să
privească pe vreunul din cei de la masă.  Era un bărbat între două vârste. Avea înfăţişarea celor din
revistele de modă Beau Monde, dinspre el răzbăteau adieri de citrice şi flori exotice, doar că nu părea să
aibă  vitalitatea  acelora  ce  pozau.  În  spatele  sobrietăţii  figurii  se  întrezărea  aceeaşi  blazare,  aceeaşi
expresie care nu vrea nimic, nu mai are ce să-şi dorească. E plictisit, depresiv, sumbru. – Am stat să văd
ce se întâmplă în Rezervaţia Lacul Roşu, am rapoarte că se pregătesc mişcări ce ne-ar putea periclita
poziţia, dar au fost zvonuri false. Nici nu se putea altfel, ce să facă o mână de români care nu şi-au
desăvârşit poziţiile nici când ţara lor era liberă, neocupată? Ce să te aştepţi de la nişte capete plutitoare în
nori? Doar n-o să-şi înnoade sinapsele între ei? Nici aşa nu vor ajunge toţi la un loc să semene măcar cu
unul din noi! 

 - Dar la care dintre cele două tabere s-a bănuit răzvrătirea?
 - La cea plasată la poalele Suhardului, dar nici vorbă! Dreapta flancului compune de zor muzică,

pictează, scrie, iar stânga parcă e intrată în meditaţie, stă fiecare în colţişorul lui şi gândeşte cu ochii
plecaţi! Dar am studiat şi mişcările taberei ce înconjură Lacul Roşu, molâii cercetători cu capetele rase s-
au apucat să descopere acum focul, să redescopere roata! Probabil n-au cu ce să-şi umple timpul pauzei
de cercetare ...

 - Eu v-am avertizat încă de la început, spuse înspăimântat Alesul 4. Nu te joci cu românii! Nu te
poţi juca într-un astfel de proiect cu ei! Când îi vezi mai căzuţi, mai plecaţi, atunci au zvâcnirile cele mai
neaşteptate, atunci ies la mal cu soluţia-n dinţi! Şi nu vorbesc aici de ce au făcut pe toată Coasta de Vest
a Lumii Noi, a ponderii lor în imperiul I.T. dar şi în toate sistemele de siguranţă ale trusturilor de jocuri
din L.A. … Credeţi că încarcerarea lor în Cheile Bicazului şi bararea drumului spre Gheorghieni şi spre
Bicaz-Neamţ îi va ţine în loc? Măcar să încerce şi tot nu se vor lăsa! Va trebui verificată toată reţeaua
de  infraroşu,  dreapta,  stânga,  sus,  jos,  totul  şi  în  permanenţă!  Numai  aşa  putem  să  îi  avem  în
supraveghere. Sunt periculoşi, sunt imprevizibili! Indiferent de câţi ani au! Nu exclud nici exterminarea
lor pe rând, odată cu predarea obiectului de cercetat sau cu lucrarea de artă. Doar n-o să ne periclităm
toată ordinea instaurată pentru o mână de sclavi! Alesul 4 tăcu şi se aşeză mai comod în fotoliu. 

 - Ordinea de zi: - Protectoratul „Marea Britanie şi Irlanda de Nord pakistaneză”! Se făcu auzită o
voce care întrerupse muzica. Dintr-o firidă a sectorului nr. 1 a ieşit consilierul Alesului responsabil cu
Europa de Vest, a înaintat spre masa Aleşilor, şi-a luat locul în faţa monitorului minuscul şi a însoţit
expozeul virtual cu cel verbal. Unii dintre ei refuzau folosirea laptopului fie din motive de prevenţie, nu
aveau încredere în filtrele de radiaţii, fie din lene. Consilierul avea o voce cu o frecvenţă medie, vocea
lui nu avea inflexiuni de sunete înalte sau joase, vorbea rar şi păstra cadenţa începutului. Traducerea din
căştile minuscule era enunţată de aceeaşi tip de voce. Faţa lui era impasibilă,  nu avea niciun fel de
emoţii, niciun rictus, niciun zâmbet. Avea un comportament reverenţios. Nu era nici umil nici prietenos,
era  rece,  superlucid  şi  prompt.  A  anunţat  cifrele  englezilor  dispăruţi  prin  legiferarea  drogurilor,
consumul abuziv de alcool, sinucideri şi călătorii temerare. Se situau în grafic. Apoi  a dezvăluit numărul
familiilor  mixte,  indicii  de  sănătate  şi  media  de  viaţă  prognozată.  Nu  se  evidenţia  niciun  spor  de
natalitate. Nicio abatere de la prognozare. A trecut apoi în revistă starea monumentelor istorice şi de
artă.  Concluzia a fost că toate cifrele se află în graficul iniţial.  Acest teritoriu era în conservare, iar
sarcina aceasta era îndeplinită de pakistanezii din familiile emigranţilor veniţi aici de douăzeci de ani şi
de familiile mixte. 
Aleşii erau mulţumiţi, totul decurgea aşa cum se stabilise iniţial. Echipele de cercetători englezi aduse pe
teritoriul Pakistanului şi Afganistanului  se ocupau de studiul materialului  adus din prospecţiunile  de
adâncime al subsolului. O mică parte din englezi vegheau graniţele strategice; încă se mai temeau de
încercări  de reîntoarcere  acasă  a  celor  dispăruţi  înainte  de  acţiunea  H,  acţiune  de  periere  a  întregii
suprafeţe pentru depistarea teroriştilor. Ultima întrunire a lor avusese ca temă situaţia teritoriilor „vide”,
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a  celor  golite  de populaţia  autohtonă  în  scop de securitate.  Puteau  să se  declare  mulţumiţi.  Despre
englezii  aduşi  în  România primeau situaţii  periodice,  aceştia  erau împărţiţi  în trei  bresle:  prima era
plasată nu departe de ei, spre Piteşti şi se ocupa cu obţinerea trandafirilor hibrizi din soiurile Victoria şi
Maria Stuart. Ei aprovizionau zilnic Cartierul General al Aleşilor pe perioada cât aceştia aveau de gând
să  stea  pe  aici.  Alta  era  la  poalele  Cibinului  şi  producea  manual  stofele  „englezeşti”  necesare
consumului. Ultima, cea din Râşnov, creştea porumbei voiajori, îi selectau pe aceştia după performanţe
şi le introduceau cipurile de supraveghere verbală a unor teritorii. Se ridicară cu greu din fotolii. La gura
peşterii erau parcate vehiculele care să-i transporte spre locuinţele din Brusturet. Vilele lor cochete erau
construite  pentru  fiecare  după proiectul  cerut,  fără  autorizaţii,  fără  bareme,  la  bunul  plac,  conform
dorinţelor. Doar trei aleşi au luat-o uşor pe picioare. Erau obişnuiţi cu mersul pe jos şi nu voiau să abdice
de la programul de întreţinere făcut odată cu venirea lor. Toţi trei erau urmaşi ai unor îmbogăţiţi de
ultimă generaţie, erau încă în formă, activi, dar aveau deseori porniri scelerate din cauza acumulării de
adrenalină neeliberată. 

 - Am fost odată într-un raid asupra Afganistanului şi Pakistanului, spuse Alesul nr.8, bineînţeles
înainte  de începerea exploziilor T16. Am plecat din Jaipur unde fusesem invitat  de un „şobolan” al
covoarelor indiene şi-am luat-o aproape în linie dreaptă spre vest până la Karachi. Toată coasta Mării
Arabiei  şi  toată  lunca  Indusului  era  un furnicar.  M-am temut  atunci  de reuşita  acţiunii  noastre,  dar
urcând spre nord m-am liniştit. Ici – colo câte-un cătun ascuns printre stânci, câţiva arabi înveliţi, în rest
praf şi mizerie.

 - I-ai găsit tu în rugăciune … 
 - Despre ce rugăciune vorbeşti? Ăştia se roagă în barbă cât îi ziua de lungă! Şi călare şi la muls

iapa! Te şi miri de unde au avut puterea pentru atâta credinţă fanatică! Nu-i mai bine pentru cei care-au
rămas dintre ei? Au măcar tainul minim de hrană asigurat! Am zburat apoi până-n Kabul. Atâta stâncărie
nici nu mi-am imaginat că există, atâta praf!

 - Ei, parcă în Egipt nu-ţi cronţănea nisipul în dinţi! Ai văzut cât strângeau în fiecare dimineaţă
de pe străzile din Cairo, să nu le intre turiştilor în sandale … 

 - N-ai răbdare să mă asculţi, tot mereu mă întrerupi, se inflamă Alesul nr. 8. Lasă-mă să-mi duc
ideea până la capăt ... Mă cam temeam atunci de raidul T16, mă temeam de ascunzişurile din stâncărie!
Acum îmi pare rău că n-am luat un aruncător de rachete cu mine. Aş fi făcut o vânătoare cum scrie la
carte, aş fi cules vânatul turmentat doar pe alese! Aţi văzut urşii din Piatra Craiului, fioroşi ce nu s-a
văzut! Dacă aş fi avut maşinăria acum eram mare, because, mă înţelegeţi, aveam o distracţie pe cinste!

 - Uite, niciodată n-am înţeles efectele exploziilor asupra creierelor nelovite, neatinse şi nici cum
de se mai ţineau victimele în picioare o vreme. Turmentaţi, turmentaţi, dar mergeau! Se deplasau, chiar
dacă pentru scurt timp şi chiar dacă aproape nu mai aveau discernământ. 

 - Foarte simplu, spuse A8, printre barotraumatisme se numără şi efectele „invizibile”. Adică nu
numai „pocnirea cavităţilor” celor din apropierea exploziei, dar şi distrugerea sistemului nervos central.
Cu cât victima e mai aproape de unda de şoc, cu atât îi e mai afectat acesta în timp. Se mai deplasează
printr-un rest de sinapse ce preiau sarcinile vecinelor, dar efectul pe termen mediu e sigur. Aşa aş fi
procedat şi cu urşii ... 

 - Pare simplu, dar cine ar mânui lansatorul? Doar nu tu, că ai avea acelaşi sfârşit! N-ai văzut că
Rand  Corporation  a  estimat  numărul  soldaţilor  americani  cu  leziuni  cerebrale  la  320.000  din  cei
1.640.000 care au participat la raidurile din Irak şi Afganistan?

 - Merde, doar sunt o mulţime de sclavi în rezervaţia Cheile Dâmbovicioarei-Brusturet, ce, n-aş
fi avut de ales?  Doar le prezentam harta şi le ceream să-mi aducă vânatul. Numărat şi aliniat!!!

 - Mie-mi lipseşte corida, spuse nostalgic A2. Numai acolo în freamătul nărilor vecinilor de lojă
iubitori de lupte adevărate mă simt satisfăcut. Dar coridă, coridă! Cu tot tacâmul, cu picadori, matadori
şi toreadori adevăraţi, cu dorinţa de ucidere ce le ţâşneşte din ochi! C-o fi pentru bani, pentru poziţie,
pentru setea de răzbunare pe care-o transferă asupra taurului, ei ştiu ... Acum lâncezesc, mă mai joc pe
calculator  cu  copiii,  dar  n-am  satisfacţia  olé-ului  la  străpungere.  Nu  simt  şuvoiul  sanguin  al
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învingătorului cu nodul preaplinului în gât. Nici nu simt ultima fărâmă de viaţă ieşind din gura taurului
odată cu sângele ... Tot sper să se termine cu transhumanţa asta universală şi să ne luăm fiecare locul
dorit, în orice moment, în orice parte a globului. 

 - Dar n-ai încercat ceva asemănător, dar la alte dimensiuni aici? Am mai discutat de asta … 
 - Nici măcar o luptă de cocoşi n-are loc pe defileu! Sau poate-ar avea, dar nici nu pot organiza

ceva din cauza obezilor ăştia de ceară. Nu vezi că singura mişcare ce-au învăţat-o priveşte doar gâtul şi
capul? Ştiu doar să exerseze mişcarea capului tot mai sus, e singura satisfacţie ce le-a rămas. Satisfacţia
conducerii lumii! Corespondenţa în imperii bancare … Nu s-au distrat în viaţa lor! Bine măcar că am
avut de când mă ştiu acces la conturile familiei! N-am mai muncit să strâng bani. Am făcut ce şi când
am vrut! A2 a  găsit o piatră imaginară pe marginea drumului şi i-a tras cu năduf un bombeu, apoi parcă
i-a urmărit traiectoria în aer. Insatisfacţia îi aduse paloarea de ceară a celorlalţi, a celor ce erau trântiţi de
mult pe canapelele tapiţate cu janilie din mătase. – Dar tu, A9? Tot nemângâiat? Cu biciul tot nefolosit? 

 - N-am găsit încă nimic, dar tatonez reacţiile unei mulatre de la club B. Are ochi mici şi din ei
răzbate cruzimea! Chiar culoarea lor ar fi un indiciu, sunt negri cu maron închis, dar au şi pete mici
gălbui, ca ale pepitelor din vechile site de cernut aurul râurilor. Mai studiez problema, e prea riscant să
mă arunc aşa fără să am toate datele! Dacă are ceva rude sau susţinători printre personal? Risc mult!
Au apărut primele vile din Brusturet. Pretutindeni abajururi lăptoase eliberau lumina captată peste zi şi o
cedau discret, fără insinuarea becurilor electrice obişnuite. Mirosul de cetină se simţea cum coboară de
pe pante, dar avea note adăugate, ca şi când în aer era pompat iz de flori exotice. Unii aveau gusturi
ciudate şi nu li se opuneau ceilalţi. Era ca o artă a consensului acceptat odată cu pactul de unificare a
vârfurilor pentru păstrarea privilegiilor şi creşterea lor. Era preţul plătit pactului, dar era un preţ mic.
Mulţi dintre ei nu aveau cum să uite mirosul suburbiilor din care se ridicaseră străbunii lor, mirosul
dorinţelor ascunse, al lubricului pe care-l provoacă banul, cel mai bun afrodiziac. 

 - Mergem fiecare la casele noastre? Întrebă A9 în speranţa că nu se va duce singur la Club B. 
 - Ba eu mă opresc să mănânc printre bărbaţi, îi răspunse repede A8. Au avut o idee măreaţă să

aducă bucătari de pretutindeni, dar şi când au oprit şi un bucătar român. Face acesta nişte bulzi şi un fel
amestecat numit tochitură, care mă înnebunesc! Mergi şi tu A2? Găseşte el şi ceva în „sânge”, doar să-i
cerem! Un Carpacio de căprioară, un Steady meat ceva, nu rămâi nemâncat!

 - Merg, merg, poate găsesc pe cineva să trag la ţintă nestingherit, că buretul ţintelor mele nu mai
are cercurile negre întregi, l-au folosit prea mult copiii şi n-am cum să-l înlocuiesc deocamdată. Am mai
pierdut şi din săgeţi, cine ştie prin ce canapea sunt înfipte sau la ce ghenă de reciclare zac! Aveţi vreunul
un circle-dart nefolosit? Sunt amator! 
Interiorul  Clubului  B era  aproape  plin.  La  mese  băuturile  lâncezeau.  Membrii  discutau  numai  prin
sucirea gâtului spre partenerii meselor vecine. Se auzise deja de suspiciunea privind cele două tabere de
la Lacul Roşu şi se făceau presupuneri. Se puneau pariuri pe capetele sechestraţilor români, se animau
gânduri promiţătoare de delicii belicoase. S-au aşezat toţi la masa rezervată lui A9 şi imediat au zărit
lângă ei statura împietrită a boyului. Acesta stătea fără să scoată un cuvânt, fără şervetul de pe braţ al
celor de o teapă cu el. 

 - Cum e cu bulzul, sau cum i-ai zis, din ce este? A2 îşi îndreaptă urechea spre A9 în aşteptarea
răspunsului.

 - Este ca o minge aburindă galbenă ce păstrează urmele maronii ale grătarului. Nu ştiu din ce
este, seamănă cu o polenta mai groasă, are crusta subţire şi crocantă ca a torttilelor bine făcute, iar din
interior curge încet ca o lavă o brânză topită gustoasă, dar nu orice fel de brânză. O Ementhaler sau un
Shveitzer special, am auzit că se face chiar aici, în apropiere într-un sat, dar se ţine în scoarţă de brad şi
capătă şi din mirosul acesteia, numai că nu-i găurit. Mergeţi pe mâna mea, nu vă temeţi! Cică „brânză de
burduf în scoarţă de brad” Auziţi denumire! Da-i foarte bună!

 - Şi al doilea fel?
 - A, tochitura! E un amestec înăbuşit de carne de miel, cârnaţi româneşti, bacon cu ouă prăjite

alături şi brânză rasă. Orice s-ar spune, au românii ăştia nişte feluri de mâncare pe care nu le găseşti
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nicăieri în lume! Gustoase, bitte wählen Sie!!! Şi dacă mai pui alături o sticlă de Cabernet Sauvignon
negru, sec, greu, sau un Pinot Noir de Murfatlar, ai tot ce-ţi trebuie!

 - Şi desert? A2 era mare gourmé şi nu concepea masa fără desert.
 - Ai desert! Să rămânem la brânză! Două mere Jonathan cu o felie de caşcaval de Dobrogea, un

pahar de Tămâioasă românească şi uite desertul! Nu te mulţumeşte ca dulceaţă? Punem alături un toping
din peltea de coacăze roşii, tot româneşti! E bine? Mulţumit? 

 - Să vină!

            II

A fost aleasă România după multe studii. Infiltrarea agenţilor n-a fost o problemă, căci urmările
unei conduceri unice şi tiranice, ca şi condiţiile draconice impuse poporului pentru plata datoriei externe
transformaseră mare parte dintre indivizi în comercianţi. N-aveau tradiţia vânzătorului, mai de grabă a
„trocului” pentru produsele de bază. Semnele primare ale transportului de sare în saci purtaţi pe măgari
costelivi  dispăruseră  de  mult,  iar  peste  secole  tradiţia  de  vânzător  a  pierit.  A  fost  odată  denumită
România „grânarul  Europei”,  dar a îmbogăţit  doar pe unii!  În timpul  dictaturii  exportul  de produse
decursese peste aşteptări, dar banii au fost folosiţi pentru plata datoriei externe şi în folosul grosului de
la „Dunărea”,  care aveau alt  statut decât restul poporului. Românii  nu aveau nici  stofa de tocmitori
specifică Asiei Mici, nici a speculaţiei şi tezaurizării banilor ca evreii. Ei aveau aviditatea normală a
poporului trăit cu batista cu creiţari înnodată, iar la căderea cortinei de fier aceştia nu au avut nici timpul
şi  nici   priceperea  învăţării  meşteşugului  de vânzător  cinstit  „n-are bani,  nu pune mâna” ca grecul!
Puţini erau aceia cărora regimul le facilitase sau le aprobase „ieşirea” din ţară. Mai cu OJT-ul şi ghidul
ciripitor şi slab instruit, mai târâş-grăpiş cu Dacia şi cortul prin ţările socialiste ... Din ei, o parte au
rămas  afară  pentru lucrul  plătit  mai  bine,  alta  nici  n-a fost  interesată  de partea  practică  a  ieşirilor,
preferând studiul vechilor civilizaţii străine sau pur şi simplu dorinţa de cunoaştere a locurilor nevăzute.
Revoluţia  a  adus  cu  ea  o  segregare  rapidă,  un  sus  şi  un  jos  fără  trepte  intermediare.  „Susul”  era
reprezentat  prin  foştii  „ambasadori”  ai  comerţului  exterior  plătiţi  bine,  dar  care  erau  şi  atârnaţi  de
contracte care şi-au stagnat derularea cu statul. Creanţele acestora le-au intrat în buzunarele proprii. Ei
cunoşteau piaţa străină şi şi-au continuat afacerile pe speze proprii. Tot sus erau legăturile lor cu ţara
prin familii, prieteni de conjuncturi feedback, fii ai potentaţilor vremii ca şi cei înfometaţi de decenii, dar
cu dorinţa de afirmare şi umplere de sac. Cât mai mare sacul, cât mai plin cu orice, cât mai repede! S-au
aliat repede chiar dacă făceau parte din partide politice diferite. Ei nu cunoşteau şi nu aveau crezuri
politice proprii, ci doar căile de ajungere la limanul umflat al banului. Banul intra în buzunarele lor, iar
limanul  se depărta ca linia orizonului. Mai departe, mai mult, fără limite! „Josul” era o împletitură de
conştiinţe  cu  umanul  păstrat  prin  tradiţie,  oamenii  de  cultură  şi  artă,  însinguraţii  ce  făceau  notă
discordantă în jungla de acaparatori. Erau doar o mână de împătimiţi în ale cercetării ştiinţifice, câţiva
tineri avangardişti şi pensionari cu ambiţiile pierdute pe drumul lor de generaţie de sacrificiu. Dar tot
josul îl reprezentau bolnavii, leneşii, ca şi pătura de săraci neştiutori de carte prea multă: unii învăţaţi cu
munca, alţii cu micile furtişaguri. Pătura intermediară nu era văzută, nici simţită, cu toate că aceasta ar fi
trebuit  să fie motorul.  S-au desfiinţat  monopolurile statului,  principalele  conducte de energii  au fost
acaparate prin licitaţii trucate sau aranjate la mica înţelegere: „facem afacerea împreună, iau eu bucata
cea mare, iar tu că mi-ai facilitat intrarea, iei bucăţica  cea mică”. Cele mai profitabile au fost afacerile
cu statul,  s-au înmulţit  firmele „căpuşe”,  s-a practicat  concurenţa neloaială  fiinţând firme cu acelaşi
obiect de lucru cu statul, cu întreprinderea la care lucrau descurcăreţii momentului. Firmele erau trecute
de  obicei  pe numele  rudelor,  mai  nou  „finilor”.  Ţara  gemea de „cumetrii”,  naşi  şi  fini  îşi  mişcau
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buricele  în  ritm  de  manea  pe  mesele  restaurantelor  şi  salivau  în  faţa  pielii  transpirate  a  vreunei
„cântăreţe”.  Dar  nu spunea nimeni  nimic,  degetul  era  pus pe buzele  pofticioase  ce n-au senzori  de
gândire, ci sunt simple organe de gustat şi intrări de îngurgitat. Unei ţări cu populaţia împărţită doar în
două  straturi,  unul  sus  şi-unul  jos,  fără  miezul  intermediar,  i  se  potriveşte  cel  mai  bine  un  război
psihotronic. Indivizii intră-n deruta zvonurilor alarmiste, strângerea curelei le creează nesiguranţa zilei
de mâine, pierderea iluziilor duce la depresie. Înlocuirea substanţelor active din medicamentele străine şi
distrugerea industriei proprii de medicamente îi face pe aceştia incapabili să-şi vindece boala încă de la
primele semne. Ei se pierd psihic, se mişcă şi gândesc haotic, nu-şi văd viabile propriile soluţii şi pot să
fie  mânuiţi fără nicio problemă. 
Şi de ce România? Pentru că are muntele, marea, fluviul şi pădurea, ca nici unde în lume! Muntele e
neexplorat, nemodificat, iar şoselele şerpuitoare din el urmează calea trecătoarei sau pasului. Crestele
sunt privite de sus deseori de Capre Negre, ţinte de vânătoare şi de trofee. Marea nu-şi aduce delfinul la
mal în dansul haotic al pierderii sistemului de orientare prin experienţe nucleare de adâncime, iar fundul
ei încă adăposteşte calcanul de frica turcilor în braconaj. Fluviul conduce nisetrii şi morunii până la
Cazane unde-şi depun icrele, dar îi aduce şi înapoi, acasă la mare. Malurile lui îşi păstrează zăvoaiele, iar
lotcile se întorc seara pline de peşte. Pădurea plânge uneori de rănile copacilor tăiaţi, dar lăstărişul deja îi
creşte într-o zi, până la brâu. Totuşi, de ce România? Pentru că zvonul cu apa freatică cea mai toxică din
lume prin poluare e cea mai mare gogoriţă. Tamisa şi-a pierdut peştii de aproape o sută de ani, doar de
câţiva se încearcă repopularea ei . Pentru că ogorul românului nu a înghiţit atâta substanţă chimică cât a
înghiţit al vecinului mai înstărit, că terenul încă are siguranţa unui subsol aşezat, încă plin. Pentru că
mărul  miroase a măr şi rugul măceşului  înfloreşte  tot  în roz şi-n zumzet  de albină ce-şi recunoaşte
drumul spre propriul stup. Pentru că pasările migratoare îşi păstrează vechile cuiburi, le vizitează şi le
măresc pentru viitoarele generaţii sub aceleaşi acoperişuri; ele vin din an în an tot mai multe şi acesta e
cel mai bun indiciu de sănătate al mediului. Pentru că radarele naturii funcţionează încă bine! Cu mult,
mult mai bine decât ale altora!  
             Dar unde-s ceilalţi români? Cu ei a fost cel mai uşor. Populaţia bună de muncă a urmat exodul în
căutare de lucru. Majoritatea dintre ei au format familii mixte pierzându-şi identitatea în faţa durităţii
femeilor-soaţe  indigene ce deţineau şi  puterea financiară  a familiei.  Fruntea culturii  şi  artei  ca şi  a
cercetării ştiinţifice a fost strânsă în cele două rezervaţii pentru creaţie, dar sub pază strictă şi pe un
regim de represiune bine stabilit, regim ce devenea opresiv până la suprimare al celor ce nu mai dădeau
randamentul scontat. Cei ursiţi muncii fără împotriviri, docilii, rezistenţa războiului psihotronic, cei cu
pancarda „noi nu gândim, noi muncim” afişată la vedere prin ochii umilinţei de secole au rămas pe
sectoarele de producţie alături de muncitorii străini învăţaţi în mânuirea maşinilor de ultimă generaţie.
Restul îngroaşe rândurile depresivilor, ai aşa-zişilor irecuperabili din spitalele mondiale de psihiatrie ca
nişte chiriaşi permanenţi, dar care se doreşte să rămână din ce în ce mai puţini.

La Lacul Roşu era tăcere de multe ore. Fiecare „român productiv” îşi ocupase locul destinat
somnului. Nu se vedea nicio luminiţă, deja aerul rece transforma respiraţia celui ce stătea ghemuit pe
treapta celulei într-un abur de ceaţă. Acesta era ca un vârtej aproape imaterial ce-l înconjura şi-i răcorea
fruntea încinsă de gânduri. În tabăra ce înconjura lacul, tabăra cercetătorilor, Andrei părea nemişcat. De
la o vreme începuse la aceeaşi oră să capteze sunetele chemării din Adeste Fideles. Auzea la început o
şoaptă multiplicată, un vaiet, o rugă venită din adâncuri şi el ştia. Ştia că din tabăra aşezată la poalele
Suhardului Mic i se trimitea mesajul prezenţei  Nanei în meditaţie,  apoi în concentrare şi intrarea în
comuniune cu el printr-un tunel energetic. Dar cum de au ajuns aici, pe ce curs, în care tom citiseră
secretul intrării? Tabăra ei era aşezată pe o altitudine ce depăşea cu 400 de metri altitudinea lui, era mai
la nord-est, iar ea era capătul săgeţii ce cobora oblic traversând pârâul Bicăjel, cheile Bicazului şi lacul.
El, Andrei, era vârful săgeţii ce părea virtuală, dar care se materializa o dată cu amplificarea melodiei.
Energia captată şi stocată de munţi şi de rocile formate din gresie roşie terţiară a Stâncii Ucigaşului se
continua prin bucăţile de stâncă prinse sub apa lacului format mecanic din prăbuşire de rocă, apoi prin
copacii retezaţi dintr-o dată de stâncă şi prin apa lacului. Aceasta nu se pierdea prin evaporare sau printr-
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o altă  stare de agregare, căci apele pâraielor mici de munte o alimentau. Dar apa cristalină şi oxigenată
prin curgere năvalnică amplifică puterea de recepţie a semnalului, o multiplică, apoi îl cedează pe acesta
terminalului din urechea externă a captatorului pe o anumită frecvenţă, formând o adevărată reţea de
primire-cedare a fluxului informaţional. Mesajul sonor e perceput doar printr-o concentrare psihică de
aceeaşi intensitate a transmiţătorului şi captatorului, ca-n stările de empatie active. Cuantificarea acestei
energii devenea suficientă captării după pauze prestabilite asemănătoare pauzelor muzicale creatoare de
ritm sau cadenţă. Ea putuse astfel deveni energie fonică, iar de-ai fi privit cu atenţie, pe înserat cu puţin
efort ai fi văzut că era fotonică. Dar poziţia Lacului Roşu e doar centrul informaţiei transmisă energetic.
Putem să nu amintim însăşi punctele periferice ale locului, martorii principali ai formării impulsului,
inelul  energetic  aflat  în  jurul  suprafeţei  muntoase  de  unde izvorăsc  cele  două râuri  surori,  Oltul  şi
Mureşul? Putem să nu ţinem cont de vârful Hăşmaşul Mare, de punctul de plecare al celor două pârâiaşe
cristaline  ce  ţin  în  palmele  lor  energiile  pure?  Doar  la  depărtarea  lor  acestea  pierd  din  intensitatea
impulsului informaţional,  urmându-şi fiecare traseul spre cele două zone surori ce formează însumat
miezul  ţării  binecuvântate,  râvnite  şi  aproape  transformată  în  vasala  altora.  Pare  totul  de  domeniul
fantasticului, dar legenda din 1837 vine în sprijinul teoriei, îi dă veridicitatea istoriei prin  înscrisul în
analele academice. Se spune că Estera, o fată ce locuia sub muntele Suhardul Mic cobora în fiecare zi să
ia apă din Bicăjel. L-a zărit o dată pe flăcăul cel mai chipeş din Gheorghieni ce venise cu oile la păscut.
Dorinţa  de a găsi  iarba cea mai  verde,  sau soarta  şi  căutarea iubirii,  l-a făcut pe acesta  să străbată
douăzeci şi şase de kilometri în acea zi şi să o vadă pe Estera. Între cei doi se înfiripă o iubire atât de
puternică, încât el parcurgea zilnic distanţa doar să o vadă şi se hotărâră să-şi unească destinele. Într-o
duminică după-amiaza, pe când ea se întorcea de la întâlnire cu apa în cofă, a dat nas în nas cu un tâlhar
ce-i urmărea drumurile. Acesta a răpit-o, a dus-o printre stâncăriile muntelui cu gândul să şi-o facă soaţă
împotriva  dorinţei  ei.  Estera  a  strigat  atât  de  tare  spre  munţi  cerându-le  ajutorul,  încât  aceştia  au
fremătat, s-a iscat din senin o furtună năprasnică, din cer a pornit un potop, fulgerele au tăiat norii, iar
tunetele puternice au despicat din munte Stânca Ucigaşului, care s-a prăvălit, ducând cu ea la vale rocile
roşietice, copacii şi trupurile celor doi îndrăgostiţi. Apele de pe versanţi au format în timpul furtunii
Lacul Roşu, în care se varsă şi astăzi torentele înfuriate. Spre miezul-nopţii se aude tânguitul Esterei,
foşnetul frunzelor şi scârţâitul copacilor rupţi, prinşi de ape, ca un bocet prelung.
Andrei îşi reaminti legenda, ascultă muzica şi-şi spuse în gând că nu mai poate să stea şi să aştepte ca
timpul să-i rezolve chemarea inimii, că este în loc binecuvântat şi că ei toţi trebuie să-şi ajute destinul,
să-şi salveze ţara de la pieire, stirpea şi obiceiurile din străbuni. Planul făcut trebuie urmat! Şi cum nimic
nu stă niciodată în calea ţelurilor măreţe dublate de credinţa în Dumnezeu, în ei şi în bine, la terminarea
melodiei căută frunza fagului şi imită trilul de miezul nopţii al privighetorii. Era tot un semnal, nu-l
putea transmite altfel din cauza interceptării, poziţia lui geografică nu-i era atât de prielnică precum era a
ei, dar aceasta a simţit că cercetarea e în lucru, că nu va mai dura mult şi se va face marea încercare.
Credea din tot sufletul în reuşita ei.

