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Să laşi în urma ta …

Să laşi în urma ta un semn, o literă, un cuvânt, o frază, un sens, iată provocarea!
Dar să ştii să scrii o poveste e primul pas pentru a fi un scriitor. Şi nu e o meserie
oarecare.

Incubatorul de condeie a ajuns la ediţia doua. Deja tinerii selectaţi de primul
laborator s-au impus prin cenaclurile bucureştene. Sigur că nu poţi încă trăi din scris
în România. Dar limba română, atât de tonică şi de melodioasă, poate să-ţi deschidă
o cale spre universalitate. Azi privim de jos cerul literar, poate prin unii tineri
descoperiţi, vom putea fi şi aproape de galaxia de stele. Totul să ştim să spunem o
poveste. Nu uitaţi că Herta Müller a plecat de pe “plaiurile moi” ale Banatului, fără a
uita să spună mereu că limba română o însoţeşte permanent cu imaginile ei. La
Niţchidorf, satul său natal, încă mai e întrebată: “Dar bine, tu ce munceşti?”
Textele din acest volum respiră prin metafore, cuvintele au miez, iar personajele sunt
memorabile. Mărturisesc că aş fi aşteptat mai mult interes pentru realismul magic,
poate pe viitor….

Apetitul tinerilor români pentru literatură ne consolează pe noi, cei care am fi vrut
mai mult dar nu am putut. Marea provocare a viitorimii o reprezintă spargerea
cortinei de fier şi accederea în Universalitate. Nu cred că sunt prea entuziast când
spun că poporul român are resurse. Toţi au o stea pe cer.
Doar puţini ştiu să o mărturisească.

Marius Ghilezan, Președinte al juriului IDC, secțiunea Proză scurtă
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Mircea Adrian
(n. 1980, Cugir, Alba)

Şi am fugit

Nu te opri! Îi simţea cum se-apropie, câştigând teren în fiecare clipită; le
auzea răsuflările poticnite şi zgomotul paşilor mărunţi, cu călcătura uşoară de pe-un
picior pe celălalt, drămuindu-şi puterile la fiecare mişcare precum nişte hăitaşi
desăvârşiţi. Nu te opri, fugi! Se agăţă disperat de ultimele cuvinte ale cavalerului
nerithean, în vreme ce trupul i se zbătea, mai să se frângă sub povara ultimei zile şi
mai ales a nopţii care-i urmase.
Patru oşteni obişnuiţi, aşa-i părură la-nceput, doi dintre ei călărind nişte
armăsari tuciurii, cu paveze heraldice atârnându-le pe crupe; ceilalţi, scutieri de bună
seamă, îi însoţeau cu capetele plecate, având mâinile încleştate pe flamuri cu coadă
scurtă, de pe care străluciseră cândva însemne cusute-n fir de aur. Moşneagul,
filfizonul, neghiobul şi mutul, apărură dinspre răsărit, de după culmile Hogwarului şi
de cum dădu cu ochii de ei, îi fu limpede că nimic n-avea să mai fie la fel în Cormyn,
sătucul din Valea Myr.
Fugi! Muşchii îi tremurau ca nişte şerpi învârtoşaţi. Şi-i simţea întinşi
precum parâmele unei corăbii frământate de valuri, deşi nu văzuse marea niciodată.
Doar în poveşti am putut admira Întinsul de Ceaţă de la sud-vest, caravelele cu pânze
imaculate şi nenumărate catarge de la Goratcha, porturile smolite ale Farei şi satele
pescarilor asqwani. Poveştile-i plăcuseră dintotdeauna, mai ales cele istorisite cu har,
ce-aveau întotdeauna un tâlc ascuns care se dezvăluia către sfârşit, aşa cum le depăna
Um'r, Mai-marele Satului. Fiica acestuia, Nyeela, era doar o copilă pe când îşi
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pierduse mama. Acum e singură pe lume. Îmi seamănă în privinţa asta. Şi ei îi plac
poveştile cu zmei şi fecioare despletite.
O săgeată cu spin îi trecu vâjâind pe la ureche. O alta i se-nfipse cu puteren spate. Noroc cu săculeţul burduşit în care se afla pecetea. Mai repede! Răsuflă pe
gură, trage aerul pe nas! Erau aproape, dar nu-şi îngăduia să-ntoarcă privirea, trebuia
să vadă doar ce-i stă nainte şi să fugă mâncând pământul!

-O să poposim oleacă! Orma, caută niscaiva nutreţ pentru armăsari!
Vorbise apăsat, înflorind cuvintele şi făcând gesturi largi cu mâna învelită-n
oţel, de parcă s-ar fi aflat la curte, printre nobili şi domniţe. E tânăr şi necugetat, nu te
poţi aştepta la prea multe din partea sa. Engar văzuse destule de-a lungul vieţii şi nu-şi
mai făcea iluzii. Pân' într-o săptămână va fi mort! Poa' şi mai repede. O să se ia-n gură
cu vreunul dus de-acasă şi-o să sfârşească-ntr-o baltă de sânge.
-Şi... Orma! Băiatul saşiu ca o răscruce se opri-n soare, clipind întruna,
nedumerit. Dacă-mi găseşti şi-o vadră cu apă, călduţă de-a fi cu putinţă, te ung
cavaler cu mâna mea! şi-i trase cu ochiul, ştrengăreşte.
-Da Stăp'ne! se plecă scutierul.
Are chip de femeie! pufni Engar, privindu-i faţa lunguiaţă cu pomeţi ascuţiţi,
buze cărnoase şi ochii mari cu gene lungi, întoarse şi negre, femeieşti. Chip şi
apucături!
Ar fi trebuit să primească un om tare ca piatra, meşter în mânuitul armelor
şi-al călăriei. În schimb se pricopsise cu El. Şi, colac peste pupăză, venea de la
Quadesh, după scutul despicat de pe care străjuiau cele două cetăţi, încondeiate-n
negru, verde şi azur. Ţinuturi dure, primejdioase, cu locuitori aşijderea, ăsta-i Quadeshul.
Dar nu el. El e moale ca un boţ de lut şi încă nu şi-a şters caşul de la gură!
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Îl măsură din nou, a suta oară de când se întâlniseră pentru prima dată la
marginea apuseană a Ţinuturilor Însetate. Coif de oţel cu înflorituri argintate, fără
vizieră. De-acolo o să i se tragă, cumpăni cavalerul. Cuirasă de fier roşu, deasupra
cămăşii de zale nituite, mânuşi din piele neagră, peste care erau prinse benzi oţelite
până la coate. Genunchiere lucitoare cu câte-o ţepuşă scurtă-n vârf, jambiere de fier
negru peste cizmele de piele-tare. Nu ştii dac-a pornit spre un turnir sau către atelierul
unui meşter-zugrav. Aşa cum apărea din vârful armăsarului focos, cu spatele drept şi
mâna înfiptă-n şold, precum o relicvă străveche mângâiată de lumina amiezii, Vanar
întruchipa fără doar şi poate războinicul legendar, de-abia scoborât din povestea în
care ucisese zmeul şi... Pun rămăşag că nici măcar nu-i plac femeile! Zmeu' o fi mort el,
da' fecioara salvată, to' fecioară o rămas.
-Nobile Engar, am spus ceva amuzant?
Măcar glasu' nu-i e piţigăiat... oftă din nou cavalerul nerithean pe când se
pregătea să-i răspundă, ştergându-şi zâmbetul batjocoritor ce-i mijise-n colţul gurii.
Se răzgândi repede, căci se trezi că nu mai are cui să-ntoarcă vorba tăioasă ce-i stătea
pe vârful limbii. Vanar dăduse deja pinteni calului şi o porni la trap, spre colibele
ţuguiate aflate-n marginea satului. Dintr-acolo se iviseră câţiva myreni, în frunte cu
cel ce părea să fie Mai-marele lor, un pelandru1 uriaş cu braţele precum nişte drugi,
pieptul dezgolit de pe care flutura un smoc de păr negru şi sârmos şi, mai presus de
toate, o mustaţă înfoiată, împletită la capete cu inele de fier, aramă şi bronz.
-Ziua bună! salută Vanar din vârful armăsarului, curtenitor şi nobil, după
cum îi era felul.
-Bun-o fi! Uriaşul îl străpunse cu ochi bănuitori iar Engar îi zări mâna de
pe care pulsau vene îngroşate, strângând coada unui baros înnegrit de fierar.
-Pacea regelui fie cu voi, Meştere! grăi neritheanul în vreme ce descăleca,