         III

La sute de kilometri depărtare, în clubul bărbaţilor din „oaza” cheilor Dâmbovicioarei, cei trei
Aleşi îşi terminaseră masa. Nu mai putea fi vorba de nicio tragere la ţintă, de nicio căutare de mulatre
care  să  accepte  biciul  desfrâului,  de  niciun  plan  de  vânătoare  cu  mijloace  mai  mult  sau  mai  puţin
convenţionale.  Erau toţi  trei  atât  de sătui,  încât cu greu îşi  puteau privi vecinii  de masă.  Aceştia se
lăfăiau pe fotoliile largi din janilie şi îşi ţineau pleoapele pe jumătate închise. Nu mai vorbea nimeni de
mişcarea din rezervaţia Lacul Roşu, socoteau că nici n-are sens, ei erau invincibili, unici, ei erau cei
aleşi. Stăpâneau lumea, rearanjau lumea, retezau destine. Privirile placide denunţau şi o arie mică de
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gândire, o stare de prostraţie generalizată. Aveau tot. Aveau tot ce şi-au dorit, dar mai aveau ceva de
dorit?  Poate doar dacă nevoile funcţionale  erau trecute la capitolul  dorinţe.  Peste capetele  lor apăsa
greutatea vâscoasă a blazării. Trebuiau să se ridice şi să plece fiecare la casele lor. Dar puteau foarte
bine  şi  să  nu plece.  Clubul  oferea toate  comodităţile,  satisfăcea  toate  cererile,  oricât  ar  fi  părut  de
ciudate. Se ridicară totuşi pe rând.

A2, A8 şi A9 au pornit tăcuţi spre ieşire. Nici unul nu avea chef de vorbă şi s-au despărţit repede.
Ajuns acasă, A8 a trecut printre uşile care i se deschideau la apropiere, fără să-şi mai anunţe prezenţa în
vreun fel. 

 - Tu eşti baby? Din camera întredeschisă a Almei auzi vocea acesteia. A trecut nepăsător mai
departe şi s-a trântit pe canapeaua din antecamera biroului. Ştia că deja copiii sunt culcaţi, că personalul
doarme de mult, dar se temea de apariţia Almei în pragul camerei, cu mâinile în şolduri. Se temea de
îmbrăţişarea ei aşa cum se temea de reproşurile ei. Nu dorea gălăgie, nu dorea conversaţie, nu dorea să
fie întrebat de discuţia de la Adunarea Aleşilor, nu dorea să o vadă. O cunoscuse în urmă cu zece ani la o
vânătoare într-o savană cu arbuşti spinoşi dintre Kenya şi Somalia. Apariţia ei printre ierburile uscate,
ţepoase, gâtul ei prelung asemănător purtătoarelor de brăţări prelungitoare de vertebre, capul rotund cu
părul sârmos şi cârlionţat, tuns scurt, buzele cărnoase şi răsfrânte bordate cu alb, ochii mici cu sclipiri
aurii, toate i-au părut de-un exotism şi un farmec neîntâlnit. Nu avea trăsăturile specifice locului, semăna
mai  degrabă  cu o senegaleză  pierdută  în  cealaltă  parte  a  Africii.  Privind-o mai  târziu  goală  a  avut
senzaţia apropierii jivinei. Ea avea sânii asemănători perelor cu codiţa în jos, asemănători caprelor şi
gazelelor vânate în adolescenţă. Aplecarea lui spre vânatul ochit, răpus şi aliniat pentru numărătoare l-a
făcut să confunde atracţia cu iubirea. N-a fost nevoie de dansul împerecherii specific unor animale, nici
de căderi în genunchi. Cum părinţii nu i se împotriveau niciodată, s-au căsătorit repede şi Alma a luat
locul trofeului de vânătoare. Atracţia a durat scurt timp … Ea venea dintr-o ţară săracă, vederea banului
îi dădea acea transformare ce lui i s-a părut atunci culmea atracţiei. Ochii ei deveneau mai mici, buzele
îşi schimbau culoarea, iar pielea i se umezea şi prindea un  miros specific. Dar acum situaţia era alta. El
făcea parte dintre aceia care se plictisesc repede, mai ales de ce e prea mult şi prea des. Vederea ei nu
numai că nu îi mai dădea senzaţia vânatului, dar o respingea  instinctiv, ca orice imatur prea răsfăţat. Pe
de altă parte Alma tânără, sănătoasă şi cu instinctele sănătoase ale femeii din savana uscată cu ierburi
ţepoase,  era  veşnic  în  căutarea  aceluia  ce  măcar  aducea,  dacă  nu  semăna  cu  idealul  ei  de  bărbat.
Întârzierile lui o bucurau, căci personalul de deservire a casei avea întotdeauna şi câte un specimen
căutat de ea. Dar jocul căsniciei era menţinut prin credinţa falsă că trebuia să-şi arate dorinţa, iritarea sau
preocuparea pentru el. Şi uite aşa, ambii menţineau cu umărul ceea ce trebuia menţinut cu inima.
A8 a adormit pe canapea. După câteva ore s-a trezit cu gâtul înţepenit, cu picioarele grele. S-a ridicat să
meargă  la  culcare,  dar  somnul  i-a  dispărut.  Şi-a  amintit  de  motivul  întârzierii  de  la  Adunare.  „Să
îndrăznească românii ceva? Totul e posibil la o naţie ca a lor! Dar cum, unde şi cu al cui ajutor?” A
deschis  seif-ul  cu planurile  celor  două rezervaţii:  a lor,  cea  plasată  în  cel  mai  sigur loc,  la  poalele
munţilor Piatra Craiului – la Brusturet şi a românilor plasaţi în tabăra pentru cercetare şi creaţie de la
Lacul Roşu. A oprit planul lor şi a apăsat pe butonul care-l punea în legătură cu Baza. 

- Recepţia. Vă stăm la dispoziţie! 
- A8. Vreau legătura cu B1 sau B2. Care din ei e de serviciu?
-   B1. Imediat … După un click se auzi vocea lui B1: - La dispoziţia dumneavoastră!
-   Când s-a făcut ultima verificare a perimetrului?
 - Azi de dimineaţă. Nu s-a semnalat nicio neregulă! Dormiţi liniştit! În cursul serii a sunat toată

lumea. Toate circuitele sunt intacte, parametrii de siguranţă sunt aceiaşi de la instalare.
 - Dar de unde zvonul? Câte verificări s-au făcut la Lacul Roşu, ce se întâmplă acolo?
 - Sunt în supraveghere continuă. Azi de dimineaţă au fost şi vizitaţi! Agenţilor de ascultare de

azi noapte li s-a părut că aud o frântură de melodie în jurul taberei de sub Suhard. Era de fapt un tril de
privighetoare ce răzbătea dinspre tabăra de jos, de la lac. Nici măcar o alarmă falsă! O părere, nimic mai
mult decât o părere! 
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 - Mulţumesc. A8 a apăsat Off şi s-a ridicat mulţumit în picioare. – Nici nu se putea altfel! Ce pot
face  nişte  amărâţi  de  cercetători  hrăniţi  pe  jumătate,  nişte  roboţi  programaţi  să  cerceteze  în  faţa
monitoarelor zece ore pe zi? Nici în picioare nu cred că se mai pot ţine, dar să mai şi comploteze, să
urzească  ceva!  Ce prostie!  Nu putea să  adoarmă.  Vizualiză  în  gând toată  valea Brusturetului  ce se
deschidea la terminarea cheilor, peştera şi munţii care înconjură locul. Partea stângă a văii are pasajul
subteran în  care staţionează gata  de zbor în orice moment trei  avioane stealth,  trei  tipuri  de ultimă
generaţie construite de ruşi – Suhoi cod PAK FA T50. Subsolul se afundă în munte, iar intrarea are uşa
asigurată infra şi nu se ridică decât prin comanda punctului O. În jurul munţilor ca şi pe marginile văii
este plasa de infraroşu integră. Radarul principal e aşezat chiar pe punctul O, iar interiorul peşterii e tot
căptuşit, iar galeriile subterane umplute. Intrarea în peşteră era tot cu deschidere automată, în plus aici
erau  amplasate  toate  tabelele  de  senzori  de  temperatură,  de  umiditate  şi  presiune  atmosferică  a
interiorului,  ca  şi  două  sisteme  Cluster,  unul  pentru  depistarea  şi  distrugerea  agenţilor  patogeni,  a
prafului în exces şi al eventualelor ciuperci minuscule făcute din cauza umidităţii şi a întunericului şi al
doilea,  de  ultimă  generaţie,  pentru  alarme,  calamităţi  naturale.  Aici  erau  în  permanenţă  doi
informaticieni care asigurau sistemul soft din camera de şedinţe, fără să-i mai numărăm pe cei pentru
deservire. „N-aveau pe unde! Şi cum să ajungă până aici de la sute de kilometri? E drept, locul acesta e
doar provizoriu, tot aşezământul are corespondentul în munţii de la nord de Split pe Coasta Dalmaţiei,
dar ambele sunt construite şi automatizate de cei mai buni specialişti ai lumii! Niciuna nu are făcut vreun
rabat,  doar  vor  locui  aici  sau  acolo,  după  dorinţă  şi  anotimp,  până  la  reorganizarea  definitivă  a
teritoriilor!” Când zorile anunţau o nouă zi adormi şi A8 cu capul pe colţul planului.

         IV

La Lacul Roşu ziua de muncă începea la ora şase. Nicio derogare de la ordin, nicio recuperare
pentru  cei  care-şi  pierduseră  somnul,  pentru  cei  care  nu puteau  crea  decât  noaptea.  Tabăra  de sub
muntele Suhardul Mic avea trei secţiuni: compoziţie muzicală, pictură şi sculptură şi toate lucrările se
efectuau computerizat. Cu căşti minuscule în urechi, cu ochii pe ecranele computerelor, compozitorii
aveau viaţa cea mai grea. Bancul de lucru al fiecăruia avea stânga ocupată de imprimanta ce scotea
aranjamentele  muzicale  finale,  iar  cea dreaptă copiatorul  pe CD-uri,  căci  se  dorea dublarea  fiecărei
bucăţi. Comenzile cuprindeau doar muzică simfonică în aranjamente de marşuri triumfale, câteva bucăţi
ce imitau coralele în şapte sau nouă ale lui Palestrina perioada post-ecleziastică, în rest numai lucrări
suprapuse fonic, remixuri cu baza sonoră a simfoniilor, peste care se suprapuneau efecte de formaţii sau
sintetizatoare ce erau folosite ca bază pentru spectacolele sunet-lumină. Se cerea transmiterea mesajului
de  triumf,  de  învingător  veşnic  şi  de  stăpânitor  al  lumii.  Efortul  muzicienilor  era  mare,  căci  toate
compoziţiile cereau acea grandoare pe care ei nu puteau s-o atingă decât artificial. Şi cum toată muzica
electronică cere tinereţe, forţă şi acea „bucurie a vieţii” care să îi dea veridicitate, ei se dedublau în
permanenţă, îşi secătuiau forţele în schimbarea impusă a simţirilor şi sentimentelor pentru a reda ceva
fără fundament emoţional. Se făceau zeci de încercări pentru aceeaşi bucată, de multe ori scăpau frâul
sunetului  de  lovire  de  talger  sau  lăsau  melodia  să  curgă  ca  lacrima  înghiţită.  Reluau  lucrul  cu
sentimentul înfrântului, ceea ce le sporea disperarea, le adâncea genunea în care fuseseră aruncaţi. Doar
Nana avea  dese  inspiraţii  melodice  încărcate  de dinamism şi  vivacitate,  dar  acestea  aveau suportul
interior  al  sentimentului  abia  instaurat,  sentiment  ce-i  dădea  şi  speranţa  reuşitei  lor.  Poate  totul  se
construia pe un suport subiectiv, poate îi erau exacerbate afectele, dar efectele, căci acestea contau, erau
magistrale. Ea trecea de la un pupitru de lucru la altul neobosită, corecta, dădea intrări de instrumente,
dădea idei celor ce păreau aproape pierduţi. Spre mijlocul zilei entuziasmul ei prindea contur şi în jurul
celorlalţi. Ei se molipseau de la speranţele ei, prindeau viaţă şi reuşeau să-şi termine planul muzical.
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Pictura şi sculptura erau secţiuni aparte, ei aveau atelierele de creaţie aşezate într-o construcţie stil vagon
ce era lipită de cea a muzicii, dar avea o linie şerpuitoare ce urmărea vechea cărare ce urca spre Suhard.
Celule lipite una de alta arătau ca nişte alveole în care lucra o singură persoană, ca larvele albinelor
dintr-o  ramă tăiată pe un singur rând. Nu se putea comunica decât cu vecinul din stânga şi cu cel din
dreapta decât prin Morse sau prin simple bătăi cărora le învăţaseră sensul. Nu şevalete, nu planşe, nu
dălţi şi nici material de sculptat sau modelat, ci fiecare cu computerul lui în faţă, încercând jocul culorii,
al umbrelor şi al formelor. Pictorilor li se cereau numai compoziţii clare, impresioniste, nu erau socotite
cele  expresioniste,  nici  simboluri,  nici  colaje.  Moda minimalismului  trecuse de mult,  aruncătorii  de
culoare pe suprafeţele plane sau neregulate nu aveau ce să caute aici, căci deseori printre ei îşi făcuseră
loc impostorii. Fiecare tablou avea o legendă explicativă alăturată în care erau trecute datele tehnice,
materialele şi dimensiunile acestora. Sculpturile trebuiau să fie de dimensiuni mari, repere de intrări în
parcuri,  în  grădini  private  sau  în  holuri  somptuoase  de  vile.  Se  făcuse  o  singură  excepţie  cu
basoreliefurile Aleşilor sau ale familiilor aparţinătoare ce au fost comandate pentru a trona în holurile lor
de intrare.  Acestea au fost efectuate primele şi au fost duse deja la turnare în „exterior”. În ziua aducerii
lor la Lacul Roşu artiştii au împărţit aceeaşi vilă cu cercetătorii. Nana nu se dezmeticise încă, simţea că
se  întâmplă  ceva  înfiorător,  nedrept,  nevăzut,  neauzit  şi  trăia  cu  senzaţia  pierderii  familiei  şi  a
prietenilor. Ideea unui holocaust îi încolţise în minte şi n-o părăsea, era speriată de moarte, avea pulsul
puiului de pasăre căruia de-abia îi dăduseră aripile şi e aruncat din cuib: simţea că-i plezneşte inima.
Albă ca varul ea privea numai în jos, era într-o stare de şoc, mai ales că fusese ridicată de pe scena
Filarmonicii  din Stuttgart,  imediat  ce dirijorul şi  compozitorul  Helmuth  Rilling îi  înmânase  premiul
pentru cea mai bună compoziţie muzicală. Reţinea numai că a îmbrăţişat-o o persoană, a felicitat-o, iar a
doua care a urcat pe scenă a luat-o în braţe, a ridicat-o împreună cu diploma şi florile şi a împins-o cu
putere spre culise. Scurt, rapid, neaşteptat …  Au ajuns seara şi a fost aşezată ca un lucru neînsufleţit pe
marmura unui hol mare de vilă, împreună cu alţii,  despre care ea nu ştia nimic. Starea de şoc nu îi
îngăduise să intre în legătură cu ceilalţi pe drum. Dintr-un colţ al holului a simţit privirea îngrijorată a
unui bărbat ce părea că e gata să-şi părăsească locul şi să se apropie de ea s-o ajute. Instinctiv şi-a agăţat
privirea de a lui, a simţit compasiunea şi grija şi nu a mai putut să se dezlipească de ea. Din ochi, din
privirea lui aţintită, Nana şi-a extras treptat energia necesară revenirii cu picioarele pe pământ. Da, se
întâmpla ceva nemaivăzut, nemaiîntâlnit! Dar persoana ale cărei săgeţi o treziseră îi dădu sentimentul că
nu este singură, că poate să existe scăpare, că poate măcar spera. A adormit cu ochii aţintiţi  asupra
ochilor lui, iar când s-a trezit i-a căutat speriată. Erau tot acolo, erau aţintiţi asupra ei, ca ai mamei ce-şi
păzeşte pruncul cu febră. A încercat de câteva ori aceeaşi mişcare de pleoape, sus -  jos, ei erau tot acolo,
până când un zâmbet  slab, asemănător coborârii  unui gând frumos i-a luminat faţa.  Era un moment
aproape biblic, era apariţia, vedenia în stare să aline, să vindece, sau să ierte. Au fost apoi despărţiţi, nu
s-au mai văzut, dar în fiecare seară, înainte de miezul nopţii ea simţea gândul lui cum se apropie, o
înconjură şi îi alimentează speranţa. Treptat au intrat într-o empatie reală, ea îi putea transmite orice
gând, orice întrebare, el îi răspundea, o întreba. A început să-şi alăture gândului melodia Adeste Fideles,
noapte de noapte aceeaşi  melodie,  până când el  a răspuns.  O captase de mult,  dar  nu ştia cum s-o
exprime. Şi-a învăţat Andrei să cânte din frunză, din frunza fagului, singurul arbore ce normal trebuia să
crească  într-o  pădure  de  foioase,  dar  mama-i  sămânţă  nimerise  în  cea  de  conifere.  Era  începutul
amestecului, amestecul de conifere cu foioase, dar era şi embrionul ce va creşte rapid spre salvare.

Tabăra cercetătorilor aşezată în jurul lacului era în fierbere. De câteva zile primeau mesaje din
lume. Din frânturi de fraze, codificate sau nu, români aruncaţi de soartă pe diferite meridiane se căutau,
întrebau, unii îşi dădeau numele şi adresa pentru a fi contactaţi. Nu li se răspundea niciodată din tabără,
acestea treceau, altele le luau locul, dar speranţa că stirpea românească nu trăieşte doar prin ei devenea
realitate. Se verifica ideea că suntem o naţie tradiţională, că nu putem să ne uităm rudele, vecinii şi
prietenii. Şi că în orice condiţii ne căutăm! Dar cum de se captau aceste mesaje? Cercetarea aici se făcea
numai pe calculator, era munca cea mai grea, dar ei aveau aparatele cele mai performante. Cum s-ar fi
construit laboratoare pe malul lacului, cine şi cum le-ar fi întreţinut, de unde şi de către cine s-ar fi făcut
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verificările? Doar erau adunaţi într-o simplă tabără, în munţi prea înalţi, cu un magnetism variabil, cu
interferenţe aleatorii de mase de aer în mişcare, de zile reci sau de zile călduţe! Menirea cercetătorilor
era să culeagă datele ce le erau transmise din lumea întreagă, să le centralizeze şi să calculeze prognoze
privind diferitele domenii ce ţin de viaţă. De viaţa la capacitatea maximă, indiferent că era vorba de
sănătatea Aleşilor, a mediului, a speciilor ce întreţin echilibrul naturii, dar şi al pericolelor. Se studiau
indici, se modificau indici până la limita maximă sau minimă admisă pentru obţinerea cifrelor optime.
Terra era în reconstrucţie dirijată, unele ţări primiseră investitura de monumente istorice sau de artă,
altele de agrement. Majoritatea însă aparţineau suprafeţelor de producţie, însă grupate după asemănarea
formelor de relief, soluri, factori climatici. Forţa de muncă trebuia să fie în permanentă scădere, ea era
instruită  pentru a lucra cu maşini  ultra-performante,  cu roboţi  de prelucrare a produselor,  dar acum
trebuia să reînveţe lucrările manuale, să reînveţe alfabetul naturii, să excludă folosirea oricărei substanţe
chimice,  dar în condiţii de remunerare minimă. Relaţiile de producţie erau de tipul vasal-producător &
stăpân-consumator. Doar două adevăruri conştientizaseră Aleşii. Primul era acela că Terra se sufocă sub
presiunea unei industrializări fără precedent, că Soarele nu le mai trimite aceeaşi căldură sau aceeaşi
răcoare ci vârfuri şi abisuri de temperaturi neîntâlnite ce nu puteau fi prognozate. Că natura geme de
durerea  rănilor  produse  de  toxicitatea  substanţelor  chimice,  de  greutatea  sterilului  şi  de  amestecul
straturilor de sol în melanjul produs de seisme, taifunuri şi alunecări de teren. Al doilea adevăr se referea
la revoluţia spirituală, dar aici ei au avut poticnirea ateului, confundând spiritualul doar cu artisticul,
excluzând divinul.  Nu luau în consideraţie moralitatea faptelor lor, moralitatea Aleşilor, pentru că ei se
considerau  unici.  Puterea  economică  le  modificase  structura  intimă,  gândirea,  sau  poate  germenul
conştiinţei de sine nu se dezvoltase niciodată în ei, ci le-a fost indus denaturat. Nu se puteau compara cu
nimic şi cu nimeni, ei se socoteau vârful de lance, luaseră locul divinului, ocupaseră tot spaţiul din jur,
cerul şi pământul şi credeau că totul e veşnic al lor. Investiră în lucrări de pictură veche, impresionistă,
în  statuile  teatrelor  circulare  antice,  în  restaurarea  de  monumente  sau  de  ţări  întregi,  decretate
monumente istorice spre desfătare proprie.

Pe ecranele monitoarelor săgeţile începură dintr-o dată mişcările asemănătoare seismografelor la
seismele mici,  apoi loopinguri cadenţate.  Fiecare cercetător crezu că mausul lui nu e bine aşezat pe
suportul IT, apoi uşile se ridicară în zgomot de fiare, câte şase soldaţi în uniforme de camuflaj şi cu
capul  în căşti  de protecţie,  alergând,  ocupară  stânga şi  dreapta  uşii.  În urma lor  tot  în  fugă intrară
patruzeci de specialişti militarizaţi şi fiecare luă locul cercetătorului din faţa calculatorului, acesta fiind
trântit la pământ, în timp ce bocancul îi apăsa spatele. Nu era un control de rutină, era o bănuială, o
teamă, aceasta trebuia imediat infirmată, sau confirmată. Au căutat tot, calculatoare cu modificări, staţii
de emisie-recepţie –în- şi –sub- mesele de lucru, cipuri  încorporate  în oameni şi îmbrăcămintea lor,
indicatori de energii stocate în acumulatori minusculi. La toate scanările n-au găsit nimic suspect, nicio
legătură  cu  lumea,  nici  un  indiciu.  Ştiau  şi  ei  de  apelurile  primite  din  afară,  doar  toate  aparatele
cercetătorilor erau conectate la baza centrală, toate răspunsurile lor ar fi fost citite imediat, dar nimic,
nici unul nu dăduse nici un răspuns. Raidul a fost încheiat, trimişii Aleşilor au plecat să raporteze liniştiţi
rezultatele verificărilor. Acelaşi lucru s-a petrecut în tabăra artiştilor creatori de sub Suhard.

Nana reuşi să o contacteze pe Marga, sculptoriţa cea mai tânără din tabără, care atrăgea imediat
atenţia nu atât  prin îmbrăcămintea excentrică,  tunsoarea şocantă cu şuviţele de păr inegale,  tunse în
unghiuri inegale şi culoarea neagră lucioasă cu marginile roz, cât prin constituţia trupului ei, a gesturilor
şi a privirilor. Aceasta era o nonconformistă militantă, o avangardistă nu numai în realizarea operelor ei,
ci  şi  a comportamentului.  Avea pe chip o cutezanţă  vecină cu impertinenţa,  cu obrăznicia,  nu avea
complexe, iar privirea îi era directă, tăioasă dar în acelaşi timp amuzantă, ca şi când veşnic ar râde de
toţi şi de ea. Avea vitalitatea animalului tânăr, sănătos şi bine hrănit, dorinţele şi le exprima fără să-şi
caute cuvintele. Deseori urechile celorlalţi erau şocate de picanteria înjurăturilor fabricate ad-hoc, de
aruncarea lor printre dinţi însoţite de priviri scurte, penetrante. Cei de la „pază” se înghesuiau să fie
repartizaţi în sectorul ei. Marga era sarea şi piperul zilnic într-un loc în care distracţiile sunt numărate şi
supravegheate. Viciul sau comportamentul deviant al Aleşilor se petrecea în spatele uşilor închise, acesta
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era aprobat sau nebăgat în seamă de cercul Aleşilor, ei trăiau în interior o viaţă pe muchie de cuţit,
periculoasă,  dar  îmbrăţişată  ca pe o a doua natură.  Era o deosebire  flagrantă  între  pretenţia  de trai
ecologic şi în concordanţă cu legile naturii şi dorinţele ca şi faptele lor. Spre deosebire de ei, cei de la
Pază trebuiau să aibă comportamentul  demn al slujbaşului militarizat,  lucru ce părea multora dintre
aceştia frustrant, căci erau cu toţii obişnuiţii  viciului,  ai poftelor neînfrânate,  ai pornirilor diavoleşti.
Sperară imediat că apropierea Nanei de Marga le va aduce deliciul vizual care să le satisfacă poftele de
autentici voyorişti. Astfel Nana ocupă ultima celulă din grupa compozitorilor, iar Marga prima din cea a
sculptorilor, iar cele două celule erau lipite. Ele aranjară în aşa fel încât să se întâlnească în jurul orei 22,
camerele video de supraveghere luau imagini cu ele două, dar semnalele „legăturii” lor erau subliminale,
încât „paza” era într-o continuă aşteptare. Înainte de miezul nopţii ele se despărţeau, „paza” îşi schimba
sectorul de supraveghere,  iar Nana putea în siguranţă să se concentreze şi să intre în comuniune cu
Andrei. Amândoi intrau într-un tunel informaţional care îi punea în legătură cu armonia universală, ei
puteau să-şi transmită gândurile, dar şi dorinţa repetată a salvării. Singurul dezechilibru de conectare,
parametrul CAU provenea de la interferenţa cu câmpul străin lor, acela al electromagnetismului produs
de multitudinea aparatelor de supraveghere. Cum Andrei era specialist în mecanica cuantică, găsi soluţia
în a emite decizii ierarhizate în declanşare şi în succesiune de elemente. Au pus în prim plan dorinţa de
eliberare cu modalitatea cea mai sigură de rezolvare, iar în următorul plan contopirea  şi armonizarea
eurilor personale. Cei doi formau deja o entitate, erau de neseparat, erau materializarea armoniei pure.
Aşteptau amândoi  ca prima decizie  informaţională  să  producă evenimente  care să treacă imediat  în
Universul Informaţional şi să îngheţe devenind deja evenimente reale. Şi au devenit! … 

Într-o zi A9 a plecat cu un avion Stealth să vadă cele două tabere din Lacul Roşu. A vizitat întâi
pe cea de jos, de la marginea lacului, unde toţi cercetătorii erau la pupitrele lor în faţa monitoarelor.
Linişte şi atmosferă de lucru total neinteresantă pentru A9 … A trecut pe la centrul de supraveghere,
apoi cu o maşină asemănătoare papamobilului s-a deplasat la poalele Suhardului Mic, la artişti. Acesta a
zărit-o pe Marga şi a studiat-o îndeaproape. Simţindu-se privită, i-a intuit imediat intenţiile, natura lor
anormală şi a jucat imediat „rolul” vieţii ei, rol ce a şi propulsat-o pe soclul sacrificaţilor pentru libertate,
într-o lume anormală. I-a aruncat acestuia o privire scurtă, paralizantă în ochi, şi-a plecat apoi brusc
capul pe-un umăr în timp ce o unghie şi-a înfipt-o în palmă până la străpungere. Apoi, ducându-şi palma
la gură şi-a lins picătura de sânge, aruncându-i Alesului încă o săgeată prin privire. Şi a început „dirthy
dancing” al  flirtului  promiţător,  a legăturii  deviante  în  scopul salvării.  Neobişnuite  metode de luptă
pentru neobişnuite timpuri!

          V

Vizitele lui A9 se înteţiră. S-au înjumătăţit lucrările pe care Marga trebuia să le predea bazei.
Străbătură cu pasul drumul spre Gheorghieni, fiind ridicate pentru ei porţile automatizate şi întreruptă
pentru un timp reţeaua  de infraroşu.  S-au ridicat  apoi  cele  dinspre cheile  Bicazului  şi  s-au coborât
primele. Au ocolit de câteva ori perimetrul lacului şi s-au oprit lângă tabăra cercetătorilor. Apoi ea a vrut
să  se  oglindească  în  lac.  În  adânc  se  întrezăreau  tulpinile  retezate  ale  brazilor  încă  neputreziţi  în
totalitate, ca un indiciu de conservare peste veacuri în apele cristaline de munte, ca şi când informaţia
prăbuşirii  acestora ar fi  păstrat-o abisurile.  Marga a vrut să le vadă şi noaptea,  s-a luminat lacul pe
margini  cu lămpi captatoare de energie solară,  iar vegetaţia acvatică sclipea fosforescent ca focurile
morganatice prevestitoare de ascunzişuri de comori. Au străbătut vechiul drum înspre ocolul silvic vestit
al Suhardului. Marga dorea margaretele albe şi clopoţeii albaştri, dar şi ciulinii gălbui cu care-l înţepa
privindu-l cu înţeles. Instinctul o băgase într-un joc al seducţiei în care el îşi pierdea capul, iar ea câştiga
timp pentru ţeserea planului  de salvare.  El petrecea deseori  noaptea la tabără,  camerele  de protocol
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rezervate posibilelor vizite ale Aleşilor din Brusturet le deveniră a doua casă, iar ea avea voie să vină
aici şi singură. A9 nu era supărat sau nerăbdător, el era obişnuit cu capitularea rapidă a victimelor femei,
iar provocarea citită în ochii Margăi îl stârnea, dar îl şi mulţumea, căci găsea în rezistenţa ei delicii
neîncercate până acum.

 -  E măreţ  tot  ce faceţi,  e un plan umanitar  de o asemenea anvergură,  încât  tot  universul  e
mulţumit  şi  vă  mulţumeşte,  începu  ea  să-i  mângâie  orgoliul  ca  în  fiecare  zi.  Dar  cum  veţi  face
reorganizarea, cum o să reuşiţi globalizarea aceasta mondială, scuză-mi pleonasmul, când în lume sunt
milioane de parcele cu milioane de plante şi cu milioane de obiceiuri? Ce faceţi cu oamenii?

 - Nu pot să-ţi dau prea multe detalii, nici nu m-aş pricepe, dar imaginează-ţi planiglobul. Vezi
toate zonele verzi dispuse pe paralele? Acum aranjează-le după hărţile izotermice. Cele cu temperaturi
minime reprezintă şi vor reprezenta taigaua, pădurea de mesteacăn, iar crescând temperatura, pădurile de
foioase şi de conifere pe care probabil le ştii. 

- Deci vor rămâne aşa? În ce scop?
 - În principal pentru plămânul verde al lumii noi, rezervorul de oxigen, motorul lumii, dar şi

pentru lemn de construcţie sau celuloză. 
- Şi cine le va păzi, cine le va îngriji?
 - Doar muncitori forestieri aleşi pe sprânceană, de-ai noştri, oameni instruiţi încă de băştinaşii ce

cunosc bine natura, au trăit doar în ea şi pentru ea. Ei vor depune în mâinile noastre secretul! 
- Dar nu-s colorate doar pădurile-n verde!
 - Nu, în funcţie de sol, de temperaturi, de rezistenţa la curenţii de aer vor fi cultivate plantele

agricole, pomii fructiferi, legumele, etc.
- Şi local, naţional nu va rămâne nicio cultură?
 - Rămân doar cele de excepţie, cele ce au trebuinţe speciale, dar au şi produsele pe măsură. Uite,

vezi? Vinurile voastre sunt specifice, au nevoi speciale, unele de nisipuri fierbinţi, altele de soluri cu
aciditate specifică, acestea vor fi păstrate! Doar nu vom face de-acum aclimatizare! N-avem timp! La fel
vor rămâne strugurii pentru Tokayul din Ungaria sau Marsala italienească.

- Rămân deci şi cei ce le muncesc?
 - În mică parte, doar cât să înveţe ceilalţi meşteşugul, reţeta secretă, că apoi avem noi grijă de

terenuri, avem oamenii noştri şcoliţi! Doar că se vor întoarce în timp. Vor lua sapa şi plugul de coarne!
Marga auzise ceva, bănuise ceva, dar nu se aştepta la atâta cinism, nu înţelegea seninătatea cu care A9
îşi  expunea planurile.  Îşi  spuse atunci  că nu trebuie  forţată  nota,  că are  în faţă  un om cu atât  mai
periculos, cu cât nu înţelegea, nu pricepea dimensiunea umanului, un amoral tipic, dar un amoral pe
care-l găseşti doar teoretic, rar în viaţa de zi cu zi. 

 - Când facem o plimbare în tabăra ta? Chiar, mi-e ruşine să-ţi spun, dar am uitat şi cum se
numeşte! Îşi puse uşor mâna pe pectoralii lui şi apăsă scurt, apoi şi-o trase.

- A, Cheile Dâmbovicioarei! Staţiunea noastră de la Brusturet, nici nu ştiu dacă ţi-am spus!
 - Mi-ai spus, mi-ai spus, dar nu-s acum chiar în formă cu memoria, sunt puţin aeriană, cu capul

în nori, mă tem de tumultul năvalnic ce-mi strânge pieptul ca-n chingile unui piept prea mic în care
pătrunde o simţire atât de mare! Sau poate e doar o părere! Poate sunt obosită. Până când vom merge
acolo am timp să mă odihnesc! Iar am uitat! Când ai spus că mergem? 

 - Şi mâine! A, mâine nu, am adunare de grup, adunare de Aleşi, parcă nici nu m-aş duce, parcă
aş rămâne aici, e atât de frumos, iar tu atât de singură printre ai tăi!

- Nu, nu, trebuie să te duci, nu vreau să-ţi provoc eu necazuri!
- Ce necazuri? Doar sunt un Ales, mă duc unde vreau şi când vreau!
 - Da, dar nu te-ai simţi bine faţă de tine, nu ţi-ai păstra acelaşi rând printre ei. Trebuie să te duci!
 - Mă voi duce! La muncă! A9 era numai zâmbet: munca este ceea ce corpul este obligat să facă!
 - Iar jocul, ceea ce nu este obligat să facă! Marga îi aruncă din nou aceeaşi privire şăgalnică,

privirea flirtului încărcat de promisiuni. A9 a avut presimţirea lucrului jinduit, ce aproape e căpătat. 
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Rămânând în tabără la lucru, ea s-a sfătuit mai mult cu Nana. Faptul că era „iubita” Alesului, îi conferea
acesteia un statut privilegiat, iar cei de la pază erau îngăduitori cu ea. Nu voiau să-şi supere Mai-Marele.

 - Cred că am mai găsit un plan, trebuie neapărat să discuţi cu Andrei. S-ar putea ca planul meu
să fie mult mai uşor de realizat şi mult mai sigur. Seara trecută mi-a venit o idee genială! Cele două s-au
retras spre lucrarea începută de mult de Marga şi au început să şuşotească. Boxele calculatorului scoteau
sunetele repetate ale rezecţiei de schiţă, ale cărei mărimi optime erau „căutate” . Ele acopereau vocea
Margăi.

A doua zi ea a fost adusă la Protocol. A9 de-abia sosise în tabără, se schimbase, iar acum o
aştepta la parterul vilei în faţa mesei plină cu sucuri naturale.

 - Nici n-am avut timp să mănânc, după şedinţă am stat de vorbă toată noaptea. La club s-au
perindat pa rând toţi Aleşii, a trebuit să stau de vorbă cu ei. Sunt foarte curioşi. Mă tot întreabă ce caut
mereu în tabăra asta, ce mă reţine. Vor să ştie tot! Dar n-am de ce să-mi bat cuie în cap mereu … Nu le-
am spus nimic.

 -  Spune-le  adevărul,  spune-le că-ţi  prieşte aerul  de la  Lacul  Roşu, doar sunteţi  liberi  să vă
plimbaţi şi să vă mutaţi unde vreţi! Chiar, pentru că veni vorba, de aici unde pleci?

 - Cred că ţi-am spus: doar la Split până se reconstruieşte totul în lume, dar după alte reguli. După
regula muncii făcute de om, regulă care-a funcţionat sute de ani. Numai că acum sunt alte timpuri, alţii-s
stăpânii, iar cei de jos vor fi mult mai puţini, dar aleşi pe sprânceană, ca la spartani!

 - Şi cine-i alege? Cine-i atât de puternic să-i arunce în groapa cu lei?
 - Ce copil eşti!  Se aleg singuri prin selecţie naturală … Dă vulgului să bea şi să prizeze la

discreţie şi-ai să vezi rezultatele! Bine, am mai ajutat şi noi pe ici, pe colo. Dar nu se putea altfel! Numai
aşa se va face o reecologizare. Tot ce e fanatic şi tot ce e ancestral nu are nicio şansă în faţa viitorului. Îi
sacrificăm pe toţi aceşti nevolnici pentru salvarea Terrei şi a noastră, a acelora care înţelegem lumea!
Margăi îi stătea pe buze să îl întrebe care-i planul în legătură cu ea, cu toţi cei ce lucrează pentru Aleşi,
planul pentru România, pentru ţara în care şi-au ales locuinţa provizorie, dar se abţinu.

 - Sunt multe lucruri pe care nu le înţeleg, dar nici nu am pretenţia că mă pricep la altceva decât
la sculptură, totuşi mă preocupă ceva, sunteţi de pretutindeni, sunteţi la fel, vă înţelegeţi, dar ce religie o
să îmbrăţişaţi? În ce veţi crede?

 - Fiecare ar trebui să creadă în ceva, eu cred că o să-mi mai iau o băutură! A9 se întinse pe
spătarul scaunului, apoi mulţumit îşi mai turnă o sondă cu suc de mere şi morcovi.   

 - Este atât de frumos afară că e şi păcat să nu mergem să ne plimbăm! Margăi îi era teamă ca A9
să nu aibă în mânecă vreun plan de rămânere în cameră. Îşi duse un deget spre uşa de ieşire din vilă,
abordă un aer vesel, un zâmbet căruia el nu putea să-i reziste, apoi arătă cu degetul spre cameră lăsându-
şi în jos colţul  buzelor, ca un copil supărat. A9 s-a ridicat,  i-a trecut mâna în jurul taliei,  apoi s-au
îndreptat amândoi spre ieşire. „Sunt salvată şi de data asta, dar cât o să-mi meargă?” Îi era teamă de el.
Înainte de a urca spre cărarea Suhardului cei doi au intrat în pădure. Un rug de mure s-a agăţat de  blugii
Margăi şi ea s-a oprit să-l scoată. De un altul s-a rănit la mână şi o picătură de sânge apăru pe pielea ei.
S-a căutat în buzunar după un şerveţel, dar A9 a apucat să o vadă. Poate apropierea pădurii l-a apropiat
de ceea ce gândea, nimeni n-ar putea să spună, doar că el s-a repezit întărâtat asupra fetei şi i-a prins
încheieturile ambelor mâini. Primul impuls al Margăi a fost de respingere şi împingerea lui cu forţă
departe de ea, apoi într-o fracţiune de secundă şi-a amintit că ea l-a stârnit de la început, că A9 nu face
decât să răspundă printr-o deviaţie de afect căpătată de mult, încercată de multe ori, necontrolată decât
de dezechilibrul lui de bărbat scelerat. Nu avea nici cum să lupte cu el, nici cum să-i arate calea cea
bună, ea era doar femeia care-şi luase asupra-i sarcina grea a salvării lor, al românilor din infern. Intră în
jocul hârjoanei animalului de pradă cu cel prins, acceptă atingerea ghearelor ce-o întorceau pe-o faţă şi
pe  alta,  cum face  pisica  după prinderea  şoarecelui.  Inima Margăi  plângea,  abia  de-i  putea  controla
bătăile  nebuneşti,  iar  palmele  ei  îşi  dozau  loviturile  asupra  lui  astfel  încât  acestea  să  joace  rolul
stimulentului pe care el îl gusta. Şi-a reuşit până la urmă să-şi aştearnă pe faţă şi masca femeii sigure de
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sine,  a mulţumitei  ce şi-a găsit  partenerul.  Numai  că a scurtat  durata  timpului  petrecut  împreună,  a
invocat motivul ajungerii grabnice la tabără pentru ascunderea urmelor. 
S-a întors fără vlagă, fără să poată să privească pe cineva în faţă, a intrat în camera ei - celulă. Chiriaşii
taberei,  vecinii  şi  colegii  ei,  tovarăşii  ei  de  suferinţă  înţelegeau  doar  în  parte  ce  se  întâmplă.  Ei  o
cunoşteau, dar la masă instinctiv s-au aşezat mai departe de ea. Nu o puteau privi în ochi, o jenă, un
blam nemărturisit, o barieră tăioasă ca o ghilotină căzuse între ei. Tristeţea ei era cu atât mai mare, cu cât
ea  era  sigură  că  ei  bănuiau  pentru  ce  întreţine  o  asemenea  legătură.  Durerile  sufletului  Margăi  se
dublară. Dar le suportă cu convingerea că dintre toţi, ea era singura în stare nu doar să spere, ci să şi facă
pasul de încercare al eliberării. O încrâncenare, un imbold, un brânci neaşteptat îi sporiră puterea şi-şi
căpătă mândria şi siguranţa de sine. Trebuia să reuşească, trebuia să afle totul despre „ei”, ca apoi să
acţioneze fără greşeală! În aceeaşi seară Nana conectată cu Andrei la culoarul deja instaurat şi străbătut
de ei de multe ori discutară ca şi când erau faţă-n faţă. El aştepta terminarea urzirii planului fetelor, ca
apoi să-l compare cu al lui, să poată alege pe cel mai bun, pe cel mai sigur, sau poate pe amândouă.
A doua zi A9 veni mai devreme decât de obicei.

 - Ţi-am promis că te voi duce la noi la Brusturet, îi strigă el de cum o văzu pe Marga. Echiparea,
că avionul ne aşteaptă! Ea îşi compuse iar masca străină de ea, îşi trase o jachetă de pe marginea unui
scaun şi-i zâmbi.

 - La drum, nici nu mai ştiu de când n-am mai fost la o plimbare atât de lungă!
 - În câteva minute suntem acolo! Ce înseamnă câteva sute de kilometri?
 - Chiar, ce înseamnă faţă de mărimea Universului? M-am tot gândit ce mi-ai spus când te-am

întrebat de credinţă şi mi-ai răspuns printr-o glumă. Era o glumă chiar, sau eşti ateu? Mărturisesc că eu
am rămas o ortodoxă aşa cum am fost la botez, dar sunt curioasă şi dornică să aflu şi părerile altora, cu
atât mai mult ale tale, tu faci parte dintre cei Aleşi! Nici nu ştiu cui să-i mulţumesc pentru întâlnirea
noastră! Tot ce-mi spui e ca şi când aş citi o mie de cărţi, ca şi când aş trăi o mie de ani!

 - Religia … Mai trebuie întrebări? Religia e a celui mai tare, el conduce masele, el dispune!
Pune cartea de rugăciuni în faţa săracului cu buzunarele goale şi cu capul golit de idei. Reuşeşte ceva?
Pune-o acum în mâna oratorului cu buzunarele pline pentru a putea călători! Ce reuşeşte? Îţi spun eu,
reuşeşte să-şi facă pretutindeni adepţi, reuşeşte chiar să compună o religie nouă. Cu cât e mai carismatic,
mai bun orator şi cu cât are mai mulţi bani, cu atât numărul adepţilor lui va creşte, ca şi daniile acestora.
Nu este nicio filozofie. E doar adevărul! Iar dacă tragem linie, vedem că banul e numitorul comun. Da,
cred în religia banului, a schimbării lumii în funcţie de el, de numărul lui, de greutatea lui! Cu el pot
ajunge oriunde, fără el pot numai să fac un drum până la Mecca, dacă pot să-l fac şi pe aceasta! Dar pot
să mă rog şi în zadar! Pot să fiu călcat în picioare de drept-credincioşii ce se roagă, sau reparcurg drumul
crucii! Atâta pot!

 - Dar cunoşti totuşi destule, înseamnă că ai citit, că ai observat, că ştii!
 - Ştiu de ce şi de cine să mă feresc, îmi cunosc bine cărarea, altfel nu eram un Ales! Mândria de

sine, orgoliul exacerbat, trufia i se aşternuseră pe faţă şi-i accentuară ridurile şi colţurile feţei, încât el
semăna cu masca sataniştilor din unele formaţii de rock ce părăsiseră drumul muzicii, spre cel al captării
emoţiilor celor slabi, pentru creşterea numărului de fani.
Terminaseră drumul cu avionul şi se plimbau printre Cheile Dâmbovicioarei. Marga era atentă la tot ce
întâlnea în cale, A9 era preocupat de alegerea cuvintelor meşteşugite pentru a face impresie asupra ei.
Mergeau apropiaţi, dar interioarele lor erau la mii de kilometri distanţă, păreau o pereche, dar erau două
persoane atât de diferite, încât dacă din greşeală s-ar fi atins atunci, ar fi dat spectacolul demonstrativ al
teoriilor lui Bohr despre atingerea marginilor unor atomi diferiţi ca structură, ca învelişuri electronice. S-
ar fi catapultat fiecare atât de departe unul de altul, că s-ar fi şters şi urma cunoştinţei lor!

 - Bine, spuse Marga, vreţi să produceţi numai ecologic, dar cum se va rezolva cu mâna de lucru?
Vasali, vasali, dar câţi? Se poate calcula numărul acestora, dacă vor rămâne din ce în ce mai puţini, sau
dacă vor rămâne prea mulţi? Nu s-ar munci degeaba?
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 - Dar ai voştri din tabăra cercetătorilor ce fac? Doar asta e menirea lor! După cercetarea „în
mare” a noastră, lor le rămân de făcut calculele cele mai aprofundate, calculele pe domenii, pe indici de
natalitate care să arate sporul sau scăderea, indicele duratei medii de viaţă, repartiţia vasalilor în funcţie
de deteriorarea mediului ce deja e în creştere, apoi de stagnarea şi reluarea ciclului natural de creştere!
Totul e planificat şi nu mai durează mult până la înscăunarea noastră definitivă. 

- Şi câte ramuri de producţie spui că vor fi reanalizate, reschimbate?
- Cam douăzeci şi şase, cam atât cred, poate puţin în plus sau în minus, dar nu contează! 

Simţul de creativitate al Margăi a funcţionat prompt. O idee care i-a săgetat mai demult creierul, ideea
spusă şi Nanei trebuia scoasă la lumină. Poate era cea care ar fi dus la victoria sigură a lor, căci era ceva
magistral! Era în spiritul lor, al Aleşilor

 - Aş putea să fac ceva pentru tine, pentru voi, dacă m-ai ajuta! Aş putea să  construiesc pe
calculator o machetă asemănătoare unei columne, ceva ce n-a mai fost construit, ceva ce-şi are rădăcina
atât de adânc înfiptă, încât ar rămâne peste milenii simbolul muncii voastre, al reuşitei voastre. Aş putea
construi o columnă asemănătoare cu cea construită de Apollodor din Damasc.  O columnă ce n-ar fi
semnată, ar avea – câte ramuri ai spus? a, douăzeci şi şase, exact câte benzi are Columna lui Traian!
Douăzeci şi şase de benzi cu lăţimea de un metru în care să fie sculptate scene din munca voastră de
reconstrucţie a Terrei după principiile voastre. N-ar exista ceva mai măreţ, n-ar exista ceva mai inspirat
şi mai explicit! Exact ca în războaiele vechilor romani cu dacii …  Am aşeza-o chiar aici, în faţa intrării
adăpostului aerian în care ţineţi avioanele, chiar la intrare! Doar aici e locul pe care l-aţi ales pentru
planurile voastre cele mai subtile, aici v-aţi ales Cartierul general, aici  e locuinţa provizorie cea mai
sigură! Aici e cel mai frumos şi aici i-ar sta cel mai bine! Tăcu … Inima parcă voia să îi spargă pieptul.
Aştepta cu înfrigurare verdictul lui. Era îngrozită, dar şi plină de speranţă. A9 a stat doar o clipă pe
gânduri:

 - Este cea mai îndrăzneaţă şi mai inspirată idee! Praf îi fac la următoarea şedinţă, chiar am s-o
convoc eu pentru mâine.  Dar fă-mi o favoare:  semnează-te şi  construieşte  încă o bandă,  fă acolo o
pereche, pecetluieşte întâlnirea noastră şi conferă-i dăinuirea peste timpuri. Nu m-am gândit că o femeie
sclavă, o româncă poate să gândească aşa pentru noi. Îţi meriţi locul alături  de noi, alături  de mine.
Primeşti?

 - Da, răspunse stins Marga. Acesta era jocul de teatru cel mai bine jucat, aceasta era scena în
care fără regizor ea conturase drumul istoriei. Mulţumi în gând cerului pentru inspiraţie, dar se rugă şi
pentru reuşită. Îşi continuară drumul despărţiţi, fiecare cu gândurile lui. Din nou cei doi atomi din teoria
lui Bohr jucau drumul apropierii accidentale fără să se atingă niciodată. Unul avea drumul credinţei şi al
căutării salvării, iar altul, drumul  dispreţului faţă de divinitate, de uman şi de Terra. 

         VI

Mulţumit,  cu orgoliul  paranoicului  satisfăcut  de periere,  A9 a condus-o pe Marga pe Cheile
Dâmbovicioarei,  apoi pe aleile dintre vilele taberei.  Din nou ea studia fiecare colţişor pe lângă care
trecea, îl memora, ca apoi să-şi refacă în gând întregul traseu. S-a uitat în spate având senzaţia că o
priveşte cineva intens. Îi urmărea o femeie ca picată din alte timpuri. Aceasta era îmbrăcată într-o rochie
albă cu mâneci lungi, iar pe cap avea prinsă o eşarfă lungă albă, înnodată la spate. Puţin lipsea să o
asemuiască unui personaj dintr-o piesă de Cehov – Doamna cu căţelul  -  Da, îi lipseau acesteia veşnica
umbreluţă de soare, căţelul şi privirea pierdută în zare.

 - Priveşte în spate! Cine-i femeia care mă urmăreşte? O face de când ţi-am dezvăluit planul, îmi
priveşte spatele şi parcă mă arde! 
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A9 s-a întors repede, i-a făcut femeii un semn rapid şi şi-a dres glasul pentru explicaţia ce urma.
 -  Este  soţia  mea.  Stăm amândoi  în  aceeaşi  vilă,  dar în  apartamente  separate.  Nu ne putem

despărţi,  ea are o boală de nervi şi legea nu îmi permite.  În plus o mare parte a banilor noştri sunt
proveniţi din afacerile familiei ei, iar înaintea căsătoriei s-a semnat un act premarital, care ne ţine legaţi.
Dar nu trebuie să-ţi faci griji, ea e inofensivă, trăieşte într-o lume a ei în care violenţa e pe ultimul plan.
Vezi? Acesta e paradoxul legii noastre, nu putem să supunem tot, îţi dai seama că aş fi început curăţenia
chiar cu ea. Era cea mai indicată din cauza neputinţei ei la adaptare, la cerinţele noii ordini, dar poate nu
este decât excepţia care întăreşte regula!
Marga a schimbat subiectul. Trebuia de acum să menţină între ei numai un climat vesel, jucăuşi, altfel
acţiunea românilor pentru salvare ar fi devenit nesigură. S-au oprit la o terasă să mănânce, apoi el a
condus-o la unul dintre apartamentele Clubului B. Orice afacere, ca şi orice izbândă, dar şi orice plan
trebuiau sărbătorite, Marga ştia asta, dar se înarmase şi cu multă răbdare. Accesele de „dragoste” ale lui
A9 erau din ce în ce mai violente, mai crude, de la simpla bătălie cu perne se trecea la palmele din ce în
ce mai puternice, apoi la zgârieturile din care curgea sânge. Marga nu putea la început să-l atingă la fel
de dureros, ea nu era violentă, avea numai reacţiile grabnice şi deseori o duritate în exprimare, dar a fost
nevoită să dea impresia violenţei, a plăcerii pe care i-o făcea aceasta, ca să aibă credibilitate în faţa lui.
Încercă stratagema închiderii ochilor şi-l transformă în gând pe A9 cu suma tuturor relelor de pe pământ,
culminând cu răul cel mare, răul pe care ei, Aleşii, îl făceau umanităţii. Şi stratagema a funcţionat! A
fost condusă la avion cu faţa tumefiată şi cu privirea în jos. De fiecare dată Nana o aştepta cu prosoapele
reci înmuiate în apa Bicăjelului, cu felii de cartofi cruzi furate de la bucătărie şi cu farduri acoperitoare a
tumefacţiilor. În aceeaşi seară ea luă legătura cu Andrei prin tunelul energetic format, îi expuse planul
şi-i ceru indicaţii asupra locului unde să se înceapă construcţia Columnei. Acesta, ca şi când se gândea
de mult timp la acelaşi plan, îi răspunse grabnic: în punctul O, în mijlocul radarelor montate, deci în
centrul staţiunii Brusturet.

 - În punctul O, în mijlocul radarelor, în centrul staţiunii Aleşilor? Marga era nedumerită. Era
locul cel mai trăsnit de care auzise vreodată, era atât de periculos, încât imediat s-a făcut pielea pe ea „ca
de găină”.

 - Probabil că s-a gândit bine, nu face Andrei afirmaţii fără acoperire, se grăbi Nana cu răspunsul.
Trebuie să plănuim totul numai pe baza acestui loc, trebuie studiată problema pe toate părţile!
Toată noaptea Marga a ţesut pânza borangicului cu firul cel mai subţire. Trebuia ţesut atât de des şi atât
de bine, încât să nu se poată rupe. La prima întâlnire cu A9 avea inima cât un purice, tremura de spaima
acestuia, de posibilitatea ca acesta să vadă capcana din propunere.

 - Am găsit, îi strigă Marga Alesului9 la prima întâlnire! Am găsit locul, dimensiunile şi înscrisul
de pe soclu! Va fi cea mai grandioasă construcţie omagială de la Columna lui Traian încoace, cea mai
originală, căci lupta voastră nu va fi cu un popor, ci cu o întreagă Terră şi va dăinui peste secole! Am
calculat dimensiunile, un singur lucru nu se va putea realiza: a douăzeci şi şaptea bandă pe care tu ai
spus să o fac pentru noi doi. S-ar ridica mult prea sus, ar fi prea înaltă, s-ar modifica mult soclul. Dacă i-
am mai face încă un etaj, atunci soclul n-ar mai încăpea în locul pe care l-am ales. Elongaţia ar fi mult
mai mare, iar tot monumentul ar risca să se dărâme la o furtună sau la un seism mai puternic. Lasă mai
bine să nu fie numele nostru pe soclu, dar să fie ea trainică!

- Şi unde i-ar fi locul?
- Cum unde? Chiar în centrul staţiunii, în punctul O, nici nu se cade altfel!
 - Bine dar acolo sunt amplasate radarele, ele sunt puse în cerc, n-ar fi în pericol să fie modificate

semnalele?
 - Din contră, aşa avem siguranţa construcţiei, muncitorii – că bănuiesc că n-am s-o pot face

singură, ar fi supravegheaţi ca nici unde altundeva, iar ea ar trona nestingherită şi în siguranţă. O dublă
siguranţă: a radarelor şi a monumentului. 
A9  nu ştia ce să mai zică, era mişcat de graba şi entuziasmul ei, aşa că se interesă în continuare.

 - Povesteşte-mi, nu mă satur să te ascult! N-am mai primit asemenea daruri, mă uimeşti!
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 - Va fi construită din marmură adusă de la Ruşchiţa, soclul ei va fi un paralelipiped cu latura de
5,48 metri, cu înălţimea de 5,37 metri, iar coloana propriu-zisă va fi de 26,62 metri, la fel cu cea făcută
de  Apollodor  din  Damasc  şi  va  avea  exact  atâtea  benzi  spiralate  cu  basoreliefuri,  câte  ramuri  ale
economiei noi mondiale ai prevăzut. Benzile spiralate vor avea tot lăţimea de un metru. Nu te supăra că
nu vom avea numele nostru înscris pe ea, nici Apollodor nu şi-a semnat niciodată lucrările, dar pe soclu
vor fi sculptate şanţuri umplute cu bucăţi înguste de bazalt,  care să conţină înscrisul: „Aleşii Terrei,
Învingătorii învingătorilor au ridicat acest monument pentru a vesti Universului izbânda lor.”

 - Şi va putea fi privită toată valea Dâmbovicioarei, munţii Piatra Craiului şi Cheile de sus de pe
ea? Va fi acesta Olimpul nostru, Pompeiul nostru fără urmele lavei, colinele Romei strânse într-una şi
dimineaţa zeilor, a Aleşilor?

 - Este adevărat, soclul va fi străpuns de o poartă. De la ea va porni o scară interioară până sus,
altfel  nu s-ar  putea  realiza,  dar  nu cred că ar  fi  cea mai  bună soluţie  să  urce oricine  în  vârful  ei!
Gândeşte-te că vor fi mulţi care pierzându-şi rudele, apropiaţii, sau poate doar simpli turişti, care n-or să
fie de acord, care vor blama şi vor blestema reorganizarea lumii la modul cum aţi făcu-o voi. N-ar putea
să o strice, să încerce să o dărâme? Doar tu ştii că orice lucru făcut de cineva, are dezaprobarea altcuiva!
Aşa e de când lumea!

 - Ai o inteligenţă cum n-am întâlnit la o femeie! De ce eşti româncă şi de ce ne-am întâlnit aşa
de târziu?
Marga era fără puteri. Atâta încordare, atâta teatru, atâta spaimă, atâta frică de moarte! Şi nu de moartea
ei se temea, cât de nereuşita planului lor, de definitivarea dezastrului mondial care fusese instaurat doar
pe jumătate. Greul şi răul încă venea, Aleşii mai aveau mult de distrus, iar ei, românii erau singura lor
şansă. I-au revenit în gând cercetătorii. Oare cum va planifica totul Andrei? Ce va face, cum va ajunge el
să distrugă tot Cartierul General al Aleşilor care e la o depărtare de aproape opt sute de kilometrii de el?
I-a venit în gând atunci „teorema savantului” : indiferent cu ce se ocupă oamenii de ştiinţă, ei obţin
întotdeauna o armă! Cu toate că era aproape paralizată de frică, ea se destinse şi avu puterea să schiţeze
un zâmbet. Avea curajul nebunului! Ei toţi aveau curajul nebunului!