1

Pelandru - om de la răsărit
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bufnind pământul precum un sac de cartofi.
-Cei ce-o apără cât şi cei ce-o aduc! spuse celălalt vorbele potrivite.
Bărbaţii îşi strânseră mâinile iar când fierarul dădu cu ochii de inel, îl luă pe după
umeri pe Engar, fără să-i mai bage-n seamă pe ceilalţi şi se îndreptară spre o colibă
pântecoasă, de pe coperişul căreia fumegau întruna câteva hornuri pitice.
-Ce necuviincios! murmură tânărul Vanar, uitându-se chiorâş după myrenii
cu care-i întâmpinase uriaşul, ce-acum se împrăştiau ca nişte potârnichi fugărite de
uliu. Urd, calul! rosti tăios, în vreme ce descăleca, lunecând cu graţie din şa.
Scutierul prinse dârlogii din mâna cavalerului şi-şi bătu pumnul de
pieptarul oţelit, plin de crăpături şi zgârieturi.
-Ce mai e acum?!
Mutul îi arătă ceva cu braţul întins, cu-n deget noduros ca o ramură de
stejar, care pleca de sub o apărătoare ruginită drept pe urmele bătrânului Engar.
Vanar îi urmări pe amândoi, cavaler şi meşter, apoi dădu a lehamite din mână şi
porni în direcţia opusă, spre o clădire smolită, înaltă şi dărăpănată, culcată pe-o rână
de parcă fusese lovită de vijelie.

În pragul hanului se întâlniseră, tânărul cavaler de la Quadesh şi pândarul
myrean. S-au măsurat o clipă, precum doi lupi ce poftesc la aceeaşi pradă şi până la
urmă el a coborât privirea, salutându-l aşa cum se cuvenea, dar filfizonul a trecut mai
departe, fără să-l învrednicească cu vreun răspuns. Aşa-s ăştia, născuţi cu lingura de
aur în mână... îşi spusese atunci. Doar mai târziu l-a lovit, pe când se întorcea la
adăpostul tavernei, cu gândul la carafa de vin promisă de hangiu, dacă avea să-i aducă
veşti dinspre nord-vest, de către Drumul Bendei.
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Aleargă de parcă zmeul îţi arde ceafa cu răsuflarea sa! Nu te opri! Nu poposi nici
măcar pentru o gură de apă, altfel o să mori! Asta şi făcuse. De la marginea Tăului
alerga întruna. Se prăbuşi de nenumărate ori dar continuă să se mişte de-a buşilea, ca
un animal rănit. Şi era lovit căci îşi simţea sângele călduţ şi lipicios cum îi bălteşte-n
dreapta, deasupra coastelor, acolo unde-l izbise paloşul sălbaticului. Îl hăituiau acum
ca pe o ciută săgetată, ce lăsa-n urmă o dâră de spaimă şi durere.
Fugi spre ea! Doar pe ea o vede, cu ochii minţii sau poate că aievea, căci nu
mai ştia de câteva ceasuri bune, ce anume e închipuire şi ce e adevăr. Dar descoperise
chemarea ei şi-şi trăgea de-acolo forţe noi; cântul Frumoasei îi ridica povara de pe
umeri şi-l lăsa cu sufletul uşor, şi-atunci iuţea pasul. Înainte, tot înainte, spre
fecioara-nălucă ce-l chemă-ntruna din marginea pădurii.

Intrase în han visând la zâmbetul ei binevoitor, mai mult decât la vinul
promis de hangiul pitic, Ingo cel iute ca piparca. N-apucă nici să dea ziua bună, nici
să-i cerşească Nyeelei privirea tămăduitoare, nici măcar să guste licoarea acră şi
înşelătoare, că-l şi văzu...
Îi dădea târcoale fetei la fel cum îl întărâtase şi pe el, la intrare. Mai că nu o
amuşină. Tânăra-l privea de jos, de pe scaunul şubred pe care se aşternuse,
ascultându-i istorisirile cu ochii măriţi de plăcere. E nespus de frumoasă; fu primul
gând ce-i trecu prin minte. Albă ca laptele, cu pielea fină, aproape lucitoare, cosiţele
întunecate, atât de negre încât aruncau reflexii albăstrii, ca o mângâiere molatecă,
tremurătoare. Subţire, trasă prin inel, feciorelnică aşa cum şedea cu genunchii strânşi,
cu spatele drept şi gâtul gingaş alungit, sorbindu-i cavalerului vorbele mieroase. Dar
ochii... ochii ei îl făcură să se năpustească asupra netrebnicului. Mari, alb şi negru
îmbucându-se într-o desăvârşire nemaivăzută, înlăcrimaţi, promiţând luna şi stelele,
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aşteptând... Pe el nu-l privise niciodată aşa. Cu descoperirea aceasta, ce-i ferecase
tâmplele în cercuri de foc, tăbărî peste filfizonul împlătoşat, să-l sfâşie cu dinţii şi cu
unghiile şi-alta ba.
Fu nevoie de cei doi scutieri, cavalerul nerithean şi de piticul Ingo ca să-l
scoată din mâinile sale. Zâmbea întruna pe când îşi potrivea coiful, smuls de pe
creştet de forţa cu care-i zvârlise-n ochi scăunelul. Dar ce era mai rău şi mai rău, ceva
ce nu putea să-şi ierte niciodată, Nyeela suspina. Plângea cu sughiţuri, tremura toată
şi-l privea ca pe-un tâlhar, ca pe-un nemernic, pe când el vruse doar...
Fugi! Pădurea e aproape! Fereşte fagul şi strecoară-te pe sub trunchiul acela. Nu,
nu luneca! Apucă zdravăn smocul de iarbă şi saltă-te! Aşa, ai trecut! Acum Fugi! Îi auzea
vocea întruna; şi nu amintirea a ceea ce fusese până atunci, sfaturile bătrânului
înainte de atacul de la marginea lacului, de la Tăul Fecioarei, nici vedeniile ce-ncepură să-l bântuie de câteva ore încoace, de la prea mult sânge pierdut. Vocea lui
Vanar era altfel. De parcă i-ar fi stat alăturea, pe când se afunda printre trunchiurile
de fag şi molid. Dar tânărul căzuse atunci, în vreme ce se retrăgeau de sub ploaia de
săgeţi cu pană neagră. Una-i pătrunse-n falcă, peste grumăjer, cam pe unde-ar fi
trebuit să se afle o vizieră trainică. Bătrânul Endar îl tachina câteodată, că de-acolo o
să i se tragă pieirea dar Vanar nu-i răspundea. Zâmbea doar, aşa cum făcuse şi-atunci,
în hanul Cormynului, pe când Nyeela bocea... Şi-acum, glasul său îngroşat îi călăuzea
paşii prin pădure, îndrumându-l ca pe-un copilandru, deşi ştia să citească semnele
pământului de pe toate potecile, cale de-o sută de verste2 împrejurul sătucului din
Valea Myr.