         VII

Lângă lac, cercetătorii lucrau de câteva ore. Majoritatea dădea semne de oboseală. Era ora când
şi paza era mai puţin strictă, căci paznicii ca şi cei ce urmăreau radarele de la distanţă deja cunoşteau
programul de lucru, orele în care aceştia aveau randamentul maxim, ca şi cele de încetinire al lucrului
până aproape de stagnare.  Andrei  intrase în frenezia  întocmirii  planului  pe baza noilor date.  El  era
obişnuit cu munca în salturi, dar avea şi rezistenţa acesteia efectuată pe termen lung. Cercetările lui în
mecanica  cuantică  erau  cunoscute,  era  de  mult  adeptul  lui  Ed Witten  şi  al  teoriei  M a  acestuia,  a
simfoniei  cosmice a stringurilor în acord.  Participase în 1995 la  adunarea anuală a Universităţii  din
California de Sud în care Witten şi-a expus teoria M, a stringurilor ce erau cheia de unificare a celor
patru forţe: forţa nucleară puternică responsabilă pentru legătura dintre protoni şi neutroni înlăuntrul
atomului,  forţa  nucleară  slabă,  responsabilă  pentru  scăderea  radioactivă,  electromagnetismul  şi
interacţiunea lor cu materia. Cu orice risc  trebuia să încerce orice metodă, el voia să demonstreze că M
nu provine nici de la magic, nici de la mister, ci de la matrice. Fusese adus cu forţa la Lacul Roşu de la
Fermilab, locul unde se experimenta acceleratorul de particule. Cu puţin timp înainte el contactase un alt
laborator, acela de la graniţa dintre Elveţia şi Franţa şi în care se făceau cercetări pe aparatură de ultimă
oră pentru un nou accelerator. Baza de la CERN îşi dăduse acordul, iar el aştepta să plece din moment în
moment. Trimişii Aleşilor l-au ridicat de pe stradă în plină noapte. A fost luat pe sus şi transportat spre o
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destinaţie necunoscută la un loc cu alţi  cercetători,  cu oameni renumiţi  de cultură şi artă, români ce
lucrau şi pe alte meridiane, dar în cu totul alte condiţii ca la noi. S-a trezit aruncat pe marmura unui
planşeu de vilă din Lacul Roşu. Pe drum s-au făcut supoziţii, se bănuia „începutul sfârşitului”, dar parcă
nimeni nu credea în el. Acum era chiar în centrul dezastrului. Era sclavul ce trebuia să lucreze din greu
pentru alţii,  doar că domeniul lui de activitate se îngustase. Trebuia să obţină cu ajutorul tehnicii de
calcul  date  pentru  Aleşi.  Aici  pe  podeaua  vilei  întâlnise  privirea  speriată  şi  pierdută  a  Nanei,  aici
cunoscuse femeia căruia el îi adusese speranţa. Aici îşi găsise perechea în care el nu mai spera. Căci
munca de cercetare în orice condiţii are preţul ei, el nici nu se gândea că o pierdere într-o parte îi va
aduce  câştig  în  alta.  Iar  aici  îşi  găsise corespondentul  în  simţire,  inteligenţă  şi  bunătate.  Încă de la
începutul cunoştinţei lor intuise în Nana jumătatea întregului său. Dar  n-a sperat nici un moment că vor
putea ambii să se armonizeze într-atât încât să construiască tunelul informaţional care să nu aibă fisură,
care să-i pună în legătură empatică, să intre fiecare în interiorul afectiv al celuilalt, astfel încât în orice
moment al zilei, doar cu puţină concentrare, fiecare să-l înţeleagă pe celălalt. Şi iată că divinitatea îi mai
aduse o surpriză nesperată, aceea de a-şi urma cercetările chiar în domeniul care îl interesa cel mai mult,
chiar în folosul lor. Memoră şi rememoră punctele planului ce trebuiau transmise Nanei, ca aceasta să le
comunice „ad literam” Margăi. Nu trebuia uitat nimic, nu trebuiau să se abată cu nimic de la plan. Marga
va trebui să proiecteze pe calculator Columna, dimensiunile, materialele, tăierea blocurilor de marmură,
astfel încât ele să nu aibă nicio fisură, aceeaşi grosime şi aceeaşi compoziţie chimică. Nu trebuia folosită
nicio bucată de marmură care să conţină un alt pigment care ar fi indicator al unui oxid ce ar modifica
reacţiile constantelor propuse, constante naturale. Va trebui ca aceasta să se prezinte în fiecare zi la lucru
cu laptopul, acesta să fie conectat la aceeaşi reţea, reţea indicată de el, pe un radar ce supraveghează
numai un sector străin centrului construcţiei, radar îndreptat spre tabăra de sub muntele Suhard, devenită
acum reţea total indiferentă scopului lor. Marga va trebui să lucreze numai prin interiorul Columnei,
sculptarea basoreliefurilor să constituie lucrul de suprafaţă, ce poate să fie efectuat şi de terţi.  Da, a
reţinut, diseară îi va comunica totul Nanei pentru ca aceasta să-i poată transmite Margăi. Dar mai trebuia
să facă un lucru la care se gândea mai de mult. Trebuia să intre el direct în legătură cu Marga pentru
situaţii care ar surveni şi care ar trebui să fie rezolvate pe loc. S-a gândit atunci să intre în calculatorul
acesteia  printr-o linie  de e-mail  mai  puţin  uzitată.  Să păstreze un item remaining pe care dacă l-ar
descoperi paza să pară că îi trimite acesteia scrisorele de dragoste, căci ei se văzuseră atunci când ea a
vizitat tabăra cercetătorilor împreună cu A9. Dar trebuia să creeze şi un cifru, un cod pe care cele două
fete să îl dezlege pentru a primi informaţia de care era absolută nevoie. S-a apucat de lucru imediat.
Numai la coduri nu lucrase! Îşi mobiliză toate capacităţile creierului, se concentră.

La poalele  Suhardului  Mic,  în  faţa  calculatorului  Nana compunea a  doua simfonie  în  tonuri
triumfale intercalând şi suprapunând fraze muzicale din „Fortuna, imperatrix mundi” a lui Carl Orff şi
Beethoven.  Nu, nu era remyxul  formaţiei  Trans-siberian.  Tehnica muzicală  în  care compunea Nana
acum era asemănătoare  compoziţiilor  electronice  pe sintetizator,  aveau sunetul  metalic,  penetrant  al
acestora, iar pauzele dădeau intrările notelor joase şi grave. Se obişnuise cu astfel de lucrări, doar că
acum avea nevoie de concentrare mai mare, ea era îngrijorată în legătură cu Marga. Plecată de dimineaţă
la Brusturet, încă nu se întorsese, cu toate că se apropia înserarea. A ieşit în uşa celulei şi a privit pe
cărarea de unde aceasta trebuia să apară. I s-a părut că la marginea unui copac, jos lângă trunchi e o pată
de albastru asemănător bluzei acesteia. N-a mai ţinut cont de fluierătura scurtă a celui de la pază şi a
fugit într-acolo. 

 - Marga, mă auzi? Aceasta nu făcea nicio mişcare. Ochii ei erau închişi peste pomeţii umflaţi,
vineţi şi lucioşi. Mâinile îi atârnau amândouă într-o parte a corpului, ca şi când cineva îi pusese trupul
acolo şi plecase. A încercat să o zgâlţâie, a mângâiat-o, nimic. Atunci a apucat-o de sub axile şi a tras-o
pe cărare. Cei de la Pază priveau fără să intervină. Nana a fost fulgerată de un gând pe care l-a alungat
repede. Nu trebuia să se mai gândească, trebuia să o salveze, restul nu mai conta! Nici nu trebuia să o
mai întrebe pe Marga. Ea trebuia pusă pe picioare, fără să aibă timpul să se mai gândească la altceva. O
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trase în celulă, o spălă şi începu vechiul ritual al prişniţelor pe care îl învăţase. Marga deschise ochii şi-şi
aminti, un hohot de plâns îi cuprinse nu numai pieptul şi faţa, ci tot corpul. 

 - Linişteşte-te copilă, nu te lăsa doborâtă, până la urmă îi vom învinge! Avem de partea noastră
nu numai omenirea împilată şi răpusă, dar însăşi natura pe care vor s-o transforme după propriul plac,
avem de  partea  noastră  divinitatea.  Căci  Dumnezeu  nu  rabdă  cruzimea  omenească,  aceasta  e  doar
apanajul  demonilor.  Este  încercarea  cea  mai  mare  a  tuturor  timpurilor,  e  examenul  cel  mai  greu al
omenirii, dar noi trebuie să îl dăm şi să-l luăm! Priveşte: din spatele celulei astăzi am cules pentru tine
frăguţe, erau atât de multe şi atât de proaspete, atât de frumoase, iar ca un făcut, tocmai atunci cei de la
Pază discutau strânşi cu toţii despre ceva ce le-a abătut atenţia de la mine. Le-am cules pentru tine!
Simte-le  parfumul,  reţine-l  prin simţurile  tale  şi  apoi  mănâncă-le  să te întremezi.  De când n-ai mai
mâncat fragi? Marga  îi luă cu mâinile tremurând, îi apropie de nas, inspiră adânc şi iar inspiră.

 - Dacă scăpăm, jur să-mi împrejmuiesc grădina ce o am de la bunicii mei numai cu tufe de fragi
şi mai jur că n-o să-i mănânc niciodată! Iar de n-oi mai fi eu, ţie Nana îţi revine sarcina! Sau plăcerea …

 - Ce-i cu pesimismul acesta pe tine, cum adică mie să-mi revină sarcina? Va fi sarcina noastă, ai
uitat câte speranţe ne-am pus în floricelele mici şi albe ce au înflorit toate odată la fereastra celulei? Îţi
aduci aminte că ne-am spus atunci – era într-o dimineaţă – că dacă vor ajunge să fructifice şi să se coacă
în mijlocul infernului va fi un semn, va fi semnul izbânzii? Uite-le coapte! Mai miroase-le o dată şi
pune-le pe limbă! Îşi vor lăsa aici nu numai aroma, dar şi informaţia naturii biruitoare. Crede-n natură ca
în al doilea Dumnezeu, urmeaz-o şi luptă-te cât luptă ea, înfrăţiţi-vă! Aceasta e adevărata putere a zeilor!
E transmisă prin voi, prin înfrăţire. Ce păcat că eu nu-s lăsată să fac mai mult, ce păcat că nu putem
conlucra  la  această  victorie.  Eu  sunt  doar  un  mic  diapazon  de  transmis  sunete,  fie  prin  difuzoare
sofisticate, fie prin voi, pentru izbândă … Dar ascultă-mă: voi scrie şi simfonia noastră, a poporului
acesta aproape învins de războiul psihotronic. Va începe ca o doină jelită, o doină care aproape îţi va
rupe inima, o strigare spre Univers căreia-i va răspunde tunetul talgerelor amplificat de ecourile pereţilor
de stâncă, bubuitul tobelor,  ţipătul instrumentelor de suflat,  iar  spre sfârşit cornul va anunţa prelung
izbânda nu prin pocnete şi artificii, ci prin atingerea duioasă a degetelor peste corzile lăutei.

 - O, da, la această atingere, la acest sunet îngeresc va vibra Coloana Infinitului … 
 - Vor bate ciocănele din lemn pe toaca mânăstirilor … 
 - Se vor auzi până departe clopotele  bisericilor … 
 - Acoperişurile de şindrilă ale caselor maramureşene le vor ţine isonul prin scârţâitul uşor …
 - Tălăngile vor strânge mieii risipiţi pe colnice …
 - Naiul format din o mie de fluiere va fi fundalul sonor al căluşarilor … spuse încetişor Nana.
 - … iar aceştia vor bate opinca bătrânilor săltată de bucuria izbânzii! Marga completă dialogul

triumfătoare. Nu numai speranţele, dar şi nostalgia vechilor scrieri româneşti le transportară pe fete în
timpuri de mult trecute pe care nu le petrecuseră, dar pe care le cunoşteau din basmele copilăriei, din
amintirile altora. Dar cum de se ajunsese tocmai aici, cum de Aleşii găsiseră terenul propice unui război
psihotronic tocmai pe teritoriul acestei ţări? Cum de căzuseră de-a valma în văgăuna uitării, a disperării
tocmai  acei  ce de veacuri  au cunoscut umilinţa  supunerii,  a  jugului purtat  ca pe talismanul  marilor
încercări ale vremurilor? Majoritatea forma nucleul ortodoxiei care le îndruma paşii siguri spre mântuire
prin învingerea greutăţilor, prin speranţă şi prin crez. Cei ce trădaseră erau românii marginilor de sate, de
mahalale, cei ce încălţaseră pantoful oraşului doar pe jumătate. Ei au fost mutaţi în târguri şi oraşe odată
cu industrializarea forţată, cu cooperativizarea forţată. Ei erau cei ce n-aveau tradiţia muncii, a valorilor
unei civilizaţii ce nu ţine cont de dispoziţie geografică sau de stirpe. Nu aveau credinţă, nu aveau tradiţii,
nu credeau decât ce numărau, iar ceea ce numărau îmbrăca reverul hainei purtate pe stradă. Nu erau
încălţaţi nici în opincă, nici în pantof. Ei au făcut schimbul oneros, schimbul în care partea cea mai mare
din ţară a fost pusă pe palme străine, oprindu-şi eticheta firmelor producătoare străine, a ambalajului
colorat şi a unui habitaclu aurit pe exterior şi interior cu vopseaua gablonzului, a urâtului din carpeta
lucioasă, a kitschului „Răpirii din Serai”. Pactul cu diavolul, plecarea până-n pământ şi firmitura meselor
capitalelor şi plajelor străine le-a răpit şi urma de omenie predată în şcolile mai mici, sau mai mari.
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Anatomia lor a căpătat o  înfăţişare proprie, obrazul, abdomenul şi ceafa au luat dimensiunea dorinţei lor
de căpătuială, iar creierul şi-a exersat doar sinapsele animalelor de pradă, sinapse ce-au format reflexul
înşelăciunii,  al  cruzimii,  al  tupeului  şi  al  săpării  galeriilor-ascunzătoare  de  bunuri  şi  bani.  Restul
populaţiei a căzut pradă deciziilor contradictorii ale mai-marilor, speranţelor de o zi anulate de deciziile
zilei următoare, a plecat urechea la cei ce cu o mână le dădeau creditul-salvator pentru construirea casei,
iar în următoarele zile le cereau pielea pe băţ. S-au înghesuit la un loc două sau trei generaţii, au renunţat
pe nesimţite la nevoile primare umane: nevoia de aer, de lumină, de intimitate şi de un loc al tău în care
să plângi, să te rogi, sau să te bucuri. Apropierea fizică prea mare, imixiunea unuia în treburile altuia ca
şi  cavalcada  zvonurilor  alarmiste,  toate  dublate  cu spectrul  sărăciei  trăite,  dar  şi  arătate  periodic  ca
predicţie a viitorului, a făcut din aceşti oameni adevăraţi şobolani. Ei au ajuns să trăiască în găurile lor
cu spaima viitorului mai sumbru decât prezentul,  sfârşind în depresia celui mânuit  de sfori cu orice
cuvânt şi în orice direcţie. Şi-au pierdut idealurile. Şi când, peste cât timp te poţi alătura unui om cu
idealurile pierdute? Te poţi alătura imediat dacă el este la marginea prăpastiei şi nu are în faţă decât două
alternative:  ori  îşi  ia  zilele  scăpând  mecanic  de  acestea,  ceea  ce  e  acelaşi  lucru  cu  a-şi  pierde
discernământul, ori trece brusc printr-o transformare care-i schimbă nu neapărat condiţiile materiale, dar
îi schimbă total interiorul, transfigurându-l. El devine creator al iluziilor proprii, priveşte în interiorul lui
şi al celorlalţi, se umanizează într-o altă dimensiune, schimbă valoarea lucrurilor şi priorităţile. Prioritară
pentru el e bunăstarea celorlalţi, trăieşte pentru a da, devine un visător şi încurajează visurile celorlalţi.
Se aliază cel mai des şi cel mai trainic cu visători asemenea lui şi fuge instinctiv de „mâncătorii de
visuri”. Iar răsplata divină nu întârzie niciodată, căci ei vor primi!Vor primi bucuria de viaţă şi acesta e
ţelul suprem. Când vor ajunge românii aici? Vor ajunge vreodată? Gustul amar al celor două fete a fost
înlocuit de cel al piperului; trebuiau să se grăbească, Nana avea de intrat în comuniune cu Andrei, acesta
avea  să-i  transmită  codul  de  folosinţă  al  răvaşelor  ce  vor  intra  pe  calculatorul  Margăi,  trebuia  să
primească instrucţiunile. Ascultă şi prinse melodia iubitului, melodia trimisă prima oară de ea, acum
transmisă de el.

 - Adeste Fideles are astăzi o nouă rezonanţă! E puţin mai duioasă? E prelungită fraza muzicală?
 - Are adăugiri lirice. Ai intuit perfect. Oricât timp mi-ar lua planul de distrugere al Aleşilor, nu

pot să nu mă gândesc şi la tine. Ai pe ce să-ţi fixezi privirea? Are cine să ţi-o susţină? spuse Andrei.
 - Doar Marga, spuse Nana în şoaptă, dar nu mi-e de-ajuns. Pentru un moment vreau să mai simt

marmura planşeului pe care stăteam când te-am cunoscut, dar nu ştiu să alung spaima ce-am avut-o în
ochi! Crezi în revedere? Crezi cu tărie că planul va merge?

 - Priveşte stânca de la picioarele tale, spuse Andrei. Vezi rotocolul de abur ce s-a aşezat în vârful
bradului din stânga ta? Acela sunt eu, imaginează-ţi că-s eu, caută-mă în fiecare seară după ce vorbeşti
cu mine prin tunelul energetic. Sunt mai aproape de tine ?

 - Da, dar spune-mi ce vrei, ce să-ţi dau să mă ai mereu în tabăra cercetătorilor, aproape de tine?
 - Grea întrebare, pentru că tu ştii. Vrei nu vrei, eşti aici, eşti mereu în gândurile mele, dar ca

totul să fie şi mai concret, în fiecare dimineaţă scoate mâna pe geam, prinde ramura molidului ce-a
scăpat de tăiere şi rupe doar câteva ace. Apoi freacă-le între palme, iar când şi-au lăsat mirosul de cetină
în palmele tale, îndreaptă-le către lac. Atunci voi simţi aroma molidului, ca şi mângâierea palmelor pe
obraz!

- Acum aş bate…
 -  … din palme, spuse Andrei! Dar nu poţi pentru că sunetul palmelor bătute s-ar interfera ca o

dimensiune necunoscută empatiei din noi, s-ar fisura tunelul. Să ţinem de el!
Acesta i-a dat instrucţiunile ce trebuiau transmise Margăi, apoi a imitat din nou cântecul de miezul nopţii
al privighetoarei. Treptat ajunsese să imite toate trilurile. Cânta doar din frunza fagului! Al arborelui ce
ar fi trebuit să stea în pădurea de foioase, dar prin hazard, sămânţa-i mamă rodise în cea de conifere!

         VIII
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Marga se ducea tot mai greu la întâlnirile cu A9. De fiecare dată se întorcea la tabără tot mai
abătută, iar rănile de pe corpul ei erau tot mai vizibile. O noapte întreagă a stat de vorbă cu ea însăşi, s-a
îmbărbătat, ca apoi să-şi spună că nici un sacrificiu nu e prea mare pentru un ţel. Cum ea era repezită,
impetuoasă şi cum viaţa clocotea în ea, îşi propuse diversificarea rolului pe lângă A9, schimbă registrul
cererilor, cu toate că ştia că fiecare lucru cerut o costa o bucăţică de piele sfâşiată, o lacrimă, o umilinţă.
Cu laptopul în mână se apropia de locul pe care va fi construită Columna. A9 o aştepta cu un buchet de
trandafiri din plantaţia de lângă Piteşti, unde englezii produceau flori pentru Aleşi.

- Ai venit deja echipată? A9 a sărutat-o lung şi a privit-o cu admiraţie din cap până-n picioare.
 -  Da,  spuse  Marga  şăgalnic,  dar  spune-mi  de  unde  aduceţi  sculptorii  care  vor  lucra

basoreliefurile?
 - Din Italia. Au rămas acolo meşteri de valoare care se ocupă cu restaurarea vechilor oraşe, ale

monumentelor ce nu se mai păstrează decât în tomurile de Istoria Artei, a vechilor circulare din teatrele
antice. Aleşii, aleşii aleşilor şi prietenii acestora vor avea ce să vadă!

 - Şi toată ţara rămâne o ţară istorică? Păstraţi doar italieni sculptori, restauratori, ghizi de muzee
şi personal de întreţinere?

 - Ei, aşi! Vom păstra şi câteva familii ce din tată în fiu fac acelaşi meşteşug: ce, vrei să stai
nemâncată  când ajungem acolo în  vizită?  Vei  avea spaghetti  şi  tortelinni  făcuţi  „la mama lor”,  din
produse numai ecologice,  ai  să vezi!  Dar hai  mai  bine să mergem la  club B şi  să discutăm despre
subiectele benzilor de pe Columnă, dar repede, că vreau să rămânem numai cu noi, fără schiţe, planuri şi
explicaţii.  Ştii  că ai  mână liberă!  Mie doar să îmi spui când trebuie să fie adus materialul,  când să
aducem oamenii.
Marga aşeză pe masă planurile care aveau proiectate pe douăzeci şi şase de benzi ramurile de producţie
ale Aleşilor, care în mare erau aceleaşi cu cele cunoscute. Începutul fiecărei benzi cuprindea alunecarea
producţiei în pânza de păianjen a unei industrializări computerizate şi robotizate, chimizate peste limita
admisibilă, astfel încât aceasta devenea nocivă consumului şi perturba mediul înconjurător. Indicii de
temperatură, mişcarea maselor de aer, răcirea şi încălzirea neprognozată a vremii, alunecările şi seismele
intempestive, erupţiile vulcanice, toate erau desenate pe calculator ca modele pentru sculptura ulterioară,
dar care va cuprinde apoi scene din producerea ecologică a produselor pe ramuri. Numai că acestea nu
dădeau soluţii pentru înfometarea în masă a unei populaţii în creştere numerică, ci din contră, pentru
distrugerea  unei  părţi  importante   a  populaţiei  globului.  Aleşii,  figurile  importante  ale  lor  vor  avea
dimensiuni  mai  mari,  îmbrăcăminte  tip  robă şi  fiecare  va  fi  dăltuit  pe o convexitate  a  benzii,  spre
deosebire de supuşi, care vor fi mai  mici,  mult  mai puţini numeric decât Aleşii,  vor fi îmbrăcaţi  în
salopete de lucru şi vor ocupa concavităţile. Casele supuşilor vor avea toate aceleaşi dimensiuni şi vor
arăta ca nişte adăposturi strict funcţionale, fiecare pe ramura de producţie pe care o vor deservi. Ale
Aleşilor vor avea stiluri diferite şi de regulă vor fi plasate în interiorul unui parc de folosinţă privată. Nu
erau ilustrate divinităţi, scrieri în limbi diferite şi nici monede. Se presupunea din ansamblu că nu erau
decât două straturi de populaţie, unul sus, cu toate drepturile şi cu „salariu personal” ceea ce presupunea
libera obţinere de bunuri şi servicii şi un strat jos, al celor fără drepturi sau cu drepturile pierdute, ce
aveau doar obligaţii. Obligaţia cea mare consta în menţinerea unor obiceiuri de producţie care să excludă
maşina, robotul şi chimizarea, iar a doua era  deservirea Aleşilor. Cum de se ajunsese aici, cum de feuda
şi sclavul ocupaseră locul întâi în timpurile moderne nu era explicat pe Columnă, dar se subînţelegea că
dictatura banului sau a unei forţe malefice de gintă luciferică distrusese totul în jur, lăsând doar feuda ca
unic motor al unei societăţi ce se vedea că dispăruse. Aceasta, feuda, se proclama triumful ecologicului,
ea era cea care ar fi semnat pactul cu Terra pentru milenii de vieţuire. Dar Terra ar fi semnat? Unde era
credinţa, munca, educaţia, arta, tradiţia, idealul, unde erau valorile care au menţinut pământul de mii de
ani? Lui A9 i s-a părut totul legitim, el fusese crescut în spiritul dispreţului faţă de ceilalţi, în spiritul
învingătorului fără scrupule. „Învinge doar puternicul”  spunea prin toţi  porii,  era doctrina pe care o
învăţase de la naştere şi i s-ar fi părut ciudat să i se insufle altceva. Era mulţumit, deja o privea pe Marga
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cu înfometarea masculului ce nu putea fi satisfăcut decât prin posesie absolută, violentă şi rapidă. Biata
femeie  îşi  pusese masca  femelei  ce  fiind  slabă,  aştepta  răsplata  puternicului,  formând  ambii  cercul
mulţimii formate din două reuniuni: una minusculă, intrusă sau inclusă şi una mare, dominantă. „Poate
va rezista şi de această dată, trebuia să reziste, altfel toată munca lor ar fi fost în zadar” gândi ea, dar în
acelaşi timp simţea că se va sacrifica până la capăt. Tot trupul ei era scrijelit în grătar, ea purta semnele
ca pe nişte cicatrice fără vindecare, dar de care nu va putea să scape niciodată, căci gândurile ei nu vor
mai avea puterea să facă abstracţie de ele. Se simţea condamnată, era unica muritoare ce-şi cunoştea atât
venirea pe lume, cât şi momentul sfârşitului. Îşi simţea deja trupul şi sufletul intrate într-o imaterialitate
specifică  sfinţilor,  iar  canonul  ei  îl  socotea  răspunsul  seminţiei  omeneşti  la  păcatul  trăirii  într-o
indiferenţă majoră faţă de semeni şi faţă de natura înconjurătoare, a necredinţei.

Andrei  a  stabilit  codul  de  comunicare  cu  Marga,  a  compus  „scrisorica  de  dragoste”  pentru
derutare, a trimis-o, apoi a primit un semnal scurt şi clar din neant, prin acelaşi canal de mail prin care i-
a scris fetei. Semnatarul îi era necunoscut – Roho - , iar el a citit mesajul. Nu putea să nu-l citească, totul
putea fi o cursă, dar nu putea să fie pedepsit pentru ceva ce nu cunoştea. A rămas stupefiat … Alţi
români, români de care nu credea că ar fi putut scăpa războiului psihotronic, erau ascunşi în peşterile
altor Chei. După modul de compunere al mesajului trase concluzia că aceştia erau nu numai inteligenţi,
dar  şi  erudiţi.  Câteva cuvinte  şi  totul  dispăru,  fără  intervenţia  lui.  S-a îndreptat  pe scaunul  din faţa
calculatorului şi a enumerat în gând peşteri şi Cheiuri: ale Bistriţei, ale Sohodolului, Polovragi, Muierii,
Cheile Cernei, ale Turzii, peştera Ursului cu toate vecinele ei, Scărişoara … Tăie de pe listă pe acelea
care aveau incluse lacuri subterane, tăie Scărişoara pentru temperatura prea scăzută şi-i rămaseră câteva.
Era plauzibil, se putea supravieţui în peşterile de pe Cheiuri, iar ramificaţiile acestora puteau foarte bine
să devină veritabile ascunzători. Dar cine era, sau cine erau supravieţuitorii, cum de ajunseseră aici, ce
făceau? Indiferent de răspuns el era bucuros că nu sunt singuri, dar nu transmise nimic mai departe.
Putea totuşi să-i fie întinsă o cursă!
În următoarele zile, imediat după ce lua legătura cu Marga primea mesajul din peşteră. Nu răspunse nici
o dată, îşi spuse că nimic nu putea să fie sigur prin această cale de comunicare, dar legă cap la cap
informaţiile şi realiză că acestea îi erau transmise de oameni ce se ocupaseră toată viaţa cu cercetarea,
dar odată cu intrarea populaţiei în deruta vremurilor s-au retras din viaţa publică, preferând singurătatea
şi continuându-şi cercetările. Acestea semănau cu presupunerile lui, numai că priveau alt domeniu, de
care el era străin. Şi-a ordonat în minte datele primite şi a tras concluziile.
 - Românii sunt urmaşii geto-traco-dacilor, numiţi şi blaki, ei erau din ginta Gaeei-mama pământului.