Pedeapsa veni iute şi fără părtinire. Tânărul cavaler trebui să plătească-n
argint pentru stricăciunile lăsate-n urmă, în taverna lui Ingo. Cât despre pândar,

2

Unitate de măsură pentru distanțe, egală cu 1,067 km
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neritheanul îl luă de călăuză, să-i însoţească până dincolo de coamele munţilor, peste
Spinarea Zmeului, spre câmpia apuseană de unde şerpuia Drumul Nimrodean. M-o
fi plăcut, bătrânul, pentru că-ncercasem să-i bag minţile-n cap lui Vanar? Oştenii aveau
nevoie grabnică de călăuză iar el ştia din minte toate cărările de pe marginea Spinării,
precum şi drumeagurile tăinuite de la poalele sale, printre punţi de piatră cenuşie şi
capete ascuţite de cremene.
Chiar dacă Meşterul Em'r nu era Mai-marele satului, căci părintele
Nyeelei se prăpădise-n urmă cu-o vară lovit de-o boleşniţă năpraznică, el se supuse.
N-aveam de ales. Primi să-i îndrume dar sufletu-i era gol pe când se depărta de sat,
cu chipul proaspăt al fecioarei plânse, stăruindu-i în minte.

Se înserează. Arborii sunt rari de parcă o vântoasă neîndemânatică i-a
presărat peste pământul moale, semănând a clisă mucezită şi, câteodată, pe când se
poticnea de-o rădăcină apărută din senin şi săruta glodul, împrăştiind acelaşi miros
rânced.
Nu te opri! Nu trebuie să te prindă întunericul în pădure! Nici chiar eu nu te-aş
mai putea scoate la liman atunci... Caută după muşchi şi urmează calea spre apus. Caută!
Izbuti să ochească din goană câteva pete întunecate la rădăcina molizilor. Încă nu se
rătăcise. Avea însă fierbinţeală, îi ardeau tâmplele şi partea dreaptă a pieptului n-o
mai simţea defel. Sânge rău, aşa numea vraciul Cormynului beteşugul. Lipitori,
cataplasme cu oţet de mere şi... nu-şi mai amintea. I-ar fi fost de-ajuns o baie fierbinte
şi surâsul Enyeelei, ca să uite de toate. Oare o s-o mai văd vreodată? Primi
răspunsurile în plin. O săgeată i se înfipse-n umăr iar cealaltă aproape că-i zbură
bocceaua din spinare. Se rostogoli printre doi fagi măreţi, gemând şi blestemând. În
cădere pierdu sacul de pânză negricoasă, în care se afla mesajul. Adică mâna
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însângerată. Inelul! Vanar i se fofilă din nou în minte, apoi îi auzi şi pe ceilalţi,
nălucile ce-l bântuiau. Fără pecete, ne-am prăpădit degeaba! Trase sacul către sine, îl
îmbrăţişă ca pe-o iubită şi se rezemă cu spatele de trunchiul cel mai apropiat. Acum
că nu mai alerga, întreaga oboseală strânsă-n două zile şi-aproape două nopţi de
goană i se prăbuşi în creştet, pe umeri şi peste şale, lăsându-l chircit, aproape fără
răsuflare. Inelul cu însemnele regilor pelandrii e aici, în siguranţă. Îl simte la piept prin
pânza subţire şi rărită. Inelul cu rubin şi mâna retezată. Kaila şi Nyeela. Privirea i se
împăienjeneşte. Îi voi spune... Îi simte-n apropiere dar nu se mai împotriveşte.
Frumoasa-l aşteaptă...

*

-Om pune tabăra aici, aproape de apă! Mutule, îngrijeşte-te de foc şi fă-l
aşa cum ştii tu! Mic şi nevăzut. Nu trebuie să dăm de veste nimănui! E sfătos ca un
bunic. Şi... Mutule... tare mi poftă de-o tocană vânătorească...
Scutierul îşi sluţi chipul, părând că smiorcăie şi-apoi ridică amândouă
mâinile cu palmele-n sus, goale, arătându-i bătrânului ceaunul micuţ, ars pe fund de
prea multă folosire.
-De asta mă ocup eu, râse Endar, să n-ai grijă! Apoi îşi luă arcul şi tolba şi
porni pe malul lacului, spre apus.
Dacă ne oprim în mal, retragerea ne va fi blocată iar focul nu trebuie să fie
văzut ci doar să fumege ca să ne-adulmece duşmanul... O gândise, însă nu se putu îndura
să i-o spună. Era bătrân şi respectat între zidurile Cetăţii Neamurilor, Nerithul cel
mândru; purtase cel puţin patruzeci de bătălii şi-n aproape jumătate din ele căpătase
câte-o rană. E-un răboj ambulant, care strigă câteodată c-o să mor din cauza coifului...
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N-am de gând să-mi las oasele pe-aci! El în schimb...
-Orma!
-Stăp'ne?
Îl privi cu milă şi-i porunci să împiedice caii şi să le scoată şeile. Apoi, în
ultima clipă, pe când scutierul se îndepărta, adăugă:
-La noapte să nu-ţi lepezi pieptarul! Cine ştie, poate...
-Da Stăp'ne!
De la o aruncătură de băţ, aplecat deasupra undelor, pândarul îl măsura din
cap până-n picioare, la fel precum făcuse şi-n faţa hanului. A auzit?
-Stăp'ne! se maimuţări myreanul. Se lasă frigu' peste noapte? Să-mi ţin pumnalul
aproape?
M-a auzit, nefericitul! De data asta Vanar vorbi limpede, aşa cum nu-l lăsase inima
nainte:
-Ai face bine să te hrăneşti! Pândarul îl privi chiorâş. Crede că-l iau peste
picior. Respecţi zilele de post, myrene? Eşti credincios?
Se apropie. N-aş vrea să mai sară la mine, căci de data asta şi-ar pierde capul,
nu doar mândria. Nu că i-a folosit la ceva, până acum... Răsuflă uşurat când îi auzi
răspunsul scrâşnit:
-Da, cred în zeii culmilor şi-ai cerului înstelat, ca orice locuitor de pe
Spinarea Zmeului! De ce mă-ntrebi?
-Pe seară trebuie să mănânci ca-nainte de Postul cel Lung. Şi să-ţi umpli
buzunarele şi chimirul, cu posmagi şi carne afumată. Nu, nu mă-ntreba de ce, doar
fă-o! Îl opri cu-n gest scurt, ce nu aducea deloc cu fandoselile de femeiuşcă răsfăţată
de care râdea neritheanul. Încă ceva myrene! Celălalt înţepeni cu pieptul scos şi
picioarele răşchirate. Eu... mă iartă pentru că am făcut-o să plângă... Dar îi plăceau
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atât de mult poveştile...
Pândarul nu zise nimic însă chipul i se înmuie oleacă, apoi îşi pironi ochiin pietrişul de pe malul Tăului Frumoasei şi nu-i mai ridică, până ce nu-şi termină
Mutul tocana.