- Poporul român este unul din cele mai vechi popoare ale Europei, trăgându-se din această gintă.
- Locuitorii geto-daci  aveau tradiţii bine împământenite, scriere proprie, aveau cultul lui Zalmoxis şi
rădăcinile  într-o  lume  de  valori  spirituale  care  precedau  apariţia  marilor  civilizaţii  ale  Orientului
Apropiat şi ale ţărilor Mediteranei (da, aşa spunea şi Mircea Eliade).
- Prin penetraţia romană nu s-a născut un popor nou, ci un popor vechi s-a modificat prin înrâurirea
altuia mai nou. „Am citit, îşi spuse Andrei, am citit în scrierile lui George Călinescu”.
- Românii nu sunt din plămada etnică a romanilor veniţi de la Roma, ci sunt continuatorii geto-dacilor
băştinaşi,  a aceluiaşi  popor condus de Burebista  şi  Decebal,  dar care şi-au însuşit  cu timpul  cultura
materială  şi spirituală  romană,  foloseau limba latină,  dispărând graiurile  autohtone.  Ei  au format  un
popor cu puternice sentimente naţionale de libertate şi neatârnare,  care a dus chiar şi sub dominaţia
romană,  aproape  o  sută  de  ani  lupte,  războaie  şi  care  a  reuşit  să  se  descotorosească  de  armata  şi
administraţia romană. „ Parcă ar fi citate din planul nostru de eliberare, parcă ar fi eforturile noastre, dar
cu alte mijloace, mijloacele timpurilor acelora”.
-  Studii  ample  a  făcut  arheolog Viorica  Enachiuc,  care  printr-o  muncă  de  peste  douăzeci  de ani  a
descifrat  Alfabetul dacic din Codex Rohonski.  Alfabetul dacic avea 150 de caractere,  se scria de la
dreapta la stânga şi se citea de jos în sus. Tot în carte se consemnează înfiinţarea Statului Centralizat Dac
între 1064-1100, sub conducerea lui Vlad. Viorica Enachiuc şi-a bazat cercetările şi pe ale lui Augustin
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Deac-Zalău, asistentul lui Constantin Daicoviciu. Acelaşi lucru a fost studiat şi de dr. Napoleon Săvescu,
cel care a ţinut trei Congrese de Dacologie la Bucureşti, autorul lucrării Reînvierea Daciei, lucrare cu
acelaşi nume cu al cursului pe care-l ţinea la New-York înainte de „planul Aleşilor”.
Acum credea. Andrei avea în spate dovezile de care se putea agăţa şi începea să aibă certitudinea reuşitei
planului, căci mitul lui Zalmozis nu mai rămânea doar mit, ci lega realul imediat de un real care plasa
locurile acestea de divin, de împletirea acestuia cu umanul din acei români ce au rămas fideli credinţei,
tradiţiei şi binelui provenit din ele. Îşi aminti de versurile din „jurământul tinerilor blaki:

„O, viaţă, tăciunele Şarpelui puternic veghetor/
Înşelător să nu primeşti a te uni”. 

Treptat el a primit atâtea mesaje încât şi-a dat seama că acei care le transmiteau sunt într-adevăr liberi cu
toate că se ascundeau în peşteri, că posedă aparatură performantă şi că ţin legătura cu cei din afară, astfel
că ştiu ce se întâmplă pe Terra şi încă aveau speranţe de eliberare. Un lucru nu aveau cum să ştie, iar el
nu putea risca să comunice nimic. Ei nu ştiau că în staţiunea Lacul Roşu se lucrează la planul eliberării
şi că pe Cheile Dâmbovicioarei sunt capii răspunzători de începutul dezastrului.

Marga docilă, dar convingătoare în expunere juca rolul pe care şi-l asumase. A9 o asculta cu
plăcerea aceluia care gusta un lucru nou plin de savoare. Era uimit nu numai de calităţile ei de femeie,
cât mai ales de inteligenţa ei sclipitoare dublată de talentul de sculptor fără teama de a se apuca de un
lucru măreţ. A studiat-o din nou şi i s-a părut că ea nu mai are prospeţimea de altă dată, i s-a părut că a
slăbit,  că ochii ei nu mai aveau sclipirea tăioasă a începutului. Pentru prima oară a făcut un gest de
cruţare,  fie din milă,  ceea ce era nefiresc,  fie pentru a păstra multă  vreme de acum încolo obiectul
divertismentului în „parametrii fizici” în care-l alesese. 

- Mergem la mine acasă, spuse el imperios!
- Acasă la tine? Dar spuneai că stai împreună cu soţia … Nu, n-aş putea să-i fac niciun rău!
- Nici nu ai cum să-i faci, ea e în lumea ei şi nu are curiozităţi în ceea ce mă priveşte!
- Nu te simţi bine la club B, întrebă ea, nu-ţi mai place cum eşti servit?
- Nu-i vorba de asta, dar azi mă simt cam obosit. Vreau să stau împreună cu tine!

Plecară spre vila lui. Se înserase şi luminile aleilor vilei erau aprinse, erau aceleaşi lămpi ce captaseră
lumina  de  peste  zi,  iar  acum  o  dăruiau  printr-o  tentă  lăptoasă.  O  vilă  impunătoare,  cu  peron  din
marmură, scară placată formată din arcuri de cercuri concentrice diferite ca mărime. Holul central dădea
intrarea celor două culoare, cel din stânga avea uşi închise, iar cel din dreapta doar două draperii strânse
la margini. În faţă era o scară interioară largă ce ducea spre etaj. A condus-o prin intrarea din dreapta
într-un salonaş bărbătesc decorat cu panoplii, sistem performant video-audio încastrat în perete, tablou
de comandă pentru utilizarea aparaturii,  o canapea în formă de U şi o masă scundă. Pe peretele din
spatele canapelei erau două tablouri în mărime naturală din care priveau cu trufie doi bărbaţi. Totul era
destul de auster, cam neprimitor. A9 a apăsat şi a şoptit numele unei băuturi pe care un bărbat a adus-o
imediat. Nu s-a mulţumit, nu s-a spus nicio vorbă, iar Marga era puţin speriată. Din pereţi s-au auzit
acorduri aproape şoptite din „ Amurgul zeilor”. 

 - Mi se pare mie sau ai slăbit? A9 o privea dintr-o parte, faţa lui nu exprima nici reproş, nici
grijă prea mare. Nu exprima nimic.

 - Se poate … Marga şoptea rar cuvintele, nu ştia ce poziţie să adopte, nu-i ştia intenţiile. Poate ţi
se pare, sunt obosită, gândeşte-te cât de puţin timp mi-au luat toate schiţele, toate calculele, m-am grăbit
pentru tine!

 - De ce? Te-ai simţit obligată că te-am ales, sau de ce?
 - Nu, nu m-am simţit deloc obligată, am făcut-o pentru că sunt ambiţioasă, pentru că îmi plac

lucrurile desăvârşite, pentru că am vrut, eu am vrut să creez  pentru tine ce e mai bun!
A9 mulţumit de răspuns a închis o clipă ochii, apoi a privit în pământ. Şi-a ridicat brusc privirea spre ea.

- Ce răsplată doreşti? Puteai să faci un lucru mai mic, mai neînsemnat, o simplă statuie.
- Nicio răsplată. Am făcut-o pentru tine şi pentru mine, ţi-am spus că sunt ambiţioasă!
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A9 a făcut un gest pe care nu l-a făcut niciodată, i-a luat capul Margăi şi l-a aşezat pe pieptul lui. Ea era
consternată,  nu numai  că nu credea  în  bunătatea  lui,  dar se şi  temea de ce va urma.  Jucându-şi  în
continuare rolul, ea l-a mângâiat pe cap. În păr, pe ambii lobi parietali ea a simţit două formaţiuni mici
osoase care au făcut-o să-şi retragă repede mâna.

- Sunt două lipoame, spuse A9 repezit, am tot amânat scoaterea lor. N-am avut timp!
Faţa Margăi nu era modificată, ea părea că îl priveşte cu dragostea aceea împletită cu milă. – „La naiba
lipoame, sunt chiar două formaţiuni osoase, două corniţe atavice!”

 - Lasă că mergem împreună să le scoatem, ştiu că ţi-a fost frică! Aşa sunt bărbaţii  cei  mai
bărbaţi: mor de frică!

 - Eşti tu maliţioasă, dar uneori ai dreptate. De multe ori mi se face teamă de anvergura planului
nostru de transformare şi nu atât de schimbare mă tem, cât de prietenii mei Aleşii. Noi suntem puţini, iar
miza e prea mare, s-ar putea ca unii dintre noi văzând în palme bogăţiile globului să le dorească doar
pentru ei. Nu ar fi pentru prima dată! Se întâmplă adesea astfel de lucruri. Bunăoară tu. O sclavă pentru
ei, dar sclava mea, îi incită atât de mult, că simt privirile iscoditoare la fiecare plecare şi venire a mea.
Pun atâtea-ntrebări, sunt iscoditori şi pofticioşi de parcă n-ar avea la dispoziţie toată cohorta de sclave.
S-ar putea întâmpla la fel şi cu bogăţiile lumii!

- Nu-ţi înţeleg raţionamentul, să fie nemulţumiţi de bucata cea mare? Să dorească în plus?
- Exact. Se întâmplă deseori!
 - Ţi s-a întâmplat şi ţie? Am înţeles că niciodată nu ai dus lipsă de nimic, că ai avut întotdeauna

absolut tot ce ţi-ai dorit, că doar de visezi la ceva şi pronunţi dorinţa, ea ţi se îndeplineşte.
 - Nu-i vorba de asta, nu-i vorba de cât şi de când ai, e altceva, mult mai subtil. E tentaţia pentru

lucrul care stă întotdeauna în mâna altcuiva. La acela tinzi să ajungi, chiar de nu-ţi trebuie, chiar de îl
dezavuezi. Vrei să-mi spui că la voi e altfel? Nici nu te-aş crede!

 - O, da, sunt şi printre noi dintre aceştia, sunt mulţi doritori de onorurile altuia, sunt invidioşi,
dar nu este o regulă. Este mai degrabă o frustrare transformată în plăcerea de a lua de la altul. E ca o
compensaţie interioară, ca un echilibru ce se cere instaurat organic, dar asta e anomalia: dereglarea din
noi ce cu puţină voinţă se poate îndrepta.

 - Cum te înţelegi cu vecina de celulă, pare o fată cu care tu n-ai nimic în comun; pare  asexuată,
e prea serioasă, închisă.

 - Nu-i decât îndrăgostită, iar acesta-i un sentiment ce nu-ţi aduce zâmbetul pe faţă decât când  ai
lângă tine iubitul, sau eşti în legătură permanentă cu cel pe care-l iubeşti. Nu ştie nimic de iubitul ei, din
cauza asta-i aşa.

- Bine, dar tabăra artiştilor e plină de tineri talentaţi şi toţi arată bine. Nu-l uită? Să-l uite!
Marga îl privi, se uită apoi în jos ca şi când discuţia avea importanţă pentru ea. Amândoi jucau jocul
minciunii  pentru  derutarea  celuilalt.  A9  dorea  să  pară  uman,  cu  părerile  umane,  bune  sau  rele,
depărtându-se în felul acesta de episodul cu corniţele, ea îl întreba şi-i răspundea punându-l pe aceeaşi
treaptă, dându-i acestuia impresia că sunt intraţi amândoi într-o discuţie serioasă, ca între doi prieteni.
Din pereţi se aud acordurile „Amurgului zeilor”, sfârşitul compoziţiei. „După ce Hagen îl înjunghie pe
Siegfried vrea să îi ia  inelul. Apare Brunnhilda care i-l trage acestuia din mână şi se aruncă într-un rug
funerar sacrificându-se pentru a-l distruge. Sacrificiul ei îi aduce Rinului înapoi inelul”. Tristă proorocire
dintr-un iatac de bărbat cu două corniţe, proorocire făcută unei femei cu părul vopsit în negru bordat cu
roz, cu ochii lucioşi şi veşnic cu înjurătura pe buze, dar cu sufletul de copil ce dăruieşte celorlalţi toate
jucăriile, ca în final să-şi dăruiască şi inima, doar pentru zâmbetul lor.

Întunericul a cuprins crestele munţilor. Este o noapte senină, stelele apar pe rând tremurătoare, ca
apoi să prindă strălucirea şi nemişcarea locului de pe bolta ce pare că păzeşte întregul pământ.  Din
frunzişul pădurii de brad câte-un cintezoi îşi strigă perechea, iar din iarba de lângă tabără se aude foşnet
de insecte întrerupt de sunet de cosaşi cenuşii de munte, ca un scârţâit scurt şi des. În celula Nanei, pe
patul acestuia cele două femei dau spectacolul fecioarelor Lesbosului, pentru ca paznicii să-şi întrerupă
plimbarea şi să rămână cu ochii aţintiţi înspre ele. E doar începutul spectacolului, e un preludiu de care
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ei  s-au  cam  săturat,  că  niciodată  nu  prind  imaginile  aşteptate,  râvnite,  pentru  a  le  satisface  atât
curiozitatea, cât şi pornirile spre scene picante. Dar de fiecare dată pornirea lor e mai mare decât decizia
de a nu mai aştepta în zadar şi rămân nemişcaţi.

 - Erau coarne, coarne! Nu m-am înşelat. N-am văzut până acum, dar am citit că pot să apară
astfel de atavisme ce ne apropie de strămoşii noştri animali. Sunt anomalii genetice aş spune în timpuri
normale, dar acum nu numai că mă îndoiesc, dar am certitudinea că ei nu sunt ca noi, că vin din alte
sfere, iar planurile lor îmi par chiar diabolice!

 - Linişteşte-te, atavisme sau nu, diavoli sau nu, e acelaşi lucru. E ultimul lucru la care trebuie să
te gândeşti. Nu vezi că au aceleaşi gânduri, aceleaşi porniri, aceleaşi dorinţe indiferent de origine?

 - Da, dar asta mă face să mă tem mult mai mult. Dacă pe oamenii răi şi vicleni poţi să-i înfrângi
printr-o inteligenţă şi printr-o bunătate mai mare ca a lor, aceştia, Aleşii, au puterea infernului, au deci şi
capacitatea să ne înfrângă! Puterile lor au o altă dimensiune, neştiută de noi muritorii. Uită-te în jur, nu
vezi cât  de repede au înfrânt dorinţele  legitime ale noastre, nu vezi cum au transformat  lumea doar
arătându-i un pumn de arginţi?

 - Nu ne vor înfrânge, eu cred în echilibrul Universului bazat pe echilibrul divin dintre bine şi
rău. Nici n-ai dreptul să disperi tocmai azi! Mulţumeşte cerului că azi ai fost scutită să treci ca de fiecare
dată prin chinurile iadului. Azi ai scăpat! Culcă-te! Se apropie ora la care trebuie să mă „întâlnesc” cu
Andrei. În noaptea asta Adeste Fideles va avea ceva în plus: dulceaţa molcomă a harpei la începutul şi
sfârşitul ariei, iar la mijloc includ puţină stridenţă de ţiteră ca un strigăt, ca o chemare … mi-e tare dor!

         IX

După deconectarea din tunelul energetic format cu Nana, Andrei a rămas pe gânduri. Coarne? Să
fie posibil? Uite că este! Scrise mesajul codificat pentru Marga, iar în momentul imediat sent-ului îi
apăru mesajul ce venea din neant. „Nu te teme, să fii atent doar în spatele tău. Ecranul nu trebuie să se
afle decât în raza ta vizuală. Am reuşit securizarea întregului circuit până la tine. Ştim că vrei date noi
despre lume. Totul arată ca o gheată veche, stricată, cârpită şi recârpită aruncată-n deşert. Populaţia e în
continuă scădere. Drogurile, alcoolul, viruşii de laborator, medicamentele contrafăcute şi radiaţiile îşi
fac  datoria.  Platforma  de  gheaţă  desprinsă  de  câţiva  ani  din  Groenlanda  se  rupe  mereu  şi  bucăţile
înaintează în Oceanul Atlantic. Calota de gheaţă continuă să se rupă, se subţiază şi dispar tot mai multe
animale din jur. În Islanda se aşteaptă noi erupţii ale vulcanului, cu toate că norul de fum încă nu s-a
disipat,  el  pluteşte invariabil,  dar fără să păstreze viteza prognozată.  Curenţii  de aer sunt haotici,  se
formează vârtejuri şi aceştia îl antrenează sau îl stochează. Platformele maritime de petrol şi gaze din
marea Nordului fac explozii pe rând, iar sistemele de securitate instalate după accidentul Piper Alpha nu
mai funcţionează. Blocajul de ciment din conducta de petrol de la explozia din Golful Mexic se fisurează
mereu de la  exterior,  iar  cei  de la British Petroleum pompează  noroi în conductele  mai  mici  ce au
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explozii  în lanţ.  Nordul peninsulei  Scandinavice are culoarea roşie a oxizilor de fier proveniţi  de la
exploatările din Kiruna, se spune că de când o mare forţă a cumpărat cea mai mare parte din acţiuni, au
grăbit şi intensificat exploatarea”. Semnalul a dispărut. Andrei era năucit. După surpriza făcută de Nana,
după ce sufletul lui a primit hrana iubirii fără de care simţea că nu mai poate trăi, acum era deconcertat,
ameţit, s-a ridicat din faţa calculatorului şi i-a trebuit mult timp până să-şi poată găsi echilibrul ca să
meargă normal. Îmbrăcat s-a aruncat pe pat cu faţa în jos şi-a adormit imediat.

Dimineaţa l-a prins cu gândul la cei care îl contactează acum periodic; cine sunt, cum de au
reuşit să facă legătura cu exteriorul, cum de primesc informaţii şi mai ales de unde au în peşteri sau în
Chei echipament de cercetare cu care pot să treacă şi de bariera Aleşilor. Năuc, din reflex s-a apucat de
cuantificarea cifrelor primite şi de efectuarea tabelelor pentru care fusese adus aici. Nu trebuia să facă
rabat de la munca cerută, trebuia să-şi facă „datoria” exemplar,  altfel  era descalificat,  poate omorât,
poate trimis în altă parte, iar el avea menirea lui aici,  doar aici.  Fiecare pauză de lucru pe care şi-o
permitea era acum ocupată de transmiţătorii necunoscuţi. Realiza că Nana era trecută pe locul doi al
gândurilor sale, cădea treptat în starea lui obişnuită, în singurătatea alergătorului după idee, după progres
al aparaturii, după curiozitatea ştiinţifică mereu vie care-i marcase viaţa. – Basta! Rostise tare cuvintele,
iar ceilalţi îl priviră cu curiozitate şi spaimă. Cedase nervos? Toţi se uitau la el, îl studiau. Le-a aruncat o
privire  senină,  apoi  şi-a  readus în  minte  muzicalitatea  schimbată,  îmbogăţită  în  sunete  lirice  a unui
Adeste Fideles auzită cu o seară în urmă. „Sufletul meu nu trebuie să piardă ce a câştigat!” Era câştigul
lui cel mai mare, era surpriza pe care nu o mai aştepta de la viaţă, era un clocot nou, neştiut care îi redase
speranţa, dorinţa de luptă şi de salvare. În gând îi transmise Nanei toată căldura de care era în stare, iar
după şuvoiul cald pe care-l simţi îşi dădu seama că starea lor de empatie şi-a modificat parametrii, nu
mai  era  nevoie  de  toată  concentrarea  pentru  formarea  tunelului  energetic,  acesta  ştia  deja  drumul
repetiţiei ce devine reflex. Câtă putere în creierul uman, câte zone neştiute, neumblate şi nevalorificate!
Multiplicaţi-vă trăirile, ar fi strigat dacă putea, numai aşa veţi trăi dublu sau triplu într-o singură viaţă de
om! Şi-a terminat repede tabelele propuse pentru toată ziua, şi-a făcut calculele cerute de Aleşi şi a
compus poza de oboseală cu ochii închişi pentru a lucra din memorie pentru planul lor. Dacă acesta era
ştiut de cei din peşteri sau Cheiuri, şi erau, atunci aceştia îi vor ajuta. Cum şi când, prin ce mijloace, el
nu putea să întrebe, dar era sigur de intervenţia lor la momentul oportun. Erau probabil cercetători ca şi
el, poate era numai unul, dar şi informaticieni de valoare, că altfel n-ar fi avut cum să realizeze legătura
cu el şi mai ales s-o securizeze. Era un început bun, era încă o speranţă, dar era şi provocarea vieţii lui pe
care trebuia s-o înfrunte. A privit în urmă … A meritat oare să plece din ţară spre alte ţinuturi, să lucreze
la cercetările lui în afară când putea foarte bine să facă asta aici? Şi a gândit cu amărăciune … nu, nu
putea să cerceteze aici,  nu avea mijloacele  necesare,  nu era nimeni interesat de o colaborare pentru
progresul ştiinţei! Erau interese doar pentru exploatarea de aici a resurselor. Dar câte resurse într-o ţară
aşa de mică, cât potenţial neexploatat încă mai are, încât şi-au găsit loc pentru cuib Aleşii tocmai aceste
meleaguri! Mental calcula, îşi imagina, iar calcula. Şi-a amintit atunci de tunelul informaţional energetic
ce devenise reflex. Oare funcţionează în orice condiţii? Era tot cu ochii închişi. Şi-o imagină pe Nana, îşi
focaliză toată puterea spre ochii ei cerând îndurare de pe planşeul rece de marmură al unei vile într-o
noapte de groază, iar în mintea şi sufletul lui cuvinte nerostite se transformau în cuvinte simţite, spuse
şoptit la ureche: „Ai mâncat pe ziua de azi? Eşti obosit? Vrei să-ţi trimit puţină muzică, să-ţi ţină loc de
pauză, de relaxare?” Şi-l învălui susurul dulce al izvorului ce cade din munte, un ciripit ca gânguritul
unui copil, o mână care scotea sunetul aproape imperceptibil al mângâierii pe obraz. Era ca în copilărie
când  seara  după  rugăciune  intra  sub  aripa  îngerului  –  îngeraş  şi  adormea  fără  griji.  Draga  de  ea!
Niciodată n-a ştiut câtă duioşie, câtă dulceaţă poate să aducă un suflet de femeie. Cum de-a putut să
trăiască în pustiul singurătăţii, cum de n-a descoperit până acum ceea ce alţii au avut şi au practicat ca pe
o a doua natură? Va putea oare vreodată să-i dăruiască şi el acea împlinire sufletească, va fi în stare să-i
dăruiască pe măsură? „ Nu-ţi face griji, a simţit  mesajul ei interior, nici nu-i nevoie! Voi bărbaţii aveţi
sufletul altfel, aveţi o altă structură, îţi mulţumesc doar că exişti şi că lucrezi pentru noi, pentru mine! Îţi
mulţumeşte toată feminitatea din mine, toată gingăşia femeilor la un loc, îţi mulţumeşte iubirea!”
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Sus, sub Suhardul Mic Marga se grăbea cu ultimele retuşuri ale benzilor desenate pe calculator
pentru a comanda materialul şi a tria echipa de muncitori-sculptori ce urma să construiască soclul şi
basoreliefurile.

Nana se apucase să compună o simfonie a triumfului. Nu se gândea deloc la Aleşi, nu se gândea
că aceasta ar putea însoţi dezvelirea monumentului, că i-ar fi dispărut inspiraţia. Se gândea la ale ei, ale
lor, se gândea că poate, cine ştie? – aceasta ar putea să fie cântată la triumful lor, al românilor aruncaţi
pe planşeul istoriei pentru păcatul lor, acela al indiferenţei,  al linguşirii, al duplicităţii unui popor cu
tradiţii, cu vechi tradiţii, dar acum multe secole. O, dacă s-ar pune tradiţia încă de la începuturile noastre
ca popor şi până în zilele noastre între o ordonată şi o abscisă şi s-ar urmări graficul, am obţine o săgeată
îndreptată mereu în mai jos, o ruşine, o decădere, o pierdere! Poate nici nu vom mai câştiga ceva, poate
lumea va rămâne în aceiaşi parametrii, sau va lua-o mai jos, mereu mai jos până-n final, datoria noastră e
totuşi să încercăm, acesta este idealul, acesta trebuie urmat. Din unele celule cele două prietene erau
privite cu neîncredere, cu suspiciune, aria calomniei se cânta şi aici, ca pretutindeni, unii erau abătuţi,
alţii treceau prin criza de neinspiraţie specifică oamenilor. Ar fi rizibil, ar fi nerealist dacă ne-am gândi
că toţi românii din tabăra de creaţie Lacul Roşu împărtăşeau aceleaşi idealuri. N-ar fi fost români dacă
printre ei, chiar de erau oameni de artă sau compozitori,  nu erau cei întunecaţi, depresivi, înrăiţi sau
pervertiţi. Cel mai uşor pretutindeni e datul cu piatra, iar faptul că ei se mai puteau încă transpune, nu
însemna mare lucru! Dualitatea e specifică românului, unii au îmbrăcat-o ca pe a doua natură şi defilează
foarte bine cu ea! Fetele ştiau asta şi la fel de greu le era să lucreze pentru Aleşi, cât de greu le era să
lucreze în ascuns, pentru ei, pentru ai lor. Noroc cu Andrei! Faptul că acesta era mai departe de ele, dar
că se gândea la ele şi la reuşită, le dădea acestora puterea să reziste şi să lucreze.

După programul obişnuit de noapte cu întâlnirea din eter a celor doi, apoi cu email-ul codificat
cu Marga, a urmat intrarea celor din peşteri. Andrei era ca un arc, atenţia lui era distributivă, trebuia în
permanenţă să-şi urmărească şi spatele, aşa cum fusese sfătuit. „ N-ai acces la exterior, o să te ţinem la
curent, dar atenţie! La Observatorul Astronomic din Gandolfo, observatorul Vaticanului, de câtva timp e
rumoare. S-a pus pe tapet din nou a doua teorie despre încălzirea globală. Trebuie să se ţină cont de
ambele teorii, de suma lor. Asta poate să apropie sau să depărteze predicţiile deja făcute, dar te vom ţine
la curent.  După toate calculele Planeta Nibiru,  sau Planeta  Zeilor e acum foarte aproape de punctul
decretat cu cea mai mică distanţă faţă de Pământ. Nu se mai ia în calcul ciclul de 3600 de ani, ci se
devansează data, aşadar trebuie să iei în calcul totul, să te grăbeşti! Îţi cunoaştem planul, dar, doar în
parte. Trebuie să transpui pe calculator toate calculele făcute mental, trebuie să le cunoaştem, numai aşa
putem să ne ajutăm! Mâine te vom contacta din nou. Îţi vom trimite modele de animaţie pe calculator,
modele de formare de figuri noi pe baza suprafeţelor curbe ale feţei umane, pe culoarea acestora, ca să-ţi
ajute la plan, să creezi imagini pentru ziua cea mare, pentru dezvelirea monumentului şi pentru clickul
victoriei. Vrei să te distrezi puţin englezeşte, cinic? Atunci să-ţi spunem un pont, nu, nu e glumă, e chiar
adevărul,  amarul  adevăr:  tocmai  acei  care-au  rămas  în  lume  pentru  producţia  ecologică,  florarii  şi
zarzavagii fără seamăn, olandezii, au început dansul furtului, l-au învăţat de la obţinerea  lalelelor celor
mai frumoase, dar produse pe solul cu cele mai multe îngrăşăminte chimice, dar şi prin modificarea
genelor.  Şi-au  început  să producă salată  hidroponică  în  scocuri  de apă îmbogăţită  cu îngrăşăminte
chimice. Ţi-a plăcut, nu? Salata lor are fie ciclul de producţie de 45 de zile, fie de 75. Asta, da! Au
întrecut castraveţii şi ardeii roşii atârnaţi pe sforile bulgarilor!

Andrei ar fi trebuit să fie adormit de mult. Fiecare zi de lucru începea devreme, munca lui era
mai grea decât a altora, nu-şi putea permite să aibă timpi morţi. Şi totuşi nu putea adormi, ar fi stat de
vorbă cu cineva, s-ar fi sfătuit, căci mintea lui lucra pentru plan, dar nu era sigur că acesta a fi adus
omenirii  „schimbarea la faţă” pe care ar fi dorit-o. Mai sus cu patru sute de metri,  în tabăra de sub
Suhard, Nana se perpelea în aceleaşi gânduri, doar că ale ei aveau o limită ce se oprea la o singură
persoană.  Ce  se  va  face  dacă  Marga  va  fi  nevoită  să  rămână  în  interiorul  Columnei,  cum ar  mai
supravieţui sacrificiului ei? Căci în viaţă totul se îndură mai uşor atunci când în dreapta şi stânga ta stă
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cineva. În acelaşi timp se gândiră unul la altul, iar legile neumblate ale scoarţei cerebrale îi puse din nou
faţă în faţă, cuget în interiorul cugetului. 

 - Nana, nu-mi pune întrebări, nu-ţi pot răspunde acum, dar o voi face la eliberare. Am primit
informaţii, dar nu sunt de natură să-mi mărească imboldul, singurul care funcţionează e cel legat de tine!

 - Nu te întreb. Simt doar că eşti preocupat. Şi eu sunt, dar motivele mele poate sunt minore. Nu
mă întreba, am să ţi le spun la eliberare! Au zâmbit amândoi în acelaşi timp.

 - Lumea toată e o mişcare mai iute sau mai  înceată  în funcţie de un factor care-i modifică
mişcarea: puterea. Dar şi aceasta diferă în funcţie de un alt factor: banul. Iar banul, indiferent de-i lingou
sau e doar troc, indiferent de e virtual sau e real în depozite, e jinduit de toţi, dar în funcţie de un alt
factor: de rapacitatea sau de răutatea unora. 

 - Şi indiferent de e rapacitate sau răutate, aceasta nu e venită din noi oamenii ce-am primit taina
botezului, ci din forţa opusă binelui, din partea întunecată a cerului, spuse Nana ca şi când ar fi recitat o
poezie. 

 - Cei ce-au avut în ei de la început partea întunecată a cerului au avut rapacitatea, banul, puterea.
Numai ei i-au mânuit pe ceilalţi, i-au condus spre supunere absolută, i-au împilat. Nu vezi o asemănare
între inchiziţia de veacuri şi Ku-Klux- Klanul ce funcţionează şi astăzi? Doar apariţiile lor, costumele lor
albe şi decupajele ochilor precum găvanele craniilor şi nelegiferarea lor le diferenţiază!

 - Nu vezi o asemănare între stăpânii  de sclavi, vârfurile feudale, capii  moşierilor,  dictatorii,
vârfurile comuniste şi vârfurile imperiilor bancare? spuse Nana.

 - Ei s-au schimbat în momentele unor presiuni din ce în ce mai mari din partea celor care au fost
mai jos cu o treaptă ca ei. Ajunseseră pe aceeaşi treaptă de putere reală, doar că aceasta nu era legiferată,
 spuse încet Andrei, s-au pus în faţă nevoile celor de jos, celor mulţi, când de fapt ei doreau doar hârtia,
legiferarea scrisă a puterii, numele lor scris pe pagina încă nescrisă a istoriei.
Nana constata cu tristeţe că gândurile ei cele mai sumbre erau verificate prin vorbele lui Andrei. Acesta
continuă după o scurtă pauză:

 - Priveşte în jurul tău, imaginează-ţi ce nu poţi acum să priveşti, priveşte nemărginirea cerului şi
coboară-ţi ochii pe stâncile Suhardului Mic. Par toate neclintite. E drept, delta tuturor râurilor e o luptă
continuă între apă şi uscat la vărsare, înaintarea faliilor şi a plăcilor tectonice duce la „conflagraţii” am
putea spune, la adevărate bătălii, dar priveşte în ansamblu planiglobul, priveşte întâi Europa, numai în
Islanda vei vedea întindere de roci vulcanice, numai acolo găseşti fenomenul „Hot-Spot”, numai acolo e
tensiunea veşnic instaurată dintre Placa Euroasiatică şi cea Nord-Americană, în rest, doar pe ici, pe colo,
ca-n coasta vestică a Italiei presărată de pietrele Vezuviului! Asta în Europa. Să privim acum împreună
America de Nord şi Centrală şi America de Sud. Toată coasta vestică are aproape numai rocă vulcanică,
aici e bătălia lumii, bătălia purtată în adâncuri, fără martori, dar cu efectele pe deasupra. Placa Nord-
Americană şi placa Pacificului sunt într-un continuu război, iar în jurul Munţilor Stâncoşi activitatea
vulcanică e în toi. Mai mult, scufundarea marginii Plăcii Pacificului sub Placa Americană influenţează
clima  întregului  glob.  Groapa  San  -  Andreas,  paralelă  cu  ţărmul  californian  trece  chiar  prin  San
Francisco. Placa Atlantică presează asupra celei  Caraibiene şi o împinge pe aceasta sub insulele Antilele
Mici. Activitatea vulcanică şi mai ales seismică deplasează insulele în fiecare an, iar în America de Sud
prin  încălecarea  Plăcilor  Nazca  şi  Kokos  de  către  placa  Sud-Americană,  terenul  e  cel  mai  nesigur.
Pleacă-ţi urechea: nu auzi blestemele indienilor în cântecele lor rituale, nu-şi strigă aceştia amărăciunea
unui neam aproape dispărut printre stâncăria în care nu era adaptat să trăiască? De câte ori aud o melodie
a formaţiei Enigma, parcă aud incantaţii şi blesteme, simt săgeţile psihologice muiate-n otrăvuri mai tari
decât amuletele din părul de cal împletit, iar în aburul fierturii de plante, sufletul lor bolnav care urcă la
ceruri. Compară acum cu restul lumii …Nu te uita că iarba e atât de înaltă şi grasă în Noua Zeelandă sau
în Australia! Acolo unde lanţul trofic natural e lipsit artificial de un reprezentant, cum e cazul stârpirii
lupilor în favoarea oilor, acolo,  mai devreme sau mai târziu va fi un colaps, o catastrofă.  Şi unde-s
comorile lumii, unde se poate încă trăi cel mai sigur? La sânul bătrânului continent, dar cu petrolul şi
pietrele  altora.  Începem  deci  să  ne  apropiem  de  poftele  oamenilor,  a  unei  părţi  dintre  ei.  Vezi
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transformările  făcute  de  om?  Vezi  rănile  adânci  ale  defrişărilor,  creşterea  suprafeţelor  deşerturilor,
înaintarea apelor lipsite de viaţa adâncurilor şi a malurilor?

 - Priveşte în jur, murmură cu părere de rău Nana, priveşte animalele prin zăbrelele cuştilor din
grădini zoologice, priveşte-le tăcerile şi tristeţea ochilor, intră în halele de peşte să vezi captura rămasă
cu ochii deschişi ai groazei şi morţii, priveşte cum se zbate caşalotul cu radarul pierdut printre radarele
omeneşti în rotire continuă!

 - Pregătesc singur, cu de la mine putere o rană Cheiurilor Dâmbovicioarei. Dar sunt doar nişte
chei, unde informaţia primordială e scrisă în susurul apelor, în stâncăria muntelui şi în grotele adâncului
peşterii. Îşi vor reveni repede şi mă vor ierta, însă jur, jur acum în faţa gândului tău că …

 - … va fi ultima rană pe care o facem naturii, ultima palmă şi ultima lacrimă – îi urmă Nana
gândul în gând şi i-l transmise.

 -  Dacă  va  fi  să  scăpăm,  pe  malul  râului  din  marginea  pădurii  vom scrie  simfonia  naturii
inteligente, străvechi şi-n continuă legănare! Vom avea de învăţat amândoi de la ea, numai că ea nu va
avea ce să înveţe de la noi. Dar ne va ierta, aşa cum îşi iartă furtuna care i-a rupt crengile cu o rafală de
ploaie mânată prea iute de vânt!

Era obosită, dar somnul întârzia să apară. Din celula alăturată, prin pereţii subţiri de rigips placaţi
doar pe exterior cu panouri de plastic, Nana auzea zvârcolelile Margăi. S-a ridicat şi a zgâriat uşa atât cât
aceasta s-o audă, apoi şi-a deschis-o pe a ei şi aproape s-a târât pe marginea pădurii de lângă tabără.
După puţin timp a apărut şi Marga, s-au întins fără vorbă pe iarbă, iar Nana şi-a scos un walkie-talkie pe
care-l  ceruse  la  venire  pentru  compoziţia  cantatelor.  Trebuia  doar  să  suprapună  sunete,  arii,  stiluri
diferite de muzică şi îl ceruse de la început Aleşilor. Acum acesta îi era de folos, îl puse pe o melodie la
care lucrase ziua în curs, ca să poată discuta cu Marga. Aceasta era obosită, deprimată şi bolnavă. Şopti:

 - Îmi fac reproşuri. Dacă nu-l priveam în ziua aceea blestemată pe A9 printre gene şi nu jucam
rolul temperamentului nestăvilit, al neastâmpărului şi insatisfacţiei, acum nu treceam toţi prin chinuri!

 - Vorbeşti prostii, ai fost singurul fir de care ne puteam agăţa pentru încercare! Merge sau nu,
vom vedea! Datoria noastră de oameni este să încercăm!

 - Dar dacă reuşim şi intrăm în repetiţia istorică a unor vremuri pe care noi românii le petrecem
mereu, aceleaşi drumuri cu aceleaşi plecăciuni, cu aceeaşi linguşire şi laşitate? Mă tot gândesc, de ce ne-
au ales tocmai pe noi să ne ocupe, să ne cotropească, să ne extermine până la unul? Ce avem noi în plus
sau în minus faţă de alţii? Marga vorbea, dar era din cale afară de tristă … 

 - M-am gândit şi eu, dar am ajuns la concluzia că de veacuri drumul nostru a fost greşit, că a
existat o cotitură de la care noi ne-am desprins şi am luat-o la vale nu numai pe toboganul istoriei, dar
ne-am abătut  tocmai  de  la  credinţă,  de  la  bunele  şi  sfintele  obiceiuri  ale  dacilor!  Aşezarea  noastră
geografică e nodul dintre linguşirea lipicioasă a unui imperiu ce şi-a făcut loc cu iataganul şi sălbăticia
altuia  născută din vastul ţinut  din jurul Uralilor,  ţinut  cu întinderea câmpiei  ruse la nord, cu cuţitul
cazacilor  dintre  dinţii  Volgăi  şi  Donului  la  sud,  cu cruzimea sprâncenelor  împreunate  asemănătoare
tătarilor  la  sud-est,  dar  şi  dinspre  pustă.  Nodul  acesta  e  veşnica  plecăciune  a  umilului  ce-şi  pierde
încrederea în sine dar îşi exersează mereu mişcările spinării, toate fiind dublate de mulţumirea punguţei
cu doi bani. Toate au dus la formarea unei naţii ce n-a fost învăţată să gândească singură pentru destinul
ei,  ci  doar  prin  primirea  de  ordine.  Plecăciunea  în  faţa  vârfului,  indiferent  de  unde a  venit  acesta,
duplicitatea şi căutarea prieteniei  vârfului cu orice preţ,  dar şi  jinduirea poziţiei  acestuia,  ne-a făcut
simbolul menajeriei potolită cu biciul şi mulţumită cu bucăţica de zahăr! Vorbim mereu despre vechile
tradiţii româneşti … Da, sunt, dar nu trebuie uitat „vechiul”. Doar acolo găsim tradiţia curată, doar acolo
adevărul,  doar acolo divinul, în rest toate au fost pierdute,  şterse, acoperite ca  scrierile scrijelite în
pereţii peşterilor şi cheiurilor, distruse de vechiul drum al oierilor!

 - Am lucrat la o sculptură dintr-o tabără de vară organizată în Austria, spuse Marga. Am privit
tot drumul până acolo, dar am privit şi acolo. Păstrarea vechiului, a adevăratelor tradiţii te urmăreşte de
pretutindeni. Compar cu „muzeele satelor”de la noi. În afară de câteva exponate de certă valoare, ca
vechile  bisericuţe  închegate doar cu cuie  de lemn,  în afară de porţile maramureşene,  de brâurile de
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marmură având ca motiv floral vechea floare de dovleac brâncovenesc, în rest numai uluci afumate,
garduri  păzitoare de imaginare bogăţii  cu ştacheţii  niciodată de aceeaşi  mărime,  perdele  cu cusături
colorate pe plasticuri cu ochiuri mai mici sau mai mari şi instrumente de suflat făcute de un noviciat fără
seamăn. De ce? Oare de ce?

 - Pui întrebări copilăreşti! Pentru că nu avem cum să ne comparăm nici cu celelalte ţări foste
comuniste,  nici  cu  cele  vestice,  capitaliste.  Ţările  lagărului  fost  socialist  au  avut  şi  au  dârzenia  şi
demnitatea neştirbită, ele au trăit mereu în cultul muncii, iar când munceşti, preţuieşti. Ţările capitalului
la fel, au păstrat pentru că le-au obţinut toate cu greu, le-au făcut cu sudoarea lor şi au preţuit ce-au
primit  din străbuni.  Nimic nu te motivează mai  mult  decât  lucrul făcut  de tine,  pentru tine! La noi
cincizeci de ani s-a lucrat  în devălmăşie, de unde lucrez, sau mă fac numai că lucrez, de acolo mă
hrănesc. Sau fur, tot nu se vede! Şi tehnica furatului s-a instaurat stăpână pe oameni, pe simţirile lor,
tocindu-le  până aproape n-a mai  rămas  nimic  curat,  nici  un ideal,  nicio  năzuinţă,  ci  doar  o  nevoie
fiziologică de a mânca, de a bea şi de a arăta, sau a mă lăuda! Răsturnarea valorilor vârfurilor comuniste,
întrecerea lor în sportul extrem al cruzimii şi lipsei de conştiinţă s-a propagat în lanţ asupra urmaşilor
lor. Ei au fost primii la masa comună mai întinsă decât oricând, ei au fost primii îmbogăţiţi ai timpurilor
acestora, lipsa lor de cultură şi tradiţie a fost compensată de o dorinţă de îmbogăţire mai mare decât a
părinţilor lor. Dar acum se vor plăti poliţele,  şi nu numai noi vom avea de plătit poliţe, ci şi cei de
dincolo, din societatea de consum care, fie vorba între noi, a devenit prea consumistă! Suntem într-un
moment în care forţele noastre şi ale lor au aproape un numitor comun, dar numai aproape am spus.
Pentru că e momentul de cotitură în care le-o putem lua înainte, putem să construim pentru că avem pe
ce, suntem cum s-ar spune, fetele mari ale istoriei. De-asta ne-au şi ales! Pentru tot ce a rămas întreg,
nevalorificat, neexplorat! Pentru motivele expuse la început: pentru mare, pentru munte, pentru Dunăre,
pentru rândunica ce are radarul sănătos şi pentru natura care încă, în bunătatea ei ne suportă.

Amândouă aveau sufletul încărcat de o întrebare pe care nu îndrăzneau să şi-o pună: oare afară,
dacă reuşea planul, ce vor mai găsi? Câte popoare reuşiseră să mute din loc, câţi dintre oamenii simpli
au rămas? Câţi dintre români mai aveau sufletul plin de iluzii, câţi rămăseseră? Păstraseră oare într-un
colţ al inimii speranţa că ne vom putea reveni, sau erau doar legumele prognozate de forţele răului spre
pierzanie? Mai legăna cineva leagănul pruncului, al prieteniei,  mai punea cineva bucăţica de pâine-n
fereastră s-o ciugulească vrabia oprită-n pervaz?

          X

Marga a terminat planul Columnei şi în aşteptarea ajutoarelor, a muncitorilor-sculptori italieni îi
arăta lui A9 desfăşurarea benzilor cu basoreliefurile concepute de ea. Îi era teamă doar ca lui să nu i se
pară  prea  mare  diferenţa  de  statură,  de  îmbrăcăminte,  de  locuinţele  lor  şi  ale  sclavilor.  Asta  ar  fi
însemnat  să  o  ia  de  la  capăt,  să  proiecteze  pe  calculator  din  nou totul,  să  conceapă din  nou.  Nici
pomeneală! Lui A9 i s-a părut totul normal, ei erau îndreptăţiţi să aibă cel mai mult şi tot ce este mai
bun. Ar fi dorit şi o bandă destinată divertismentului, ca şi când şi uitase propunerea de a mai construi
încă una pentru ei doi. Ea îşi spuse atunci că în schimbarea lui nu pot exista decât două posibilităţi: una
era ca plictisul s-o ferească de noi asalturi, dar exista şi aceea ca atacurile lui să fie din ce în ce mai
violente, să caute plăcerea în a lovi cât mai des şi cât mai dureros. Dar ea nu putea să mai dea înapoi, tot
ce făcuse, tot ce îndurase ar fi fost în zadar, iar planul lor ar fi fost periclitat. Primi prima lovitură şi
Marga se gândi la păcatul ei de a crea stiluri amestecate de sculptură, forme sofisticate, prea depărtate de
real. La a doua îşi spuse că plătea pentru iarba călcată a parcului, ca şi pentru călcarea jurământului de
iubire  veşnică pentru primul prieten.  La a  treia  îşi  spuse că plătea suferinţele  părinţilor  ei  la prima
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plecare de-acasă spre capitală şi spre libertate, iar la ultima că uitase rugăciunea copilăriei,  aceea cu
îngerul ce-i păzeşte pe toţi. Le-a îndurat şi de data aceasta pe toate, sângele în vuiet aproape îi sparse
timpanele, când fără să realizeze răspunse cu lovitura palmei în dungă, oprindu-se speriată. Lovise chiar
locul dintre coarnele lui, „lipoamele” nescoase din lipsă de timp. Reacţia lui a fost paradoxală, şi-a frecat
locul şi cu rânjetul ce nu cerea nicio explicaţie, râse. Marga a avut atunci certitudinea, nu doar bănuiala
că el vine dintr-o altă lume, o lume întunecată, crudă şi îngheţată. Trebuiau stârpiţi, cu orice preţ aceştia
trebuiau stârpiţi!  De reuşita planului  ce se ţesea în tabăra de la Lacul  Roşu, în tabăra de lângă lac
depindea soarta lumii, a poporului acesta împilat, mai ales dintr-o vină proprie. 

Andrei primea din nou ştirile venite de-afară. Nu mai înţelegea nimeni nimic, totul era altceva
decât ce se dorea a fi, minciuna, impostura şi răutatea acoperea pământul. Dispăruse iubirea, dispăruse
solidaritatea umană, nimeni nu mai avea încredere în nimeni, copiii se răfuiau cu părinţii, părinţii între ei
şi ambii cu vecinii, sau chiar cu necunoscuţii. Pacte, tratate bilaterale erau călcate, se căutau motive de
război rece sau cald, se foloseau armele biologice şi mai ales arma nimicirii a tot ce e bun şi e sfânt. Se
invocau motivele  înarmării  pe ascuns a unor ţări  fără de vină, se căuta dublura butonului din seiful
biruitorului,  se îmbogăţea uraniul în numele scopurilor umanitare,  se ridicau bisericile prin capii  lor
pentru  supremaţie.  Culoarea  şi  luciul  înlocuia  treptat  bunătatea  şi  inteligenţa,  cotul  rodat  în  luptele
dedesubturilor era cel mai de temut, Ocean-Trib's aduna la un loc surferii cu adrenalina-n exces ca a
dementului lăsat liber, ei purtau uniforma costumelor nu mulate, ci lipite de piele, iar părul lor platinat,
nu-i  deosebea de femei.  Atât bărbaţii  cât  şi femeile purtau uniforma,  emblema sexului, pierzându-şi
astfel  individualitatea.  Un grup de –ei-  aparent  musculoşi,  parfumaţi  cu feromoni  de împrumut  din
sprayurile cumpărate  din piaţă,  cu numărul de sinapse din ce în ce mai mic,  iar  muşchii  umflaţi  cu
anabolizante, alături de un grup de –ele-  blonde-platin, cu sânii şi fesele lucrate de aparatul implantului
cot la cot cu trăgătorul de fiare. Erau aparent inocente, dar cu inocenţa la vedere ca marfa pe galantar.
Brunetele, focoasele brunete puteau să fie găsite şi ele pe orice ring de club de noapte din lume. Erau
senzuale prin mişcarea şoldurilor şi muşcarea buzelor. Păr pubian şi axilar plantat în exces, fir cu fir,
căci  trecuse  de  mult  moda  epilatului  în  literele  alfabetului.  Trebuiau  să  arate  sexi,  transpirate  şi
mirositoare, ca un indiciu al unui temperament de nestăvilit. Paradele gaylor aveau crucifixul pus pe zala
din jurul gâtului şi lanţul până-n pământ. Avangarda mondială a modei se mutase de la Paris la New
York, apoi la Milano. Gloria Coelho defila în rochia de seară încălţată în bocancii hippie ai celor ce pe
vremuri aveau un ţel”. Asta am prevăzut-o şi eu, ştiam că nu are cum să se întâmple altfel … Andrei era
puţin dezamăgit  de ştiri,  ele  erau predictibile  „După eşecul  Summitului  G8 de pe insula  Hokkaido,
înaintea summitelor de paradă ţinute ulterior au hotărât unii să fie mai rapizi decât alţii, să lucreze la
strategia la care asistăm astăzi. Logica puterii a fost simplă: mergi acolo unde ţi se aduce maximum de
avantaje, cu un efort minim. Într-un mediu restrâns şi controlat te dezvolţi rapid, dar renunţând la un
număr mare de indivizi nici nu mai e nevoie de o dezvoltare ulterioară. Ai la dispoziţie toate resursele,
stagnezi cifrele poluării rapide şi priveşti pragmatic evenimentele ce vor urma. În plus lecţia dictaturii se
învaţă repede, mai ales dacă de partea ta ai puterea Infernului şi banul tipărit al tezaurelor lumii. Şi ce s-
o mai dăm după deget, dacă la summituri se punea de ochii lumii problema sistemului cap and share,
adică toate popoarele sunt stăpâne pe resurse, dar îşi plătesc şi partea de consum energetic, acum au
posibilitatea să scape de pacoste, căci numai Statele Unite şi Marea Britanie aveau de plătit pentru 40%
din penalităţile pentru efectul de seră pe care-l produc! Ei, îşi spuse Andrei, pe asta n-o mai ştiam!
Drăcească idee, drăcesc plan! … Tot mapamondul aştepta cu sufletul la gură biocombustibilii, salvatorii
lui, numai că efectul folosirii acestora s-a dovedit mai nociv naturii, efectul de seră fiind dublat prin
folosirea  lor.  Şi  s-a  redus  consumul  de  biofuel.  Efectul  de  seră  schimbă  parametrii  condiţiilor
meteorologice. Pe de o parte ploile de lungă durată şi în cantităţi mari duc la alunecări de teren, inundaţii
catastrofale, pe de altă parte comasarea acestor fenomene numai pe suprafeţe aleatorii, duc la dizarmonii
în circuitul apei pe glob. Unele zone se deşertifică, iar deşertul înghite ţări ce  sunt predispuse la pieire
prin înfometare. Şi cum nu numai Africa, ţările Orientului Mijlociu, China şi India au fost ameninţate
acum  venise  rândul  Statelor  Unite.  La  treabă!  Ar  fi  existat  soluţii,  spune  Grupul  de  cercetare  a
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companiei Siemens, dar acestea erau pe termen lung! Japonezii de la Jaxa au proiectat un satelit care ar
fi captat razele solare prin panouri fotovoltaice pentru a le transmite pe acestea înapoi pe pământ. Unii
cercetători au creat artificial plante capabile să reflecte radiaţiile infraroşii, răcind planeta. Dar în cât
timp se ajungea la producerea lor pe scară industrială  agricolă,  în cât timp se răcorea? Previziunile
pentru anul 2012, ca şi apropierea Planetei Zeilor de pământ strângea de gât candidaţii la titlurile de
Aleşi. Ei aveau economicul, aveau deci şi puterea. Aveau puterea, aveau şi decizia. Au luat decizia şi
treptat au trecut la fapte. Sunt doar la început, noi românii am rămas puţini, dar cei rămaşi au capacitatea
să schimbe lumea! Cei ce s-au complăcut în lingerea degetului mânjit cu miere au plecat, şi-au deschis
conturi în afară şi au căzut în capcana la a cărei construcţie au ajutat: nimeni nu i-a aşezat alături de
Aleşi,  nimeni  nu i-a  primit  ca  egali.  Erau  socotiţi  tot  emigranţi.  Cei  mai  mulţi  români  au  îngroşat
rândurile  celor  propuşi  pentru  exterminare  printr-o formă  sau  alta.  Grăbeşte-te  românule  cercetător,
spală tu ruşinea românului ce de veacuri s-a aliat cu diavolul, dar care n-a fost primit de el, ci numai în
spatele lui,  mereu.  Exact ca în aşa-zisa dramă a familiei Hilton!  Nicio familie de vază nu-i primea
alături la masă, că erau socotiţi îmbogăţiţi de ultimă generaţie. Ce păcat, îşi spuse Andrei, ce păcat că nu
sunt în stare să intru în legătură cu staţiile de monitorizare din reţeaua Share, cu cea instalată în Uganda,
pe muntele Rowenzori, cu NCO-P amplasată la peste 5000m în laboratorul de pe Everest, nici cu cele
încă opt care se plimbă nestingherite deasupra noastră! Mi-ar fi dat  nu numai informaţii, dar ar fi fost şi
martorele reuşitei sau eşecului nostru!

XI

A sosit materialul, au sosit muncitorii-sculptori, s-au montat schelele pentru postamentul ca o
cameră  -  firidă din interior.  În câteva zile  a fost  pregătită  aşa cum o ceruse Marga.  Cu legătură  la
internet, cu toate că nu-l putea accesa decât pentru un singur scop, acela al verificării calculelor făcute de
ea, iar Andrei a reuşit intrarea în calculatorul ei pentru mesaje. Acestea, pentru siguranţă erau tot cifrate.

 - Nu înţeleg de ce trebuie să lucrezi în interiorul monumentului, Aleşii pe care i-am întrebat,
specialişti în IT nu înţeleg nici ei, spuse A9 la prima lui vizită.

 - Nu voiam să-ţi divulg nimic , aşa sunt eu secretoasă! Sunt nevoită însă acum să vorbesc. Dacă
aş  lucra  din  afară,  dacă  aş  urmări  toate  lucrările  muncitorilor  cu  calculatorul  din  exterior  aş  fi  la
dispoziţia vremii. Ce fac pe ploaie? Marga râde cu privirea în jos. Te-am păcălit! Numai de aici, din
interior pot să urmăresc efectuarea basoreliefurilor. Figurile, dacă ai observat sunt dispuse pe concavităţi
şi convexităţi, ori de afară nu pot să le cuprind perfect. Aria vizuală mi-ar prinde şi tot ce e în afara
ochiului, dreapta şi stânga fiecăruia. S-ar denatura totul, iar aceasta e o construcţie care să dureze, nu
numai prin parametrii tehnici, dar şi artistici. Din interior văd şi cât se ia cu dalta. Se măsoară grosimea
stratului  de marmură  automat.  Îmi vor trebui  cred şi  nişte  ochelari  stereoscopici,  ochelari  anaglifici
pentru a putea vedea în trei dimensiuni, iluzoriu, bine înţeles. Lungimea distanţei pupilare, aceeaşi cu
distanţa de convergenţă a ochilor mei va trebui şi modificată şi creată o altă polaritate. Vreau lucrul
perfect care nu s-a făcut până acum, dar vreau discreţie absolută. Nu-ţi mai întreba specialiştii IT, altfel
voi face un lucru obişnuit. Ai încredere, sau schimbă-mă! Alege pe altcineva.
A9 era aţâţat. Pe de o parte vedea în ea femeia singulară în gândire şi acest lucru îl aţâţa, pe de altă parte
simţea din el o altă dorinţă carnală, mult mai puternică decât propriul viciu. Acesta i-a părut acum şters,
voia noi senzaţii. Voia sexul extrem, aşa cum sportivii care fac de toate, adrenalină să fie, se avântau pe
pantele sau valurile cele mai periculoase într-un sport-extrem fără precedent.

- Ai loc destul la masa calculatorului? Stai comod? 
- Da, răspunse Marga, având deja intuiţia dorinţei lui încă neexprimată verbal. Se îngrozea.
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 -  Îţi trebuie mai mult loc, va trebui să stai mai comod, iar eu voi lucra odată cu tine, dar jos, la
picioarele tale! Am să-ţi cad în genunchi aşa cum face un veritabil îndrăgostit. Cu inelul la mine! 
„Asta-i acum, îşi spuse Marga în gând! M-am căptuşit! Ce-a fost până acum a fost cum a fost, ce va
urma …  Cât va mai dura totul? Ajută-mă Doamne! Dă-mi rezistenţa să pot să îmi termin lucrarea, ajută
şi pe Andrei în reuşita planului. Mi-e teamă că dacă dă greş nu mai pot să aştept pedeapsa lor, a Aleşilor,
îmi iau singură zilele. De primul copac!”

 - Stai să îţi fac schiţa ochelarilor, va trebui să mi-i aduci cât mai curând. Cred că găseşti la vreun
studio de filme moderne, cu tehnică înaintată, la cei care lucrează filmele în mai multe dimensiuni. Cred
că găsiţi la studiourile Gaumont din Paris. Lucrează şi pentru Disneyland. Parcă am înţeles că Franţa are
acelaşi statut ca Italia, sunt în restaurare pentru turism şi agrement. 

În peştera Dâmbovicioarei  în program este Adunare ordinară a Aleşilor. Vin şi-şi ocupă locul pe
rând, nu vorbesc unul cu altul. Parcă sunt preocupaţi de ceva. Ordinea de zi cuprinde trei puncte: 1)
rezoluţia  finală  în  cazul  Chinei,  2)  modificarea  potenţialului  hidroelectric,  3)  noi  transformări
comparabile anual ale florei şi faunei. Consilierul atacă partitura procesului verbal. Aleşii trag cu ochiul
la gustările de pe mese. Cocktail în culori stratificate din sucuri de fructe. Măsline de Kios înfipte în
beţişoare. Felii de pâine prăjită din secară. Felii aproape transparente din muşchi de căprioară afumat.
Grand façon! Aerul are iz de citrice, să se armonizeze cu aromele gustărilor. „ Natalitatea n-a suferit
creşteri,  dar  nici  n-a  scăzut.  Psiho-social  chinezii  au  aceeaşi  structură.  Sunt  muncitori,  numărul  de
răzvrătiţi conform graficului. Huaneng Yuhuan, centrala energetică încălzită cu cărbune creşte eficienţa
la 45%, iar reducerea cantităţii de CO2 e prognozată la 100.000 de tone/ an. Oraşul Dongtan e alimentat
în întregime de la resurse regenerabile. Contractele semnate cu Arup sunt în derulare prin asigurarea
asistenţei tehnice autohtone, dispărând colaborarea cu Anglia. E pe terminate al nouălea ecooraş.” Aleşii
votează: îi mai păstrăm, încă ne sunt de folos. Se trece la punctul 2: „Ariditatea creşte pe locul fostelor
state din Africa subsahariană. Idem Bangladesh. Scade cu 50% în ţările din zona mediteraneană, creşte
cu 30% în cea nord-orientală, stabilă în Europa Centrală şi estică”. Ei, am ales bine, mai modificăm pe
ici,  pe acolo.  Fundurile  Aleşilor  se  aşează  mai  bine în  fotoliile  din janilie.  Yes,  o yes!!!  All  right!
Sunetele  stereo  hy-tech  atacă  un  Handel-  Messiah  Oratorium-Aleluia  mixat  cu  Dansul  săbiilor-
Khachaturian … 
3) „Flora şi fauna în schimbare continuă. – Rahat! îşi spune A9 în gând – „Munţii din nordul Europei,
mai ales ai Elveţiei adăpostesc acum o floră tipică înălţimilor joase. Florile nu mai au acelaşi parfum.
Sacii  polenici  cresc, pistilele  au cantitate  scăzută de nectar.  Ţesut sclerotic  în fructe şi legume mult
crescut  peste  limitele  normale.  Cantitatea  de  apă  scăzută  în  ectodermă.  Parenchimuri  crescute  în
rezistenţă.  Urşii  nu  mai  hibernează,  cel  siberian  suportă  totuşi  veri  mai  lungi  şi  mai  călduroase.
Ţestoasele eclozează mai multe femele decât masculi. Iepuri hermafrodiţi. Din ce în ce mai puţine arii
muntoase aride, acestea paradoxal se acoperă de vegetaţie luxuriantă. Fluturii şi zburătoarele caută locuri
mult mai înalte formând biocenoze pe alte biotopuri, ceea ce perturbă echilibrele ecosistemelor. Flora şi
fauna abisală în descreştere, până la dispariţie. Animalele îşi pierd radarele, multe au dispărut ”. Un Ales
soarbe din paiul  negru cu zgomot.  Per general  sunt satisfăcuţi  … au început  reorganizarea  la timp.
Abdomene mângâiate. Capete ridicate mai sus. Câte un strop de suc natural se prelinge pe rever şi îşi
continuă nestingherit drumul conform gravitaţiei. Sfârşit de adunare în plictis general. Nu dau mâna, se
înghesuie spre ieşire. Privesc din maşini jumătatea monumentului din centrul radarelor care e acoperit de
schele.  Peste  schele  e  ţesătură  albă  din  hârtie  poliesterică,  rezistentă.  „Surpriza  lui  A9!  Să  vină!
Participăm!”