L-am ascultat! Am mâncat în seara aceea cât cinci. M-am ghiftuit şi miam umplut tolba, buzunarele şi chimirul, precum mi-a spus.
Cam pe la miezul nopţii, pe când Benda cea mândră apăruse goală şi
înfrigurată de după nori, au atacat. Nu ştiu câţi or fi fost dar săgeţile lor negre şuierau
precum un roi de viespi. Orma a pierit primul, căci dormea cel mai aproape de foc.
Săgeţile săreau din platoşa sa ca nişte stropi de ploaie, când lovesc caldarâmul. Apoi
una i-a pătruns în piept, pe lângă umăr, strecurându-i-se pe sub pieptar. A gemut
prelung Stăp'ne şi dus a fost. Ceilalţi şi-au apucat armele iar Vanar m-a tras la
adăpostul pavezei sale. O vreme nu s-au mai auzit decât clipocitul apei şi loviturile
înfundate, primite-n scuturile mari cu însemne frumos încondeiate.
De s-o întâmpla să cădem, îmi zise tânărul, o rugăminte am! Două, de fapt!
Îmi zâmbi amar. A mea şi a lui Engar! Am încuviinţat, deşi mă-nfricoşasem dintr-o
dată, de-mi îngheţă sângele-n vine. Să duci inelul cu sigiliul regal la Nerith! Inelul cu
rubin de pe mâna bătrânului. Să le spui că molokhii atacă de peste Hogwar. Or ştii ei ce să
facă mai departe. Jură! Am jurat pe cer şi pe pământ, apoi l-am întrebat de cea de-a
doua, rugămintea lui. Atunci au început s-apară. Mulţi, ca nişte şobolani negrii, deabia zărindu-se din noapte. Kalia! mi-a strigat în vreme ce-şi trăgea spada. În Nerith,
caut-o pe Kalia!
Primii atacară de-odată, mişcându-se la unison, şfichiuind aerul cu
iataganele late de pe care de-abia se mai reflecta lumina lunii, acum însângerată şi
rece. Endar căzu al doilea. Fu copleşit, căci blestemaţii păreau că-l caută doar pe el.
Se apără eroic, cu sabia şi pavăza de pe care străjuiau ursul muntean cu turnurile,
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soarele şi luna, dar apoi veniră securile. Scutul scartelat i se ciobi; îl lepădă şi prinse
sabia lungă-n amândouă mâinile şi-ncepu să cosească printre sălbatici. În cele din
urmă căzu precum un stejar bătrân, năpădit de securi. Un demon îi reteză mâna din
încheietură. Altul vru să-i împlânte iataganu-n piept dar platoşa nu se supuse,
frângând lama neagră de la jumătate. Bravul bătrân încă reuşea să-i ţină la distanţă,
fluturând sabia cu mâna teafără, din ce în ce mai molcom însă. Atunci l-am auzit
pentru prima oară. Un glas limpede, gros ca un tulnic şi-ncărcat de suferinţă, ce-mi
urlă în minte. Inelul! Ia inelul şi fugi, până nu-i prea târziu! I-am văzut cu coada
ochiului chipul alungit, străpuns de săgeată.
Din faţă veneau zeci, poate sute de arătări hâde şi crăcănate, de pe care
luceau armuri negre. Spune-i... mi-a strigat în vreme ce era înconjurat de-un brâu de
oţel întunecat dar n-aveam nevoie să aflu mai mult. Ştiam prea bine ce-are să-i spună
Kailei sale. Nu te opri! Fugi! îmi striga bătrânul Engar, cu ciotul fluturând ca un
stindard însângerat. Fugi mâncând pământul, păru că-mi urlă şi mutul, pe când îl
hăcuiau vreo zece sălbatici. Şi am fugit.
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Diana Roman
(n. 1965, București)

Flori de tinichea

Ningea de câteva zile, şi din peisajul urban nu lipseau porţiunile cu gheaţă .
- Câte inele ai pe degete!!.. i-am spus acum doua seri, când l-am vazut pe webcam.
Nu sunt grele? Dacă aluneci, o să cazi în Someş şi o să te îneci, cu tot cu ele !
Mă distra să îi spun câte o aiureală. Îl poreclisem Boni Bon.
Dar nu am avut curaj să ii spun aşa, decât o singură dată. Nu il cunoşteam bine.
Vorbisem doar de câteva ori cu el până acum, dar imi placeau inelele din metale de
diferite culori, pe care le făcea pentru prietenii lui rockeri.

Aş fi vrut să fac ceva care să il scoată din sărite, ca să vad cum reacţionează.
Mă intriga. Era calm, ca un melc dintr-o specie rară.
Avea o cochilie cuminte si paşnică, făcută dintr-un burlan de tablă. Poleită pe alocuri
cu oţel inoxidabil.
Dar dacă băgai mâna adânc în ea, puteai să găseşti pe acolo eşarfe din mătase
colorate şi bomboneturi dulci-amărui, pietricele preţioase si ritmuri de tobe
africane…

Un timp, mi-am muncit mintea să găsesc pârghia pe care să apăs. Ca să il fac să iasă
din cochilie. Vroiam să văd cum melcul cel înţelept se transformă în dragon care rage
şi scoate flăcări pe urechi.
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Dar pe urmă am renunţat. Mă cuprinsese o stare de pace inexplicabilă, privindu-l şi
ştiind că mă priveşte pe webcam.
Imi plăcea că nu era orbit de carne….
Privirea lui ieşea din adânciturile ochilor şi se desfacea peste mine ca un evantai,
asezându-se molcom peste imaginea pe care o contempla. Şi-o menţinea acolo,
îndelung, până când realitatea însăşi se plictisea de drapajul iluzoriu în care se
imbrobodise, şi pe care il lasa să alunece în jos, ca pe un furou de nylon.
El continua să aştepte, perseverent, răbdător, lipsit de agresivitatea curiozitaţii sau a
judecăţii, până când emoţiile işi făceau numarul şi părăseau si ele scena. Pălăria mea
cu panglică pe care i-o arătasem, râsul jucauş , agitaţia, nemulţumirea, plictiseala,
teama, liniştea, încrederea... Ştia că sunt doar insecte efemere.

Câteva jumătăţi de lacrimi hoinare, izvorâte nu se ştie de unde, mi-au spălat puţin
ochii şi sufletul. Dar nu m-am obosit să le absorb cu batista. Au venit şi au plecat,
supuse. Nu vroiau nimic.Erau lipsite de forţă şi de dramatism. Semănau cu nişte
monede vechi, ieşite din circuitul banilor. O secundă m-am întrebat dacă mi le-a
vazut….dar el continua să aştepte.

Era un căutator; o fiinta moderna şi în acelasi timp desuetă.
Ar fi putut să umble pe străzi imbrăcat în straie populare din lană albă, sau
in zdrenţe de pelerin, având la gât o chitara electrică şi îndreptându-se
către atelierul cu bijuterii unde il aştepta şi un Harley-Davidson pe care il
trata de bătrâneţe.