În Club B aglomeraţie mai mare decât de obicei, semn că Aleşii se cam plictisesc acasă. Stau
placizi cu paharul de aperitiv amărui în faţă şi privesc în gol. Ar mânca şi n-ar mânca … ar juca o ruletă
şi n-ar juca … de un flipper nici nu poate fi vorba … nici la manetă, nici la mouse …O dâră roşie le
străbate câte un ochi, depăşindu-le conturul acestora ca o săgeată ce se pierde în plasma din perete ce e
aproape fără sonor. O masă cu trei ocupanţi:A2, A8 şi A9. Primii plictisiţi, ultimul cu gândul la altceva,
dar care îi animă privirea. 
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- Simt miros de mascul în călduri, gângăveşte A8. 
 - Şi ce şoapte susură zilnic prin porţile vilelor! Uneori se aud ca rafalele puştilor de vânătoare!

A2 îi ţine anemic isonul  lui A8, în speranţa unei destăinuiri picante. S-a încheiat vânătoarea?
 - Merge strună! A9 răspunde cu gândul la deliciul pe care îl vede în zare, în camera-firidă din

interiorul Columnei. 
 - O româncă … nici măcar nu sună exotic, cu toate că mi-a ieşit pe nas exotismul! Am şi de dat

la prieteni ...  Alma e plină de draci de câte ori întârzii  de-acasă! A8 afişează plictisul,  A2 şi A9 se
privesc lung şi cu înţeles. – Dă glas, îl incită A8!

 - Bine făcută, bine antrenată şi binevoitoare, răspunde A9 provocărilor. Brici în gândire. Spirt,
nu altceva, bate la fund zece bărbaţi de-ai noştri! Şi-un simţ artistic elevat ce n-am văzut, are talent
domnule, îl are din născare. S-o trage din neamul lui Brâncuşi! 

 - His „miss” voice! Mi-a plăcut. Master's voice e kaputt! Amor forever? Aşa s-ar zice! Suntem
dezolaţi,  uscăm batistele,  dar  nu ne pierdem speranţa  … Nu-i  ultima  … A8 glumeşte  cam acru,  e
invidios. Nu tu o vânătoare ca lumea, nu tu o distracţie extraconjugală. 

 - Plecăm la Split. Am dat comanda dezvelirii fotoliilor din huse. S-a curăţat şi plaja, se umple
treptat şi menajeria! M-aşez în amfiteatrul din Solin şi-mi închipui corida. Daţi drumul la taur! Văd roşu!

 - Nu admit nicio plecare decât după dezvelirea monumentului! Am uitat azi să fac anunţul în
Adunare. Voi fixa o dată, am să v-o comunic. Serbăm ceva nesperat, vedem ceva nesperat! Breaking
news! Am zis! Orice abatere va fi pedepsită prin dezavuare totală! Mă retrag din triumvirat, ce naiba!    
Pauză. Semn sigur că nu mai urmează nicio mărturisire. Plictisul iniţial. A2 bate darabana cu degetele.

 - Să mergem dincolo, începe programul Exclusiv. Trufandale turceşti, spuse A2. „La fel ca-n
tavernele cu ştaif din centru” ar spune privitorul român anonim.
Afară noaptea a coborât de mult  peste Chei. Aerul răcoros aduce miros de cetină şi de Garofiţă de
Munte.  E  plantă  ocrotită  de  lege  de  mult,  dar  e  încă  prezentă.  Familiile  Aleşilor  sunt  în  spatele
perdelelor. Storuri trase. Doar din parcul vilei lui A8 se ridică o şuviţă de fum, face rotocoale în jurul
trilurilor râsului Almei, apoi se retrage spre brazi. Grătarul sfârâie sub ultima bucată de carne. Spre ea se
îndreaptă două  ţepuşe. Două animale de pradă din deşertul cu plante ţepoase. Deasupra lor e masivul
Piatra Craiului, mut ...  Pace de munte ce priveşte-n tăcere musafiri nepoftiţi ... Înţelepciune de munte ...

XII

Andrei lucrează la definitivarea planului. Are din ce în ce mai multe îndoieli,  ca atunci când
învăţând mereu, simţi că ştii din ce în ce mai puţin. E surescitat,  se plimbă de colo-colo, îşi freacă
mâinile. Simte o durere agasantă de cap, dar nu pleacă din faţa calculatorului.  Colegul din stânga îl
priveşte încă o dată. S-a obişnuit cu stările acestuia, nu-i mai urmăreşte reacţiile. Crede că are o stare de
nervozitate ce se amplifică odată cu trecerea timpului. Andrei vorbeşte singur în şoaptă. Nu se aude ce
spune. „Buuun! Nu mă bazez pe forţa  nucleară tare,  ci  pe forţa nucleară slabă,  responsabilă  pentru
dezintegrarea radioactivă, pe electromagnetism şi interacţiunea acestora cu materia. Am calculat distanţa
exactă  … Fix  până  în  centrul  Columnei  ...  trasez  linie  oblică,  unghi  format  de  40º… am direcţii
independente de mişcare,  sus-jos, dreapta-stânga,  înainte-înapoi … sunt limitate,  renunţ la ele.  Aleg
curbele  mici  în  mişcare  vibratorie  pe  direcţia  liniei  oblice  care  formează  unghiul  ...  Am  mărit
dimensiunile curbelor în mişcare, ale stringurilor ... Am împărţit  stringurile în două, am două numere
pare … Obţin două stringuri  gigantice ...  Buuun! Acum forţa electromagnetică e mai mare de atâta
număr de ori decât cea gravitaţională. Viteza luminii devine mai mare în stringurile deschise la capete.
Capetele  le-am  legat  de  membranele  tridimensionale.  Am  format  membranele  din  două  clickuri
luminoase, unul dat de aici, din calculatorul meu , iar celălalt ce-l va da calculatorul Margăi în acelaşi
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moment cu al meu. Normal cele două membrane, cea de aici şi cea de la calculatorul ei se vor deplasa
una spre cealaltă. Toată energia eliberată la întâlnirea lor va produce explozia. Buuum! Praf şi pulbere!
Ar trebui să meargă. Cred cu tărie în Ed Witten, e doar continuatorul lui Einstein, e maestrul mecanicii
cuantice. Şi dacă nu merge? Repet … Am calculat …” Reia ciclul. De atâtea ori că în faţa ochilor are
doar cifre şi coarde în mişcare. În memorie i se interpun imagini de coarde mici, frânturi de sunete de
violoncel. E obosit.

Cu mâinile împreunate sub cap, culcate pe iarba din faţa celulelor, fetele stau de vorbă. Au scăpat
de teama de până acum. Sunt intrate în joc, joacă! Şi joacă tare, ca împătimiţii meselor cazinoului ce-şi
pun la bătaie ultima fisă. Concentrare. Toată atenţia pe amănunte. Un pas greşit, o neatenţie şi ultimele
speranţe duc cu ele cu tot, neamul românesc de la născare.

 - Andrei spune că trebuie să-ţi programezi calculatorul pe o oră cu minutul şi secunda pe care el
ni le va comunica în momentul terminării Columnei. Te pricepi? întreabă Nana.

- Nu-i mare lucru, de aici să vină greutatea …
 - Mai vorbeşte de un costum pe care trebuie neapărat să i-l comanzi lui A9, pe dimensiunile tale.

Motivezi  că la  o lovitură mai  puternică dată cu dalta  în  marmură aceasta  s-ar  putea sparge şi  cum
monumentul e atât de înalt şi gol pe interior, te-ar putea omorî.

 - Mi-a comunicat şi materialele, spuse Marga, am primit mesajul, dar hai mai bine să vorbim
despre altceva. Privesc în jur şi nu-mi imaginez cum de  a trecut timpul aşa de repede … Parcă mai ieri
îmi culegeai frăguţe! Acum rugul de măceş are fructele atât de roşii, de zici că-n curând va da bruma.
Priveşte-i frunzele, deja sunt galbene, iar jos la poalele pădurii se ridică o flacără.

 - Este cireşul sălbatic, cireşul păsăresc. Îmi aduce aminte de cireşul amar şi de dulceaţa bunicii.
Cât de complex e creierul omenesc, cum te plimbă el cum vrea şi unde vrea, indiferent de teama şi
amărăciunea din suflet! Dar ce împletire între creier şi suflet … şi ce răspuns vine din partea corpului
omenesc!  Nu l-am văzut pe Andrei decât odată. Vorbesc cu el zi de zi. Ochii lui ce erau aţintiţi asupra
mea când stăteam năucită pe marmura vilei, ajutorul şi curajul pe care mi l-a dat atunci, i-au întregit
corpul, parcă îl văd şi îl simt. Dar parcă azi, cu gândul la el îmi doresc tot mai mult. Îl vreau aproape,
vreau să îl văd, să îl simt şi să-l mângâi. Mă-ntind ca pisica la soare ... Corpul meu a răspuns imediat!
Aproape că mi-e greu să-ţi vorbesc, dar prin vorbele rostite mi-l apropii mai mult. Nu mi-am imaginat că
se poate intra într-o astfel de stare tocmai când ţi-e viaţa-n pericol. Iubesc aşa cum n-am iubit niciodată
pe nimeni! Numai când mă gândesc la câte calcule face pentru plan, la tot pericolul la care se expune, la
cât timp îi mănânc eu din noapte pentru a intra ambii în tunelul informaţional, îmi vine să plâng. Dar nu
renunţ, nu pot renunţa la zilnica întâlnire cu el! Dragostea are totuşi atât egoism în sâmbure! Poate ar
trebui să renunţ o perioadă de vreme, poate ar trebui să-l las să se odihnească mai mult. Îmi fac reproşuri
şi totuşi …

 - Nu-ţi mai fă! Aşteaptă şi el ca şi tine. În mesajele cifrate îmi spune mereu: „aveţi grijă de
voi!”Crezi că e vorba de mine, de grija pe care normal, mi-o poartă ca om? Nu simţi aici că de fapt e nu
numai cererea lui să veghez asupra ta, cât mai ales pretextul de a te aminti, de a te aduce în discuţie chiar
şi pe ocolite? Marga era caldă. Îi vorbea încet, şoptit, cuvintele ei erau ca o mângâiere. Ca o adiere
călduţă de briză pe-o piele răcită de mare ... Dar cum de o mai putea? Oare cum de mai avea sufletul
întreg după atâta suferinţă fizică, după atâta umilinţă? Pentru Nana ea era un miracol. Simţea nu numai
că o preţuieşte mai mult, dar o simţea ca pe prietena cea mai dragă. La fiecare întâlnire a ei cu A9 stătea
cu inima cât un purice. Simţea organic loviturile pe care aceasta le suporta, iar sufletul ei sângera odată
cu pielea Margăi. Nana alungă vedenia biciului pus la dispoziţia plăcerii bolnave şi reveni la Andrei.

 - Nenorocirea e că nu-mi mai ies compoziţiile muzicale ca înainte. La început m-am mirat şi eu
de unde am atâta forţă, de unde atâta inspiraţie. Acum însă am o aplecare spre sunetele şoptite într-un
tremolo continuu şi cu sonor slab, abia auzit,  că nu mă mai recunosc! Încep aria şi apoi mă opresc.
Ascult. Sună ca foşnetul plopului, ca zbaterea frunzelor lui. Apoi seamănă cu chemarea din stepă! Ce să
adaug? Peste ce să adaug? S-ar auzi numai „adaosul”, indiferent ce aş face! Şterg. O iau de la capăt …
Şi uite aşa pierd timp de două ori  mai  mult  pentru aceeaşi  lucrare.  Ca-n noviciat!  Am trecut  de la
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„allegro vivace” la „allegro ma non troppo” şi apoi la „maestoso” pe nesimţite. Mai nou sunt la doina de
dor …

 - Rămâi aici! Să nu zici „de jale”, că tragi a rău! Marga e şi mai însufleţită. Zâmbeşte. Cum mai
poate? De unde are atâtea resurse?

Noaptea Andrei  primeşte iar veşti. „Nu ne-am lămurit nici noi pe ce criterii s-au ales unele state
sau unele regiuni pentru distrugere, sau pentru păstrare. La început ne-au părut aleatorii, acum înţelegem
tot mai mult. Planul este diabolic. S-au distrus statele ai căror locuitori, datorită împrejurărilor au ajuns
pe aceeaşi  treaptă  de cruzime cu ei.  S-au temut  răii,  de răi  şi  mai  mari.  Uite  exemplul  Columbiei.
Hoardele ei  poliţieneşti  au atins culmea cruzimii,  iar aceasta  s-a manifestat  chiar asupra fraţilor  lor,
conaţionalilor. Uciderea acestora funcţiona după bunul plac al celui ce deţinea mitraliera, sau insigna. Ca
o lege marţială la îndemâna unui ins, ce nu-i cu nimic mai instruit decât cel ucis. Aşa dorea ucigaşul!
Povestea cu curăţatul traficanţilor primari de droguri, cu producătorii de frunze de coca sau de căutătorii
de pietre semipreţioase e doar o gogoriţă. I-au trecut deci Aleşii pe columbieni pe lista neagră. Au oprit
în schimb inocenţii, pe cei blânzi şi mulţi. Pe cei a căror ţări nu depăşesc prin  produsul intern brut limita
de jos a sărăciei. Defrişările şi întinderile cu culturi de coca pentru fabricarea cocainei se întinde în Peru
sub ochii  lor,  iar  rarele măsuri  de stopare a acestui  fapt sunt de ochii  vecinilor.  S-ar risca războaie
necontrolate între vecinătăţi. Ronderos dau foc pădurilor tropicale pe sute de hectare, iar în spatele lor
cocaleros cultivă şi culeg clandestin, dar cu ştiinţa comenduirii. Dar ascultă: ţările foarte sărace, găurile
negre ale omenirii pe care în zadar au încercat  să le îndulcească unii, ţări precum Guyana, Surinam, sunt
lăsate să piară. Şi de ce tocmai Peru? Pentru că este ţară săracă, dar a avut o tradiţie. Tradiţia trebuia să
dispară. Aleşilor nu le place tradiţia, pentru că ei nu o au. Şi au făcut-o pe aceasta neaducătoare de venit.
Cel iluzoriu câştigat prin comercializarea cocainei ca materie primă, nu ca produs finit e - fata morgana -
care îi face pe peruvieni să spere într-un viitor puţin mai îmbelşugat. Dar tot - fata morgana -  a fost
pentru ei şi înfiinţarea CSN, Comunitatea Sud - Americană a Naţiunilor, declarată a treia putere după
NAFTA şi UE. Nu  le-a adus nimic! În plus Peru devine punct strategic al Pacificului, al unei părţi din
bazinului Amazonului şi implicit al potenţialului hidro-energetic al acestuia. De ce s-a păstrat Brazilia?
Tot  din  două  motive:  rămâne  punct  strategic  la  Atlantic,  recifele  estice  ascund  multe  şi  sunt  de
necontrolat de vizitatori inopinaţi, iar bazinul Amazonului are asigurată partea estică şi centrală. Nici nu
se mai cheltuiesc bani pe infrastructură, că Brazilia e deja  pe picioarele ei şi e bine înfiptă. Şi de ce se
păstrează Argentina? Pentru că numai prin ea se poate ajunge la bazele de cercetare din Antarctida, la
ţinutul întinderilor de gheaţă ce are consemn deocamdată internaţional: fără exploatare piscicolă, fără
vânătoare de mamifere acvatice. E rezervaţie naturală. Dacă s-ar reuşi oprirea încălzirii continue de pe
Terra, dacă nu s-ar fisura calota de gheaţă, dacă nu s-ar subţia în permanenţă, acest ţinut ar însemna
bogăţie curată! Ce oprelişti ar exista? Rarele baze de cercetare sau vasele culegătoare de kril, vidanjele
ţinuturilor de apă? Dar ţărişoarele riverane sărace de la Marea Caraibelor de la Pacific? Ce să facă? Să
piară!” Andrei citeşte mesajul cu sufletul la gură. Deseori i se pare că un dezaxat, un antisocial tipic a
intrat fără să vrea pe o reţea de calculator care îl duce în eter fără noimă. Dar privindu-şi statutul impus
de  alţii  fără  să  aibă  el  opţiunea  asupra  lui,  pipăi  cu  piciorul  imaginara  margine  a  prăpastiei  şi  se
cutremură. Diabolic plan, doar diavolul, însăşi diavolul putea să îl facă!

XIII

Dimineaţa în micul parc din faţa vilei lui A8, chiar după prima treaptă a peronului era aşezat un
sac negru din plastic legat la gură. Personalul de deservire a vilei trecea pe lângă el fără vorbă, fără să se
oprească. Doar că aceştia aveau capetele plecate. Dacă ar fi întrebat-o cineva pe Kia, camerista Almei
adusă din Kenia, aceasta ar fi explicat în limba ei că azi noapte s-au auzit două focuri de armă dinspre
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frunzişul cu grătarul, iar Alma n-a mai sunat ca de obicei să fie dezbrăcată şi suită în pat. Kia a găsit în
locul cu pricina doar două sticle goale de cremă de whisky aruncate în iarbă. Şi doar îi spusese Almei că
boyul  argentinian  are  picioarele  prea  sprintene,  ochii  prea  negri  şi  gâtul  prea  uscat!  A8 îşi  ştergea
tacticos ţeava carabinei de vânătoare cu o bucată din piele de căprioară. A venit apoi o maşină de teren.
A încărcat sacul. Râsul gângurit al Almei nu s-a mai auzit niciodată.

A9 de mână cu Marga priveşte Columna. Se fac complimente.  – Este monumental, nesperat de
bine  şi  de  artistic  lucrat!  Va  marca  veşnic  trecerea  noastră  prin  Chei,  izbânda  noastră!  Surprizele
României ni s-au arătat de la început. Cine se aştepta la o bucătărie atât de gustoasă? Cine ar fi prevăzut
atâta vânat printre piscuri, atâtea locuri umbroase unde să te aşezi, atâtea ascunzişuri printre veşmintele
unei femei, atâta putere de seducţie şi atâta inteligenţă? Astăzi chiar am de gând să ne plimbăm ca-n
romanele  siropoase  pe  care  eram  obligat  să  le  citesc  în  colegiul  din  Elveţia.  Acolo  mi-am  făcut
instruirea! Încă mai persistă ideea că-n bătrânul continent se face educaţia cea mai aleasă … Cu pistolul
şi plicul de Extasy sub pernă, e adevărat, dar se face! Privim benzile monumentului, inspectez şi eu
firida interioară şi mergem să dăm o raită prin Chei. Să mă vadă Aleşii, am această ambiţie! Ia să văd
cum arăţi, a, acum e O.K. ! Eşti mai odihnită, pielea ta e întinsă, luceşte, parcă sclipeşte!  - E meritul tău,
eu sunt doar executanta gândului tău, dorinţei tale de a arăta Universului ce poate să înfăptuiască  o
mână şi-un gând! Marga îi întinse mâna, ocoliră împreună Columna, apoi el intră singur în camera –
firidă din interior.
Priveşte imparţialule observator! Ce vezi? Ţi se pare ceva nefiresc, auzi ceva care-ţi zgârie urechea ca-n
disonanţă sau ca notele false aruncate peste armonia ce părea fără cusur? Nu? Şi eu zic la fel, e legea firii
care spune că timpul petrecut lângă o persoană ce gândeşte şi se poartă în alt mod, lasă urme în ambii
parteneri. Adică se pierd amândoi, sau câştigă cei doi? Se pot pierde dacă momentul nu e sesizat la timp,
sau se câştigă cu fuga! Dalta timpului şi timpilor reflecşi, când acţionezi fără gândire, lucrează fie spre
lustruire, fie spre distrugerea materialului de sculptat. Se nivelează asperităţile, se ia de aici şi se pune
acolo,  ca pe o rocă privită  din când în când.  Privită  adesea nu vezi  schimbarea,  privită  rar,  te  mai
împiedici de-o denivelare pe care n-o cunoşteai. Marga observă prima că interiorul lui A9 are un început
de modificare, dar mai observă şi că acum ea îi acordă mai multe circumstanţe, mai dă vina şi pe mediul
în  care  el  a  crescut  şi  pe  absenţa  iniţială  a  bunătăţii,  a  sentimentului.  Doar  el  venea  din  locurile
întunecoase ale cerului, avea ca martori cele două corniţe! Iar sadismul loviturilor lui avea iz de smoală
şi mucegai. Numai că ei i se făcu milă de cel pe care-l ura cel mai mult. Dar în acelaşi timp i se făcu silă
de ea şi de scăpările ei! Şi-a dat seama că nicicând nu va uita, ea va fi veşnic stigmatizata care nu va
avea cum şi în ce să îşi spele trecutul, stigmatul, pielea şi sufletul. Chiar de planul lor va izbândi, chiar
de va fi liberă să lucreze, să creeze şi să-şi aleagă destinul, ce va da, ea ce va avea de dat? O poveste de
viaţă pe care n-a dorit-o dar care este a ei, o mutilare, un ciob dintr-un  vas ce fost-a odată întreg? Se
simţea  condamnată  şi  se  condamna,  ştia  că ruinele  Columnei  vor  îngropa şi  trista  ei  poveste,  ca  o
legendă urâtă!

A9 îi  cere  o  dată  fixă  pentru  dezvelirea  monumentului.  Marga  trage  de  timp  vorbindu-i  de
retuşuri. A9 e grăbit ca să se poată lăuda Aleşilor. Marga nu are încă rezultatul final al planului. A9
clocoteşte de nerăbdare. Marga aşteaptă minutul şi ora exactă transmisă de Andrei. A9 se resemnează,
dar pentru scurtă vreme. Marga aşteaptă convorbirea cifrată a nopţii,  dar şi timpul pentru rugăciune,
lucru ce nu-l făcuse de când era o copilă. 

Seara a coborât din nou peste poalele Suhardului Mic. Căpătâiul patului e gol, nicio carte de
rugăciuni, nicio icoană. O femeie cu părul vopsit în două culori,  cu machiajul neşters de pe faţă, cu
vechii blugi tăiaţi în dreptul genunchilor stă întinsă una cu podeaua. Nu e poziţia tipică pentru rugat, nu
e decent veştmântul. Ea cheamă rând pe rând în jurul ei pe bunica, bunicul, duşi de mult departe de ea,
pe Maica Domnului cu un IIsus copil într-o mână, pe Zalmoxis. Ce adunătură ciudată, ce timpuri şi ce
credinţe-i  despart!  Unii  au sacralitatea,  unicitatea divinului,  alţii  în genunchi aduc ofrande şi  aprind
focuri de purificare, alţii mângâie capul cu părul legat în două cosiţe subţiri ce au la cap funde. Miroase
a  anafură  şi  mir,  miroase  a  iarbă  aromată  arzândă,  a  fumigaţie  ancestrală  specifică  zeilor,  dar  şi  a

39



cozonac românesc pus la dospit, a pâine din grâu. Femeia nu-şi alege sfinţii, nu aleargă de la unul la
altul împreunându-şi mâinile, sau strângându-le a îndurare cămăşile lor ce le acoperă piepturile. Ea se
roagă în gând tuturor, ca şi când acestea sunt toate-o făptură.

 - O, divinule românesc ce aproape că te-am uitat, o spirite ale unui timp fără limite, fără de
început şi fără de sfârşit, o esenţa esenţei umanului neprefăcut, nebatjocorit şi nemuritor, îşi şopteşte
Marga  în  sânul  acoperit  de  palmele-i  murdare  de  îmbrăţişarea  şi  mângâierea  Alesului,  diavolului!
Priveşte Maică a Domnului din înaltul ceresc şi imaginează-ţi o clipă că-s pruncul tău pe care îl ţii sub
celălalt braţ. Lasă Zalmoxe o clipă nepăzit rugul ce-l arzi din plantele aromatice ale pământului pentru
părinţii tăi, îngerii lui Enoh ce s-au împreunat ce femeile dace, născându-te pe tine şi pe alţii la fel de-
nţelepţi. Nu trebuie păzit jarul … Acesta arde mocnit de milenii, fumul lui e molcom şi aducător de
pace, dar şi de dreptate, ierburile ard fiecare atunci când le vine rândul. Transformaţi-mă în iarba cea
tămăduitoare, în iarba dreptăţii, în cea care deschide uşile porţilor raiului pentru stirpea românească grea
încercată. Şi nu cer îndurare doar pentru cei ce-au crezut şi luptat, cer mai ales pentru cei ce-n vâltoarea
timpurilor şi-au pierdut crezul, idealul şi tradiţia. Dă-le putere să arunce pânza ce le acoperă ochii, hârtia
urât mirositoare a banului păstrător de minciună, linguşeală şi trădare de neam. Luaţi-mă pe mine drept
ofrandă nemeritată, spălaţi cu mine cristalul apelor, verdele pădurii şi claritatea norilor, primiţi-mă!
Afară se aude ropot de ploaie. Scurt, răcoros, fără fulgerele şi tunetele ploii Esterei ce cerând îndurare a
dus cu ea la vale şi Stânca Ucigaşului, formatoare de lac. Se scurg picurii pe frunzele arborilor, spală
geamurile celulelor unde românii închişi dorm deja, un miros de reavăn pătrunde-n ungherele camerei,
iar Marga simte că rugăciunea ei va fi primită.

În tabăra cercetătorilor Andrei face ultimul retuş planului. „Oare o fi calculat  bine traiectoria
stringurilor? Oare aceste minuscule arce de cerc au exact vecinătăţile forţelor paralele cu ele şi le face să
se unească-n membrane gigantice,  dar cu individualitate proprie, care să declanşeze explozia la cele
două clickuri de calculator date în acelaşi timp? Oare cele două se vor ciocni exact în centrul Columnei
Aleşilor,  sau se va produce o deflagraţie îngrozitoare? Nu, calculele  sunt bune, a mai încercat ceva
asemănător  la reactorul  de la Fermilab şi a mers.  Dar în laborator,  în alte condiţii  de cuantificare a
energiilor coardelor mici în mişcare vibratorie”. Îi apare în gând un violoncel, apoi acesta e multiplicat
la nesfârşit, iar trecerea arcuşurilor pe coarde îi aduce-n urechi un Adeste Fideles într-o altă tonalitate, cu
alte instrumente, ca o muzică a apelor ploii ce pică afară.  – Repede, repede, trebuie să o contactez pe
Marga, să-i dau codificat ultimele indicaţii. Săptămâna viitoare, la ora 10 p.m. , 10' . Totul va fi aranjat!
Imediat ce transmise mailul, au intrat iar cei din eter, necunoscuţii. „ Ţi-am urmărit planul, credem şi
sperăm să meargă, dar n-am terminat expunerea asupra Terrei. Trebuie ca la ieşire să ai toate datele, să
ştii de unde trebuie început, în caz că noi vom fi prinşi. Îndatorirea ta nu se termină aici. Mai sunt multe
de făcut, iar speranţele noastre toate converg către tine. Vorbeam despre China şi de faptul că Aleşii au
de gând s-o mai folosească un timp, pentru motivele pe care ţi le-am expus. Japonia are reprezentanţi
dintre  Aleşi.  Împrumutul  bănesc  dat  lui  General  Motors  din  Detroit  încă  de  la  prima  „gripare”  a
motorului financiar al acestuia a fost alegerea lor, fără să-i fie impusă. Ce, a contat Timorul de Est, a
contat alfabetizarea Maldivelor a cărei populaţie „cu carte” nu depăşeşte 0,2%? Ce pot face Aleşii cu un
continent al contrastelor, cu vârfuri muntoase de până la 8848 de metri alături de adevărate gropi situate
sub nivelul mării la 395 de metri ca-n Marea Moartă? Şi apoi războiul surd dintre plăcile Eurasiatice,
Indiene şi Pacifice nu înfruntă mereu bătălii în Cercul de Foc al Pacificului? Nu aici izbucnesc cei mai
mulţi vulcani? Deşerturile Gobi, Karacum, Taklamakan, Tar, Colistan nu însumează ele suprafaţa unui
întreg continent şi ceva pe deasupra? Oare Canalul Karakum lung de 1500 de metri care a însemnat cel
mai scump proiect de irigaţie din lume va da bătălia cu un deşert ce se întinde mereu, sau va avea soarta
bazinului râului Şatt al Arab colmatat în întregime şi cu malurile ca nişte nisipuri mişcătoare? Nu în Asia
cicloanele şi taifunurile au acum aspect de uragane? Aşteaptă toţi Aleşii cu sufletul la gură generarea de
energie din Barajul Celor Trei Defileuri, doar s-au băgat bani cu duiumul până în 2006! Dar n-a fost la
bază şi pretenţia de a bate recorduri, n-a fost prilejul de arătare a lumii că bolul de orez, alături de fărâma
de peşte-şarpe, toate muiate în sosul de soia vor surclasa vechea tradiţie a bucătăriei bătrânului continent
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ca şi a tânărului fast-foodian? Aşa că trebuie să fii atent, respectă chinezul şi-l plânge că-i pe lista neagă
la fel ca Nepalul şi teme-te de japonezul ce stă încă în nobila casă, are pe el chimonoul, sub el sabia
Ninja cu care se face şi harakiri, dar se poate face şi un sepuku comandat. Teme-te de cocul gheişei cu
privirea plecată ş gura ca fraga, dar priveşte continuu acul din lemn de bambus ce-i strânge cocul!”

Andrei rămase o clipă pe gânduri. Atâtea civilizaţii peste care trecuse cu ochii minţii pe grabă,
atâtea locuri  nevăzute şi neştiute,  atâta ignoranţă în capul lui de cercetător.  Oare unde trăise? Unde
trăise! Trăise acolo unde creionul şi calculul matematic îi călăuziseră paşii,  acolo unde aproape o viaţă
credea că singur e cel mai bine, iar singurătatea îi e cel mai bun prieten, până a dat de Nana. Acum îşi
spuse că de va fi să poată scăpa, zilele lor vor fi pline nu doar pentru a putea privi în ei, în interiorul lor,
dar şi în lumea străveche lăsată de-o parte, ca pe-un balast.