17

Işi petrecuse vacanţa în cort, sub un pod, într-un sat din Grecia unde
providenţa făcuse să i se strice motocicleta.
Trupul râului care trecea pe sub pod se sfârteca în două. Una dintre
jumătăţi işi vedea liniştită de cursul ei, pe când cealaltă se încăpăţâna să
sfideze legile gravitaţiei şi se revărsa într-o cascadă care curgea catre cer.
Ştia că acolo, sub pod, evadase din timp şi din spaţiu. Şi intrase în
eternitate.
La fiecare răsărit, se aşeza cu fundul pe mănunchiul călduţ care ţâşnea din
măruntaiele pământului, şi aştepta ca pielea să i se imbibe de esenta apei.
Se bucura că nu trebuie să se mai spele cu născociri sintetice ale societaţii
de consum. Molecule de apă dansatoare, zburătoare, ii botezau craniul ,
luminându-i gândurile negre. Şi sufletul lui se simţea mai liber să iasă din
cuşcă.
Un arhivar misterios din eter, însărcinat cu imortalizarea momentelor
magice, ii făcuse pe ascuns cateva fotografii alb-negru, şi ii lăsase şi lui
cateva copii la uşa cortului.
Se privea în ele şi de fiecare dată retrăia bucuria vacanţei în care se hranise
doar cu firimituri de libertate. Mi le-a trimis şi mie sa le privesc.

- Scaunul tău cel alb parcă iese din perete! Aşa se vede…mi-a tastat el după câteva
minute de tăcere.
- Da…este la fel de alb ca peretele, i-am răspuns. Am lăsat totul alb în camera mea.
Nu am vrut să decorez. Pentru că nu iubesc casa asta. Este ca o temniţă pentru mine.
Şi în felul acesta mă răzbun pe ea!
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Zâmbea delicat, fără să judece ce ii spusesem. Şi pe urmă m-a întrebat:
- Ce ar trebui să ţi se întâmple, ca să te scoata din starea asta?
Nu am avut curaj să ii spun adevarul. Deşi se afla la sute de kilometri şi nu ar fi avut
ce să-mi facă.
Nu ar fi putut să mă condamne, să ma pedepsească, şi probabil că nici măcar nu ar fi
râs de mine. Dar ca sa fiu sigură, am încercat să râd eu puţin de el.

- Ce tot bei acolo, din paharul acela mare?
- Nişte ţuică de prune, mi-a răspuns partea lui arhaică. Mă duc să-mi mai torn puţin
! a mai zis şi pe urmă s-a ridicat calm de pe scaun.
-Vezi să nu te imbeţi! l-am impuns cu limba mea puţin despicata..

După câteva minute s-a întors, dar în loc să se aşeze pe scaun, s-a dus să deschidă uşa
de la balcon. Şi pe urmă a început să se întindă. Rămăsese în picioare. Şi-a înlănţuit
mâinile şi le-a ridicat deasupra capului, trăgand de ele. Probabil că au troznit puţin.
Ştia că il privesc. Dar gesturile lui nu aveau în ele nimic exhibiţionist sau căutat. Erau
naturale. Şi secvenţiale. Decurgeau unul din altul în mod natural, reeditând un
spectacol asemănător celui în care coada adunată a unui păun ajunge să se etaleze
într-o explozie de ochi albaştri si verzi, impodobiţi cu pene băţoase şi franjuri pufoşi,
sub privirile hipnotizate ale unei femele-păuniţe semiinocente.

Însă culorile pe care le etala nu erau nicidecum albastre şi verzi. Ci erau culorile
păsării flamingo.
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Tricoul lui cenuşiu avea un imprimeu roz pe piept. Nu roz bonbon. Era rozul
impietrit în floarea de coral de pe fundul oceanului. Dar ar fi putut foarte bine să fie
şi petalele unei flori care ii răsărise din piept.

Frigul intra pe uşa de termopan de la balcon şi i se oprea pe bucata de piele dintre
tricou şi blugi, care i se dezgolise. O brazdă destul de lată de păr cenuşiu şi mătăsos
se întindea de la piept către o direcţie incertă aflată sub linia de orizont a curelei de la
blugi.
Aşa cum pendulul unui ceas se înalţă într-o parte, marcând naşterea unei noi secunde
şi prevestindu-i sfârşitul apropiat, mâna lui s-a înălţat către stânga buricului şi vreme
de câteva clipe, degetele i-au scărpinat pielea cu hotărâre. Ar fi putut să-i alunge
nişte pureci invizibili, câteva firimituri uscate de pâine agătate acolo din greşeală, sau
chiar nişte gânduri rătăcite.

Ii priveam degetele încorsetate în inele late. Erau puternice. Aveau personalitate. Şi
se îngroşau către vârfuri. Exact aşa cum ar fi trebuit să arate degetele cuiva în ale
cărui mâini metalul devine plastilină.

Un impuls emanat de o altă voinţa decât a mea, şi închis într-o coajă de ou, râvnea să
iasă din găoace, încercând să se cristalizele într-un braţ lung şi telescopic. Care ar fi
vrut să treacă dincolo de monitor, să se unduiască printre moleculele de spaţiu şi să
ajungă pană la el.
Să il aşeze cu faţa lipită de perete.
Şi să exploreze cu o sondă parametrii pielii lui de pe spate. Semăna cu o glazură de
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culoarea fildeşului, amestecată din albuş cu zahăr pudră şi turnată peste o prajitură
de casă, făcută la ţară.
Să apese puţin…ca să vadă dacă se afundă sau se fisurează; să ii ia temperatura….ca
să vadă dacă există acolo formă de viaţă; să adulmece…ca să constate dacă miroase
sau nu a om din secolul 21.
S-a aşezat la loc pe scaun şi şi-a aprins o ţigară de foi. Continua să ma privească,
într-un mod şi mai silenţios decât înainte. În altă situaţie m-aş fi simţit
inconfortabil, dar acum imi era bine.
Mă simţeam liberă şi un mic sâmbure de bucurie imi gonise tristeţea din suflet. Nu
mă simţeam nici cântarită, nici evaluată şi nici etichetată. Ma simţeam încurajată să
exist în prezent.

Dar nu am putut să fac asta prea mult timp. Ceea ce simţeam era prea simplu, prea
puternic şi prea nou. Mă speria.
Iar prezentul era prea slab ca să mă ţină acolo. Şi întotdeauna cădea drept victimă în
lupta dintre trecut şi viitor.
Amintiri şi gânduri din trecutul de acum cinci minute se încaieraseră subit cu
tentaţia minţii mele de a plănui ce să fac în restul serii, cum să mai rezolv ceva lăsat
deoparte , în stand by. Iar competiţia dintre clipa trecută şi cea viitoare mă zgâlţaia,
smulgându-mă din liniştea prezentului şi aruncându-mă pradă minţii neliniştite.

Am început să citesc un articol de pe net. Nu mai eram atentă la el. Dar el continua
să aştepte. Ştia, din experienţă, că răbdarea ii va fi răplătită.
Mintea, dornică să exploreze realitatea secundelor următoare, imi plecase deja în
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viitor. Dar sâmburele de bucurie rămas în suflet, lipsit de vreun fel de participare
din partea mea, a început să prindă curaj. Un fel de pulsaţie interioară ii dădea
volum şi contur.

El privea acum calm, dincolo de imaginea mea de pe monitor, către peretele pe
care şi-l pictase de curând. Pe un fond galben pal precum părul de cămilă,
pensula lui se supusese dorinţei de întrupare a unor alcătuiri rozalii-portocalii. Iar
acum, un fel de ondine stilizate, alunecătoare şi unduitoare, ii vegheau existenţa
masculină, lipite fiind de pereţii camerei lui.

Şi-a îndreptat din nou privirea către mine. Şi atunci am simţit că ceva din mine se
răsfira. Şi apoi se reaşează. Ca un cutremur de pământ extrem de fin, care mişcă o
clădire fără să o doboare, eliminând doar spaţiile libere dintre cărămizi.

- Mă ridic puţin, să-mi întind patul, a spus.
În locul patului de fier, cu tăblie din vergele metalice, în care imi imaginam că
doarme ţinând în brate ţeava de eşapament de la motocicletă, a apărut o canapea
moale, cu mecanism extensibil modern şi bine uns. A întins peste ea nişte
aşternuturi extrem de curate şi cu aspect proaspat. Pânza din damasc fin avea
rigiditatea unei ţesături de calitate, care nu are nevoie de apret ca să stea bine.

- De la Londra am cumpărat aşternuturile acestea, mi-a tastat. Le-am văzut întro vitrină şi m-au atras. Chiar dacă sunt cu roz, şi par mai feminine. Aşa că le-am
luat imediat.
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Dungile fine în culori de negru, gri închis, verde mentolat şi roz zmeuriu traversau
rapid cearceaful de la stânga la dreapta şi de la dreapta la stânga, precum săgeţile unor
arcaşi hotărâţi.

-Iţi place să stai aşa şi să privesti? m-a întrebat, în loc să mă întrebe dacă imi place să
fiu privită.
-Da, imi place! i-am răspuns.
Dar undeva, prin jurul sâmburelui de bucurie care căpătase strălucire fosforescentă şi
formă neregulată, se contura un mic nor.
Imi era teamă că se culcă şi imi ia cu el liniştea din suflet.

- Puţin mai încolo o să mă întind în pat, mi-a spus iar. Dar nu mă culc. Nu vreau să
dorm. Vreau doar să stau asa, întins.
Ca un strat fin de pudră de faţă, cuvintele lui grijulii se mulau perfect pe gândul meu
de dinainte. Nu ştiu de ce, mi-au amintit de florile albe de cais ale căror petale imi
curgeau în palme când sufla vântul, în curtea bunicilor. Mi se aşezau pe degete, într-o
atingere fără greutate.

Aveam impresia că între noi este o întindere de apă netedă şi nemişcată. Şi dintr-o
dată am avut chef să plescăi în ea cu putere, ca să fac valuri şi să improşc cu stropi.
- Ba eu mă duc să mă culc, să ştii, pentru că mi s-a facut somn! am minţit.

De fapt, vroiam să mă conving că apa se va netezi la loc, dupa ce trec valurile.
I-am urat noapte bună, am închis webcam-ul, calculatorul şi lumina.
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Ştiam că nu poate sa adoarmă imediat. Nici eu nu puteam.
Gândurile noastre continuau să patineze unul în jurul celuilalt, pe intinderea de apă
cu luciu metalic. Refuzau odihna înşelătoare promisă de zeul întunecat al somnului,
care nu vroia decât să ne .înfăşoare respiraţia în vata.
Patinele gândurilor alunecau, se învarteau, zgâriau uşor gheaţa şi sfărâmau din ea
bucăţi înguste, atunci când frânau. Gândurile pătrundeau în adâncuri, explorând
forme şi culori încătuşate în materie.
Prin faţa ochilor mi-a trecut un chip sculptat în marmură….Artistul smulsese pietrei
forma ascunsă în măruntaiele ei, suflând în vânt praful alb roze ce o ascundea
privirii…
Şi apoi am revăzut rozurile de pe pereţii camerei lui..
De pe imprimeul tricoului lui gri cenuşiu..
De pe cearceaful dungat….
Cenuşiul deschis al inelului din argint, pe care se odihnea floarea rozalie din aramă
descoperită de el în peretele unei ţevi din cupru pentru instalaţii de apă caldă…
Pilitura metalică pe care o îndepărtase ca să ajungă la floare mi se lipea de piele şi de
sâmburele de bucurie care imi luminase seara, modelând pe el petale şi melodii
interioare.
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Loredana Elena Nicu
(n. 1985, Zărnești, Brașov)