XIV

Vânt cu rafale scurte urmat de perioade de acalmie.  Cer acum senin, acum înnorat. Frunze-n
mişcare, frunze în freamăt. Dimineaţa o boare de brumă, apoi o lacrimă de rouă. Un ţipăt de pasăre ce n-
a  plecat  cu suratele,  o  linişte  ca înaintea  furtunii.  Cer  albastru  cu nori  diafani,  apoi  nori  ce capătă
culoarea plumbului şi viteză de reactor. Natură în aşteptare, natură înfricoşată, natură-n speranţă, natură
nesigură. O legătură nevăzută, o iţă din pânza păianjenului ce trece tot mai des de la o creangă la alta.
Un fior nevăzut de la inima copacului la sufletul omului înfricoşat. O legătură sfântă creată odată cu
creaţia divină, un tot în aşteptare. E fiorul izbânzii ce se aşteaptă? E ultimul frison al deznădejdii ce sapă
pământul pentru groapa comună a pierderii ultimei speranţe? Sau e sunetul ţesutului în taină a cununii de
lauri  pe care  învingătorul  o va lăsa la  marginea  râului  de munte  s-o ia  cu el  şi  să vestească astfel
eliberarea? 

 - Săptămâna viitoare trebuie dezvelit monumentul. Nu îmi permit să dau sfaturi, dar la aşa o
lucrare  ar  trebui  să  participe  toţi  Aleşii,  împreună  cu  familiile  lor.  Şi  aşa  aici  nu  sunt  prea  multe
momente  de  distracţie,  sau  poate  sunt  şi  nu  le  cunosc  eu.  Oricum e  ceva  inedit.  Nu mă  pricep  la
programe, asta va fi alegerea şi regia voastră, ştiu doar că e aproape gata simfonia care va străbate
văzduhul  la  dezvelire.  Prietena  mea,  cea  despre  care  mi-ai  spus  că  e  opusul  meu  ca  temperament,
compune de zor. Va termina. Marga îşi adună puterile şi urmă:  - cred că un rând de fotolii va trebui să
înconjure statuia, ele vor fi imediat sub cercul radarelor, iar muzica va fi transmisă în stereofonie din
toate colţurile muntoase ale staţiunii, din parcurile vilelor, până-n bariera invizibilă de la intrarea spre
chei. Va fi ceva grandios, tremur deja numai la gândul emoţiilor ce-mi vor cuprinde corpul atunci. Ce
prostii spun! Deja am emoţii, deja sunt transpusă cu gândul acolo!

- Dar noi unde vom sta? întrebăA9 curios, de unde vom privi?
 -  Eu trebuie, e obligatoriu să stau în firida din interior! În momentul dezvelirii Columna se va

lumina treptat din interior, iar aici sunt nişte reguli pe care nu oricine le ştie. Concavităţile vor avea altă
strălucire decât convexităţile, ele reprezintă straturi sau clase sociale aflate la poluri opuse, deci lasă-mă
să-mi termin lucrarea în spiritul grandorii în care a fost concepută şi lucrată!

 - Bine, dar eu unde voi sta, întrebă iar A9. De fapt ce mai întreb? Voi sta în interiorul camerei-
firidă împreună cu tine, la picioarele tale şi de data asta jur că n-am să te solicit prea tare! Ştiu că va
trebui să fii concentrată pe momente, pe cifre, pe sincronizări . Eşti de acord, nu?

 - Da, da, cum vrei tu, încuviinţă Marga, dar nu  mişti aşa cum îţi e obiceiul, nu scoţi un sunet,
nimic! E prestigiul tău în joc, trebuie ca reuşita să fie pe măsura efortului!
În faţa calculatorului, Nana cu copiatorul de sunete, cu sintetizatorul şi cu căştile pe urechi încerca să
găsească finalul triumfal,  maiestuos  al simfoniei.  Făcea încercări.  Să încheie în tumultul şi stridenţa
talgerelor? Să încheie cu anunţul cornului englezesc şi cu muzica zeilor? Să redea harpa retezată de
gravitatea gâjâită a serpentului potrivit momentului ce pentru toţi românii cultivaţi însemna un „amurg al
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zeilor” ce-şi avea foarte bine locul aici? Şi dacă printre ei  erau melomani,  dacă din greşeală simţea
vreunul disonanţa dintre triumf şi distrugere? Nu, îşi zise în gând, trebuie să fie ca la carte, să inducă în
eroare ca la carte, să joace rolul supusului până la capăt! Se cere triumf? Triumf vor avea!Şi-a început
lucrarea lin, aparent lin, prin „O noapte pe muntele pleşuv” de Musorgski. Înaintea pauzelor, suprapunea
sunetele din „Prometeu” a lui Carl Orff, creaţia ce nu avea nimic muzical, orchestra dând locul unei
percuţii primitive. Apoi se trecea la Missa Cellensis de Haydn, iar suprapusă şi continuată de Prometeu.
Trecu la simfonia a IX-a a lui Beethoven. Nu, nu mergea, prea ar fi fost un final comun! Alese Simfonia
a III-a Eroica, iar suprapuse sunetele stridente din Prometeul lui Carl Orff . Parcă mai trebuia ceva, parcă
nu mergea ceva, avea sincope ce poate nici nu puteau fi gustate. Se întoarse şi din mijlocul lui Prometeu
izbucni corul şi orchestraţia din Fortuna Imperatrix Mundi, care ar fi trebuit să fie întrerupă de zgomotul
infernal al exploziei. A mărit sonorul până la durere, a făcut remixul, l-a ascultat din nou. Era mulţumită
de ea, ştia că momentul culminant nu va fi dat numai de muzică, dar şi de jerba de artificii ce ar fi
înconjurat  radarele.  A  terminat.  Era  mulţumită  de  ea,  pierduse  teama,  trecuse  de  ea,  se  vedeau
învingători  în  cea  mai  inegală  luptă  ce  s-a  dat  vreo  dată,  lupta  dintre  o  mână  de  români  artişti  şi
cercetători închişi în celulele morţii şi Mai Marii forţelor răului, cu toată recuzita lor de viclenie, sadism,
cruzime, învelită în hârtia filigranată a banului.

Noaptea, în tabăra din jurul Lacului Roşu, iar inspecţie inopinată! A apărut din senin pe ecranele
ce captau emisiile radarelor o hologramă necunoscută. Un chip de bătrân ce nu avea privirea bonomă sau
şugubeaţă  din filmele  de animaţie,  nici  monstruozitatea  figurilor  thrillerelor  pentru  copii.  Nu părea
făcută după exemplele mai noi ale filmelor, nu avea faţa aceea imobilă, dar hidoasă obţinută prin efecte
speciale video. Cine să fie? Echipele de pază au studiat toate fizionomiile cercetătorilor, ale artiştilor.
Nimic! Să fie cineva infiltrat printre ei? Au raportat mai departe. S-au făcut controale. S-a decretat stare
de urgenţă,  Adunare extraordinară a Aleşilor,  s-a studiat  problema pe toate  feţele.  Se anunţase deja
dezvelirea  monumentului,  se  fixase  ziua  şi  ora  şi  au  decretat:  nicio  serbare  de  dezvelire,  nici  un
monument cu Aleşii strânşi în faţa radarelor, nimic! Rezervaţia Lacul Roşu să fie închisă la ora 3 a.m.!
Toţi românii să fie aduşi la Cheile Dâmbovicioarei, să fie păziţi între Peşteră şi Brusturet. Fiecare să aibă
agent personal de pază. Să fie amestecaţi cercetătorii cu artiştii şi muzicienii, dar să nu se păstreze cu
niciun chip vecinătăţile.  Să fie ţinuţi  acolo până la noi ordine! Ordinul era scris,  parafat,  dar nu se
specificase încă momentul punerii lui în practică. Poate exista o întreagă reţea, poate controalele ce se
făceau încă vor aduce la lumină forţe mai puternice decât ei, Aleşii. Dar cine, care, de unde? Nu mai era
nicio forţă de temut pe Terra. Dar se făceau controale în permanenţă, românii erau ridicaţi pe rând şi li se
făceau analizele feţelor din toate unghiurile. La rândul lor prizonierii români erau consternaţi; nimeni nu
ştia de niciun intrus, toţi se temeau pentru viaţa lor şi căutau la rândul lor explicaţii. Andrei, Nana şi
Marga erau intraţi într-o stare de prostraţie asemănătoare precomei. Prea era mare deziluzia, prea grea
pierderea! Andrei nu avea puterea, nu avea energia necesară să intre în comuniune cu Nana. Aceasta nu-
şi găsea notele din Adeste Fideles, cu toate că le ştia pe dinafară. Marga stătea pe podea cu genunchii
strânşi între mâini, se legăna şi-şi lingea urmele lacrimilor aşa cum animalele mame îşi curăţă puii. Dar
se opri. Se opri şi se ridică în picioare. Sigură pe ea se duse la baza de supraveghere şi ceru cu tupeu să i
se dea voie să discute cu A9. Acesta răspunse, iar ea se grăbi să-i ceară fără să-l roage, fără protocol şi
fără umilinţă să vină până la ea, sau să trimită ceva să o aducă la el. A fost adusă la Brusturet în cel mai
scurt timp.

 -  Trebuie să-ţi  mărturisesc că se întâmplă ceva la noi.  S-ar putea printre ai  noştri  să existe
turnători. Dar cui să toarne şi de ce? Toţi sunt mulţumiţi că au scăpat cu viaţă! Marga părea mirată.

- Ce te face să spui asta? S-a întâmplat ceva special? A9 părea şi el mirat, jucau amândoi bine.
 -  Controale  peste  controale,  suntem  măsuraţi,  pozaţi,  urmăriţi,  ni  se  scotocesc  toate

calculatoarele şi toate colţurile celulelor. Sunt mâhnită! Mă aşteptam la mai multă solicitudine, măcar
eu,  dar văd că sunt  băgată la un loc cu toată  lumea.  Nici  nu mă mai  pot  pregăti  pentru dezvelirea
monumentului, sunt tristă … Am muncit atât … 
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 - Nu ştiu mare lucru, spuse A9, dar cred că se bănuieşte de trădare o persoană sau o reţea de la
voi.  

 - Nici nu poate fi vorba! Doar tu singur ştii cât de repede prind orice detaliu, orice mişcare. Mai
degrabă de la voi! Nu tu spuneai că vezi urme de invidie, de curiozitate? Nu tu spuneai că toţi cer să mă
vadă? Nu tu ai  vrut să facem pe jos înconjurul staţiunii  ca să mă arăţi  ca  pe ofranda zeilor,  ca pe
minunea minunilor? Cred că este totuşi cineva din grupul vostru care nu te are la suflet, care nu vrea ca
numele tău să rămână nemuritor. Aminteşte-ţi! Gândeşte-te! 
A9 stă pe gânduri … Acum mulţi ani, înainte ca A8 s-o cunoască pe Alma, o rudă de-a lui i-a fost iubită.
Se potriveau, aveau aceleaşi gusturi, numai că întâlnirile lor conţineau ritualuri englezeşti nesărate. Ea
voia cu orice chip să îl lege la ochi, ca apoi să-i pună cătuşele de capul patului. Ce plăcere să ai tu ca
bărbat să fii legat de o simplă femeie?! Nici măcar nu era o frumuseţe, nu avea nici temperament, totul la
ea era contrafăcut, învăţase lecţia noului în amor la vreun colegiu obscur şi dorea să experimenteze. A
refuzat-o până la urmă, s-au despărţit, dar familiile au fost multă vreme supărate. Se făceau aranjamente
de nuntă, se schiţau noi afaceri din capitaluri adunate. El le-a stricat toate planurile, iar următoarea-i
iubită era doar o dansatoare de bar. Afront pe toată linia! Acum a intervenit  şi incidentul cu Alma,
legătura  ei  cu  argentinianul  devenise  publică  prin moartea  „subită”  a  lor.  Da,  era  chiar  A8,  el  era
singurul în stare să îi dărâme planul, era nu numai invidios, dar şi mult mai crud decât toţi. Trebuia
urgent să discute cu Mai Marele, să-i povestească, să îl convingă. Trebuia să reuşească!

Se  fac  noi  cercetări.  Ultimele.  Nicio  urmă.  Cercetătorii  la  locul  lor,  nicio  modificare,  nicio
privire-n pământ. Calculatoarele lor cuprind la zi lucrările cerute. Se urcă în tabăra de sub Suhardul Mic.
Compoziţia muzicală pentru dezvelirea Columnei e pusă deasupra, restul, pe zile, sunt aşezate dedesubt.
Lucrările celorlalţi la fel. Se verifică planurile lucrărilor de artă monumentală. Idem picturile. Se strigă
de atâtea oi catalogul cu numele artiştilor şi compozitorilor, încât cei de la pază îi cunosc pe dinafară.
Nimic.  Nici  un indiciu  de  încercare  de  fugă,  de  contactare  a  exteriorului.  Se aduce  de  la  Baza  de
Cercetare  Medicală din Ohio aparatul de rezonanţă magnetică cel mai performant, acela ce scanează
activitatea creierului în tunelul cu cel mai puternic magnet, de 30000 de ori mai mare decât gravitaţia.
După vizionarea traillerelor, scanerele nu au semnalat mişcări oscilatoare specifice centrelor nervoase
sub  stare  de  teamă.  Nimeni  nu  cade  la  testul  minciunii,  nimeni  nu  ştie  nimic  despre  holograma
bătrânului.  N-a  încercat  nimeni  o  contactare  cu  exteriorul.  Mai  Marele  decretează:  supuşii  sunt
nevinovaţi,  trebuie verificaţi ai noştri.  Lupte intestine între o mână de oameni, orgolii justificate pin
prisma trecutului, iertare, dar atenţie totuşi! Oricând conflictele dintre animalele de aceeaşi putere pot
declanşa deflagraţii cu urmări mult mai mari decât cele obişnuite ...
Pot  începe  pregătirile  pentru  festivitate!  Cade  starea  de  asediu!  Se  revocă  ordinul  nedat  încă,  dar
consemnat în Adunarea Aleşilor!

Ca  într-un  contract  nescris,  ca  într-o  veşnică  comuniune  cu  stăpânii  acestor  locuri,  ca  două
energii care vin una în întâmpinarea celeilalte, natura răspunde normalului din oameni printr-un normal
de manifestare climatică. Atmosferă limpede, aer curat, strălucitor de curat, miros reavăn de stâncă şi
pământ după ploaie. Frunzele umede îşi scutură ultimele picături ale ploilor intermitente, razele soarelui
nici nu ard, nici nu-s prea darnice. Linişte şi calm. Învăluire drăgăstoasă de om ce trebuie să-şi găsească
grabnic echilibrul, pentru a se putea mobiliza. Se pregăteşte terenul pentru ultimul efort, pentru efortul
cel mare,  eliberarea.  Nana îşi trimite gândul fierbinte înspre Andrei, acesta-i răspunde şi-i încălzeşte
spatele. Dar nu e răspunsul la dragostea ei, ci îi transmite sentimentul siguranţei, al umărului pe care
oricând poate pune capul fără oprelişti, fără întrebări şi fără urmă de neîncredere. E vârful piramidei
afectelor trunchiate, spuse pe rând, mărite-n sensuri şi trăiri. Sunt una şi aceeaşi persoană în aşteptarea
clipelor mai calme când vor fi două entităţi în schimb de impresii; în schimb de experienţe şi-n liberul
arbitru al acţiunilor; două persoane ce se vor putea înlocui una pe cealaltă; se vor putea întregi doar în
una,  sau îşi  vor lua fiecare deciziile  în singularitatea ce va duce tot  spre întregire,  dar pe o treaptă
superioară a afectului. Marga e mulţumită de rezultat,  are mulţumirea inspiraţiei singulare, dar unica
valabilă. Îşi vor putea pune planul în acţiune! Au adormit toţi trei în acelaşi moment, fiecare în alt loc,
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dar au avut toţi trei acelaşi vis. Se făcea … Se făcea că într-o margine de pădure, pe un defileu, femei
tinere spălau rufe. Cosiţe împletite, apoi legate la spate. Păr castaniu, ochi mari deschişi, gropiţe în obraji
roşii, lucioşi. Chicotesc, râd de povestirile unora, lovesc cu sete rufele albe din in şi bumbac ce sunt întâi
săpunite.  Au  rochii  din  in  strânse  la  brâu  cu  betelii  din  lână  vopsită.  Poalele  rochiilor  sunt  largi,
marginile sunt suflecate şi ridicate în părţi. În aval pe o piatră mai mare stă un bătrân cu ochii la ele. Are
pletele albe, lungi, mustăţi stufoase, iar ochii de sub sprâncenele dese sunt tineri şi limpezi. Pantaloni
din aba, o stofă bătută din lână de oaie, cămaşă albă din in, iar chimirul îl are din piele de viţel argăsită. 

- De unde ai apărut, întreabă fata din apropiere de el. Cine eşti? De când ne priveşti?
 -   Stau pe piatra asta de mii de ani … Mai plec câteodată spre deal , sau spre vale. Dar merg să

mă culc în peştera mea, acolo-mi duc zilele-n pace. Sunt om ca toţi oamenii, iar de vrei să cunoşti mai
mult despre mine, mă trag din sămânţa locului, sunt dac, sunt urmaş de dac, dar şi de înger. Privesc la
voi de fiecare dată când veniţi cu rufele la râu. Nu mă mai satur privind!

- Urmaş? Spui că eşti urmaş? Urmaşul cui?
 - Eh, povestea e lungă, iar rufele voastre întinse pe pietre aproape că s-au uscat. Sunt urmaşul

Urmaşului Sfânt, sunt stră, stră, strănepotul Tatălui Înger ce-a trecut cu carul de foc peste locul acesta.
Atunci a văzut fete ca voi, fete dace spălând rufe la râu şi-a oprit.

- Dar de ce? S-a îndrăgostit, sau ce l-a oprit?
 -   A oprit  să privească! Dar privind s-au umflat  apele ca după potop, au început să curgă

furioase la vale ducând cu ele copaci rupţi, stânci şi-o fustă ce făcea rotocoale odată cu apele. A privit
mai atent. Era o femeie luată de ape, întoarsă de ele pe toate părţile, iar el a sărit după ea şi a prins-o. A
dus-o în prima peşteră, unde ea a zăcut zece zile. Aiura, acum se lupta cu un duşman de moarte, acum
mângâia pletele altui bărbat. Carul de foc a plecat, iar îngerul a rămas la căpătâiul fetei s-o îngrijească.
Dar între timp prezenţa şi leacurile lui preparate, vocea caldă şi veghea lui neîntreruptă l-a schimbat
inconştient   pe bărbatul din clipele ei de luptă cu viaţa, în cel prezent: îngerul. Au rămas împreună, au
făcut trei prunci, fiecare s-a stabilit într-o peşteră şi au avut mulţi nepoţi. Eu sunt unul din ei, dar îţi
repet, mă trag dintr-o femeie dacă şi un bărbat-înger, un înger al lui Enoh. 

- Şi nu ştii cum o chema pe femeie?
- Estera.
- Estera? Cea din legendă? Dar ea e moartă de mult! Fata îl privea cu mirare şi neîncredere.
 -    Se poate, spuse bătrânul lăsând privirea în jos. Aşează-te pe piatra de alături, strigă-ţi suratele

şi roagă-le să-ţi strângă rufele uscate şi-ascultă; ce-ai să auzi de la mine să  povesteşti de fiecare dată cui
vrea să te-asculte. Bicăjelul curge până-n Bicaz printre chei, cheile străbat munţii, aceştia împreună cu
apa curată de munte au ţinerea lor de minte, deţin cheia stocării informaţiei cea mai exactă. Dar nu e o
informaţie ascunsă-ntr-un sipet ce are capacul închis, lacătul pus şi cheia în Mâna Pandorei. E informaţia
deschisă, legată de altele şi ajutată de altele. De aici, din apropiere de vârful Hăşmaşul Mare, în locul
acesta binecuvântat, adăpostit de munţi din toate părţile, prin interior, prin rocile şi izvoarele de munte,
de-o iei spre sud, urmezi calea laturii unui unghi cu vârfu-n Cheile Dâmbovicioarei, din masivul Piatra
Craiului.  Urmând calea munţilor,  culoarul  depăşind curbura munţilor  se îndreaptă spre apus. Pe sub
masivul Făgăraş, se trece defileul Oltului, dar nu-l opreşte nici salba de hidrocentrale, nici câmpurile
electromagnetice ale turbinelor, căci el îşi face drum pe sub ele, se amplifică în semnal trecând munţii
Căpăţânei, ai Parângului şi Vâlcanului şi prin toată salba de peşteri ce comunică între ele prin culoarele
subterane. În Cheile Sohodolului, în locurile cele mai sălbatice, se strâng de mii de ani informaţiile şi din
apus, din munţii Cernei şi din răsărit din peştera Polvragi, a Muierii, a Bistriţei şi cele mai mici de pe
traseu.  Căci  aici  la  Sohodol,  în  toate  împrejurimile  muntoase  din  Parâng şi  Godeanu ,  în  peşterile
Polovragi şi Cernădie sunt legături ce duc înspre el. Peşteri legate, avene, stalactitele cele mai înalte din
ţară, dar lucru extrem de preţios, aici este cel mai mare puţ vertical,  asemănător cu un „materialist”
acumulator de informaţii energetice din timpurile străvechi. Fenomenele de difluenţă subterană fac din
peştera Pârlagului şi Laptelui legătura cu Inelul de Piatră al Carpaţilor. Aici locuiesc eu, dar în orice
moment mă pot plimba înainte şi înapoi, şi-n spaţiu, şi-n timp. Doar să vreau … iar acum e momentul!
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Azi sunt moşneagul ce vă priveşte, mâine sunt căutătorul de vechi comori, literele scrijelite în stâncă, iar
peste câteva zile voi fi zelosul cercetător ce-am să veghez la planul divin dintr-o minte  divină ce dă la o
parte o perdea de-ntuneric. Întreg pământul va vedea cine-s de fapt românii, din cine se trag şi de ce au
fost alese tocmai comorile  lui  de forţele întunericului.  Şi câte bătălii  au fost  duse! Şi câte obiceiuri
pierdute, câte minţi şi câţi sfinţi sacrificaţi! Câte circulare dacice au fost transformate-n ruine şi câte
tezaure furate sau date pe nimic! Sărăcia spirituală, neştiinţa şi uitarea tradiţiei, pierderea bunătăţii din
om, pierderea cuvântului dat, orgoliile şi veşnica goană după arginţi au format treptat mâzga ce-acopere
toate  depresiunile,  tot  mâlul  mlaştinilor  şi  grosul  oraşelor.  Cei  câţiva  păstrători  de iluzii  au devenit
ridicolii cu nasul în cărţi, cu mâinile pe creion şi cu gândul la vremuri apuse, fără să-şi folosească ochii
privind în viitor. Cârtiţele lumii de astăzi, furnicile din fundul furnicarului, cele săpătoare de galerii,
aproape  că-şi  pierd  vederea  din  deznădejde  şi  teamă.  Dar  continuă  să  lucreze!  Îşi  înghit  amarul
prezentului fiinţând cu ajutorul amintirii izvorului în care odată şi-au spălat faţa! Dar vine clipă măreaţă
a revelaţiei şi a salvării! Pe fratele meu Zalmoxis de n-o fi aşa!

XV

            Andrei, Nana şi Marga s-au trezit toţi trei în acelaşi timp, au rămas câteva momente cu capul pe
pernă amintindu-şi. Era un vis neobişnuit, poate era premonitoriu, poate numai evenimentele din ultima
perioadă îl plăsmuiseră, dar nu era dintre acele vise ce te destabilizau. Ba din contră! S-au ridicat din pat
bine dispuşi, mobilizaţi. Nici unul nu ştia despre ce visaseră  ceilalţi. Andrei a fixat ziua, ora, minutul şi
secunda în care se va da clickul din camera interioară a Columnei, iar seara acestea au fost transmise
Nanei empatic. Aceasta i-a făcut colaţionarea, înregistrase exact. Nu s-a mai luat legătura cu Marga prin
mail,  n-au  mai  venit  mesaje  din  eter.  Aleşii  au  fost  anunţaţi  de  A9,  toată  lumea  se  pregătea  de
eveniment. 

Şi  iată  aproape  reconstruit  circularul  teatrului  Marcellus  din  Roma.  Pe  două  rânduri  fotolii
comode căptuşite cu perne de mătase de China umplute cu puful pinguinilor prinşi în timp ce în şir
indian se balansează spre copcă. Spătarul din dreapta al fiecărui fotoliu are două lăcaşuri: într-unul e
paharul în formă de amforă cu o băutură spirtoasă, că e răcoare, în altul amestecul de sucuri de fructe
întremător. Pe cel din stânga stă pliată pătura din angora, în caz că le va fi Aleşilor frig. La patru fotolii e
câte-un ghiveci cu gardenii înflorite,  menite să înmiresmeze un aer curat, dar  programate să-şi lase
parfumul doar pe timp limitat, apoi îşi vor pleca pălite, florile atinse de frig. În jurul fotoliilor dispuse
ca-n amfiteatru stau tuburile pline cu explozibilii pentru jocurile de artificii , iar în „pulpitum”, camera-
firidă din interiorul Columnei, la o masă cu un laptop în faţă stă Marga, acoperită cu trei straturi de fard,
să nu i se vadă paloarea. Costumul ei zace aruncat într-un colţ al firidei, nu e despachetat, e neprobat, dar
trebuia adus pentru liniştea Nanei, prietena şi tovarăşa ei. A9 fără bici, fără cătuşe, fără costumul lui drag
din piele neagră-mănuşă stă pe-un scăunel de campanie. El mângâie un genunchi de femeie cu orgoliul
satisfăcut că  e autorul moral al edificiului. Acesta tronează în mijlocul radarelor. E încă acoperit cu husa
de  poliester  albă  ca  laptele.  Aşteptare  înfrigurată  ...  Aşteptarea  momentului  dezvelirii  Columnei.
Aşteptarea materializării  prin arta dedicată  doar zeilor,  în frisonul triumfului.  Din copaci,  din stânci
ascuţite şi line, de sub fotolii şi din vârful Columnei, deodată puternic, triumfal bat talgerele victoriei.
Se amplifică până-n durere sonorul ... La căderea bruscă a husei o explozie puternică ridică la sute de
metri Aleşii, componente de radare, bucăţele de marmură de Ruşchiţa, aripi de avioane, acoperişuri de
vilă. Dar zboară şi-un cap de femeie cu trei straturi de fard şi o mână ce-i  ţine acesteia un genunchi.
Muntele e întreg ... Apa curge la vale în şoapta ştiută ... Brazii au o simplă mişcare de balans  stânga-
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dreapta ... Rugii de mur de pe margini, cu frunzele îngălbenite îşi acoperă fructele. Puţinii agenţi de pază
ce stăteau lângă fosta barieră de infraroşu din intrarea în DN73 se înghesuie-n fugă pe drumul îngust. Ei
vor să ajungă-n şosea. Dar în mijlocul drumului, pe un scaun cu rotile stă un bătrân cu pletele dalbe.  Are
ochi tineri, clari, jucăuşi, o bluză din in înălbit şi pantaloni de aba, o stofă bătută din lână de oaie. Ţine
la gură un instrument de suflat ce seamănă cu cornul de bour, iar sunetul lui cuprinde tot culoarul Rucăr-
Bran, cu Fundata, cu  Şirnea, cu Valea Urdei. Se transmite apoi din stâncă în stâncă prin toată curbura
muntoasă,  până-n cele  două tabere  din Lacul  Roşu.  Scaunul  e  răsturnat,  bătrânul  e  jos,  e  călcat  în
picioare, dar cornul nu-şi termină sunetul grav. Doar că acesta are pauze sonore, atâtea câte călcări de
bocanc a-ncasat!  Agenţii  nu fac bucla ocolitoare de trup căzut,  sau corn cu spărtura ca rana,  ci fug
înainte  spre drum. Tălpile  lor sunt străpunse de oase,  de corn şi-s  mânjite  de sânge.  Sunt semnele,
singurele semne cu care se vor prezenta la Judecata Cea Mare! Dar unde-s prizonierii artişti,  unde-s
pictorii şi sculptorii, unde-s compozitorii de sub Suhardul Mic? Unde-s cercetătorii din tabăra de lângă
lac? Aparate de zbor i-au dus pe toţi şi i-au împrăştiat peste ţară. Bat la casele goale ale părinţilor şi
bunicilor,  cu locuri  de-odihnă în grădini  printre  flori.  Doar jos lângă lac o fată  slăbuţă,  pierdută în
şuvoiul de lacrimi ce nu se opreşte, caută ochii unui bărbat. Sunt cei ce odată, pe planşeul împletit din
marmură şi groază i-au dat putere, încredere, iubire şi viaţă. Ochii aceia sunt tot aţintiţi înspre ea, ea-i
închide pe-ai ei şi-i deschide din nou, să se convingă de visează, sau nu. Culeg amândoi un buchet din
crenguţe de brad pentru sufletul Margăi, apoi îl aruncă în apa lacului cu copaci retezaţi. Mai departe de
ei, trei transmiţători de ştiri din eter, trei cercetători din peşteri neştiute, trei cârtiţe cu ochii aproape
mijiţi, aşteaptă lângă vehiculul cu motorul pornit. Le respectă durerea, aşa cum le-au respectat munca! Şi
din iubire, durere, sacrificiu şi muncă se naşte un popor nou, aşa cum în timpuri străvechi, din iubire,
durere, sacrificiu şi muncă, dintr-o mână de femei dace şi-o mână de îngeri veniţi tocmai din cer cu carul
de foc, s-a născut o civilizaţie …
 - Hei, trecătorule, opreşte maşina! Avem burduşele de brânză în coajă de brad! Avem sirop de afine,
miere de albine şi ierburi de leac! Avem ce doreşti! Alege şi gustă! Şi spune mai departe şi altora! Că-n
fiecare înghiţitură stă o legendă, dar ca orice legendă, nu s-ar povesti, dacă n-ar fi!
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