Celebrul anonim

În ultimul timp singuratatea devenise de-a dreptul sufocantă. Nu mai ciocănise
nimeni la uşă de luni întregi, în afara sporadicilor martori ai lui Iehova, pe care mai
nou îi întâmpinam cu zâmbete prietenoase şi cafea. Apoi singurătatea a devenit
cronică... o simţeam răscolindu-mă pe dinauntru, crescând, invadându-mă ca un
cancer. Într-una dintre zile, nu ştiu exact care anume, că toate erau la fel, mi-am dat
seama: n-am vizitatori pentru că nimeni nu ştie dacă sunt sau nu acasă.
Nu-mi aduc aminte cum am ajuns eu la o astfel de concluzie, dar atunci îmi părea
foarte logic, chiar indicat, să-mi găsesc un manechin pe care să-l pun în dreptul
geamului de la bucătărie. Privit din stradă, păcăliţi de forma sa umanoidă, oamenii îl
vor confuda cu mine şi-aşa vor ştii: Dan e mereu acasă, poate asteaptă o vizită. Zis şi
făcut! Am adus un manechin din depozitul unei croitorese, ceva mai înalt decât
mine dar nu face nimic. După perdeua grea, stau acolo în aparenţă cât e ziua de
lungă într-o perfectă imobilitate, privind spre stradă, câteodată citesc o carte, mai
mănânc un sandwich, beau o cafea şi toate câte le fac, le fac fără să mă mişc.
Paradoxal, în exact acelaşi timp, sunt câţiva martori care m-ar putea plasa în uzina în
care lucrez.
Din cauza prezenţei "mele" perpetue la fereastră, vecinii au început să creadă că-i
spionez. Nu era asta…doar că eram singur. De ciudă pentru acuzaţia nefondată am
pus manechinului un binoclu, l-am lipit cu bandă izolir. Vecinii au început să intre în
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scară pe furiş.
M-a vizitat un amic. S-a uitat la manechin, s-a uitat la mine, şi-ntr-un ton tare
neplăcut mi-a aruncat un:”tu eşti nebun!”. A început să-şi caute nervos haina: “E pe
manechin!”, i-am spus. A trântit uşa.
La următorul salariu o să-i cumpăr manechinului o haină identică cu cea a
amicului meu, tare bine îi stătea în verde. Eu petreceam multă vreme fumând, el tot
uitându-se la oameni, studiindu-i cu binoclul, ce mi-a trecut prin cap: să-i dau un
nume, şi ce nume pe lumea asta i-ar fi fost mai potrivit decât numele meu!
Aşa că l-am luat, l-am băgat în cadă, am deschis robinetul duşului şi l-am botezat
Dan. Imediat după aceea, i-am şi notat numele pe frunte cu un marker. Apoi m-am
răzgândit. Dan e un nume tare comun! L-am luat iar de la fereastră, l-am băgat sub
duş şi uite-aşa a devenit Mila.
Îi povestesc din cărţi, despre cum mi-a fost ziua, are instrucţiuni clare să mă
înştiinţeze dacă a bătut cineva la uşă. Glumeam evident, că era doar un manechin
fără grai şi deseori îl consolam pentru asta spunându-i că un om care ştie totul, nu
mai are nevoie să vorbească.
Nu mai fumează cu mine. Ultima oară era cât pe ce să ia foc. A fost vina mea, am
uitat să-i sting ţigara. Imprudenţa mea l-a costat două degete, pe care i le-am pansat
tacticos, încercând să ascund handicapul celor două degete topite. Mi-am cerut
scuze, Mila n-a spus nimic. Din asta am înţeles eu că m-a iertat. Mila e băiat bun!
L-am îmbrăcat cu hainele mele, îi erau mici, i-am luat un rând pe măsură.
Trăsăturile feţei erau atât de fine, mai ales nasul. Ce n-aş fi dat să am un nas ca al lui
Mila şi jur că trezindu-mă într-o noapte, buimac de somn cum eram, am avut pentru
câteva clipe impresia că la mine în bucătărie aştepta un domn tare bine şi mie mi-era
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jenă că nu strânsesem toate ceştile murdare de cafea.
De câteva zile eram ameţit.
“Mila, tu nu te simţi ciudat? Mi-e capul greu, nu pot să gândesc. Nici de văzut nu
mai văd bine, s-au estompat cumva culorile?!”
El rămânea impasibil în pielea lui de plastic pe care o vopsisem crem (prea era
cadaveric în albul acela), fără a băga de seamă vreo schimbare în rutina noastră
zilnică. Într-un exces de zel, i-am pictat ochii albastri cu pupilele dilatatate, puţin a
lipsit să-i omit buzele acelea pline, pe care le-am colorat într-un splendid roşu
carmin. A mai trecut o zi.
“Măi Mila, tu sigur n-ai nimic, că eu mă simt prea….”Am leşinat.
Când am deschis ochii, Mila stătea vesel într-un colţ. Asta-mi place la el, că
zâmbeşte mereu şi chiar de-ar veni Sfârşitul Lumii, chipul lui n-ar înregistra nici
măcar un semn de angoasă. Eram consternat, cum naiba a ajuns Mila aici!?
“V-a salvat viaţa”, spune o asistentă surâzând, "aţi fost adus de urgenţă la Spitalul
Judeţean".
Ceream lămuriri din ochi.
“A fost o scurgere de gaze la dumneavoastră acasă, aţi leşinat, aţi căzut peste el,
spuse ea arătându-l cu o privire care să fiu nebun dacă nu aducea a flirt, el a spart
geamul, vecinii l-au văzut, v-au spart uşa şi…”
“Şi de ce l-aţi adus aici? Avea şi el nevoie de spitalizare”, am întrebat iritat.
Să ai un prieten de plastic e tolerabil în intimitate altmiteri inadmisibil.
“A fost la ştiri, reporterii l-au adus pe amicul dumneavoastră până aici”, spuse ea
roşind privindu-l . "Au considerat că veţi fi bucuros să-l vedeţi când vă veţi trezi."
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Clipeam des.
“Pe cine?”
“Pe Mila.”
“Manechinul? De unde ştiţi că se numeşte aşa?”
“Păi vedeţi, zise ea trecându-i suav palma peste frunte de parcă ar fi vrut să-i ia
temperatura, vedeţi, abia se mai întrevede "Dan-ul" acesta tăiat, şi-apoi "Mila". Mila!
”
Ce dobitoc sunt! Acum îmi vor cere sigur o evaluare psihologică la serviciu.
“Şi ce ochi”, adăugă ea pierdută, “n-am văzut niciodată asemenea privire”.
“Ei ce bine era dacă mai şi clipeau”, i-am tăiat-o eu scurt.
Am plecat spre casă. Nici n-am ieşit bine din spital, doi indivizi s-au apropiat de
mine, am vrut să dau mâna cu ei crezând că mă cunosc, când unul dintre ei a
exclamat:” Uite-l pe Mila, Mila…”.
Am grăbit pasul, a naibii drăcie, pe mine nici măcar colegii nu ştiu cum mă
numesc, dar pe Mila îl cunoaşte tot oraşul. Îmi fac femeile cu mâna pe la geamuri şi
strigă „Mila”.
Am ajuns la serviciu. Casieriţa care nu m-a onorat până acum nici măcar c-un
cuvinţel, deşi am bombardat-o cu nenumărate buchete de flori şi atenţii, îmi şopteşte
entuziasmată: “ Tu eşti tipul ăla la care stă Mila, nu-i aşa!?”
M-am apropiat de ea şi-am intrebat-o: “Cum mă numesc?”
“Nu ştiu, dar Mila e un nume atât de interesant!”
“Tu ştii că Mila e un manechin. Adică eşti conştientă?!”
“Eşti răutăcios, ţi-a salvat viaţa la urma urmei. Dacă nu se arunca afară… adică îţi
dai seama… săracu... toate cioburile acelea ascutite.”
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“Viaţa mi-am salvat-o singur”, am urlat. ” Sau ce-ţi închipui, că un manechin are
voinţă proprie, un suflet”, mă răţoiam eu la ea bărbăteşte. “Un manechin poate să
sărute sau să-ţi dea un pahar cu apă?…cu siguranţă nu! Poţi da mai mult credit unui
câine care-şi salvează stăpânul de la înec”.
Colegii mă priveau, nu ştiu cum, dar nu-mi plăcea deloc.
Peste tot Mila, Mila ca un ecou. Ce să-i faci, tuturora le plac eroii.
Aşteptam să treacă, dar Mila devenea din ce în ce mai popular. Au venit să facă un
documentar despre el pe care plănuiau să-l ataşeze edţiei "Bravii Salvatori" din
martie, timp alocat în genere pompierilor.
Am ajuns acasă. Mă uitam urât la el, el stătea liniştit cu binoclul lui stupid agăţat
de gât, rânjind fasolea la mine cu o inocenţă perfidă. I-am lipit binoclul cu superglue. Răzbunare? Nu cred! Apoi i-am dat o palmă peste cap. S-a dezechilibrat, l-am
prins. Mi-a părut rău, îmi salvase viaţa în fond. Următoarea jumătate de oră, din
cauza unei subite mustrări de conştiinţă, mi-am petrecut-o încercând să-i deslipesc
binoclul.
"Inspiri pasiuni puternice amice", bolboroseam decojindu-i urmele circulare de
cauciuc din jurul ochilor. "Uite, nici cu ochelari nu ţi-ar sta rău...Dar ce-i asta?" Mă
ascund după el, e posibil aşa ceva, vecinii îi fac cu mâna!?
La fereastră, Mila nu mă mai reprezintă pe mine. La fereastră Mila se reprezintă
pe sine însuşi. Bătăi în uşă.
“Auzi Mila, în sfârşit a venit cineva pe la mine!”
Nişte colegi au adus ceva de băut. Au trecut mai repede de mine decât îmi
dispăruse zâmbetul de pe buze. Colegii îl privesc cu respect.
Prea era de tot! I-am sărit în faţă şi uitându-mă la ei, i-am luat cu binişorul:
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“Oameni buni, Mila este doar un manechin, de ce-i vorbiţi!? Uite, e de plastic,
spusei rupându-i un braţ. Adică glumiţi… glumiţi… nu!?”
Unul dintre ei a mârâit o înjurătură. Eu stăteam cu braţul acela în mână şi nu mi-era
teamă să-l folosesc. Au plecat lăsand în urmă un cuvânt care avea să mă roadă până la
sfârşitul săptămânii: “ingratule”.
Nimic nu mai mergea bine, ciocănea cineva la uşă mă făceam că nu aud, mă
hărţuia acelaşi “Mila e acasă?”.
Într-o zi am întâlnit doi străini, proaspăt mutaţi în cartier. I-am invitat pe la mine.
Îl înghesuisem pe Mila într-un colţ, că nu aveam beci… şi nu mă încumetasem să-l
duc la groapa de gunoi. Le-a luat mai putin de un sfert de oră să-l descopere sub
cearceaful sub care-l ascunsesem.
Vedeam pe feţele lor: le plăcea aşa cum era Mila, cum asculta liniştit, cum îi
asculta răbdător, interesat, asigurându-i cu ochii lui albaştri-calzi că totul va fi bine.
Ei îl luau în braţe şi plângeau pe umerii lui fără să simtă vreo umilinţă în asta… ştiau
că Mila îi înţelege şi nu-i judecă, că Mila le iartă. Şi-atunci mi-am dat seama: Mila
devenise mai real decât mine, Mila era un om mai bun.
I-am lăsat acolo şi-am ieşit să mă plimb. M-am aşezat pe o bancă în parc, punând
de-acum la cale un asasinat… Stăteam pe banca aceea şi nici măcar nu bănuiam, că
în mai puţin de o săptămână urma să intru în puşcărie pentru omor calificat.
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Andreea Rău
(n.1982, Bacău)

Hanna Pixel și aventurile unui suflet pierdut

În atenția Secției de Poliție nr. 2, Brickstall
'' Dacă vreți să vă spun de la început cine sunt și ce rol am aici, nu am s-o fac. Înafară
de faptul că o adevărată domnișoară nu își spune vârsta, ar fi prostesc din partea mea
să mă dau de gol.
Ce m-a determinat să vă contactez a fost un pariu pe care l-am făcut cu prietena
mea, Vicky. Ea susține că nu aș avea curaj să iau legătura cu voi. Eu aș susține
contrariul. Nu aveți de unde să mă cunoașteți, vă spun de pe acum. Am fost
întotdeauna o persoană cuminte, fără cazier și fără înregistrări în bazele poliției. Vă
promit că este atât de greu să mă găsiți, în locul în care mă aflu, încât ar fi păcat să vă
consumați resursele, oamenii și mintea căutând indicii. Am văzut și eu în filme cum
se fac spargerile de bănci. Cum se trimit scrisori de amenințare.
Așa că nu veți găsi amprente pe plic, nici pe hârtia pe care am scris. Da, ați ghicit,
aveam mănuși. Dar asta nu e tot. De fapt, vă scriu pentru că vreau să vă scutesc de un
efort. O să vă povestesc eu cum s-a dat spargerea la bancă.
Încep prin a recunoaște că eu am făcut-o. Am pus în aplicare un plan care nu era al
meu, pentru că am știut că doar eu pot să fac asta. Eu singură, adică. Orice complice
ar fi putut să compromită întreaga operațiune. Plus că aș fi riscat în orice moment să
fiu demascată. În ziua de azi nu mai poți să mai ai încredere în oameni. Știi? Ai
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impresia că îți sunt prieteni și poți să îți lași viața în mâinile lor, dar cu prima ocazie
când ai nevoie de ceva, te lasă baltă. Da, cu toții trecem prin asta. Nu e cazul să mă
lamentez aici, oricum.
Nu ăsta era motivul pentru care am început să vă scriu.
De la început: în prima zi de școală, după ce am avut o vacanță lungă și frumoasă
despre care nu pot să vă povestesc din motive evidente, simțeam nevoia de puțină
adrenalină. Aveam ghiozdanul în spate, uniforma pe mine, părul prins în coadă,
machiajul pe ochi. Puteam oricând să dau din gene și să agăț vreun băiat care era în
primul an de liceu, ei sunt de obicei victimele mele preferate. Apropo, sunt o
persoană foarte atractivă. Nu am reușit să fiu cea mai populară din școală, cum e
Anka, dar sunt pe drumul cel bun. Mi-am făcut până și un jurnal cu cei mai drăguți
băieți pe care am reușit să pun mâna. L-am denumit '' micul meu jurnal secret ''. Știu
că sună ca un clișeu dar mie mi se pare '' cool ''.
Unde eram ? Așa, prima zi de școală. Eu, în uniformă (foarte atrăgătoare de altfel,
dacă am uitat să menționez asta până acum). Mă plictiseam. În prima zi de școală nu
se țin niciodată ore, pentru că nici profesorii de la noi nu prea au chef. Vin și ei din
vacanță, ca și noi. Scott și cu mine ne-am ascuns în spatele laboratorului de biologie
să fumăm o țigară. De fapt, să împărțim una pentru că pe mine m-a prins mama în
vacanță cu țigări în buzunarul de la geacă și m-a amenințat că dacă mă mai prinde
fumând, mă trimite la internatul St. James, unde sunt numai fete. Doamne
Dumnezeule, acolo e iadul pe pământ. Aș face orice numai să nu ajung la internat.
Am auzit tot felul de povești despre fetele de acolo. Dar oricum, nu e cazul să vă
povestesc asta acum. Am ceva mai important să vă comunic aici, că doar altul este
scopul acestei scrisori.
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- Ai furat cutia cu chibrituri de la bucătăria cantinei ? mă întrebă Scott
Am scos triumfătoare cutia din buzunar și i-am întins-o. Mai erau trei paie înăuntru
și afară era un frig de octombrie, plus că bătea vântul.
- Sper să nu se stingă focul până reușim să aprindem țigara. Ține. Trage din ea
atunci când se aprinde, dar repede, ca să nu se stingă.
Îmi întinse țigara și scoase un pai din cutie. Mă simțeam ca în povestea aia, cu fetița
și chibriturile. Numai că eu nu muream de frig, ci doar încercam să aprind o țigară.
Și nu era zăpada. Iar eu eram bine îmbrăcată și eram cu Scott la școală, nu singură și
părăsită, plus că eram în viață. Bine, să spunem că nu am folosit o comparație
potrivită. În sfârșit, era frig. Prea frig pentru septembrie, oricum.
Imediat cum paiul s-a aprins și s-a apropiat de țigară, am tras repede aer în piept și
am aprins țigara din prima. Am rânjit la Scott și i-am șoptit:
- Nu te așteptai să reușesc din prima, așa e ?
- Nu mă așteptam, răspunse el.
- Scott, nu știi ce îmi poate pielea.
- Să fumezi toată vara nu se pune. Să te văd eu ce o să mai spui când o să auzi cum a
pus văr-miu la cale un plan de a sparge banca de lângă parcul Laussane.
- Serios ?!
Am căscat ochii și brusc am devenit interesată. Era exact ce aveam nevoie acum.
- Zi-mi mai mult, Scott.
- Nu pot să îți spun, planul ar trebui să fie top secret.
- Nu mai spun nimănui, îți jur!
Și nici nu am spus nimănui, jur. Nici măcar unui suflet. L-am pus singură în aplicare
și am fugit cu banii. Mi-am ținut promisiunea față de Scott și am devenit bogată
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peste noapte. La propriu, adică, peste noapte. Hehe! V-ați prins de glumă? Am auzit
că polițiștii nu sunt foarte inteligenți și vreau să mai destind și eu atmosfera puțin.
Deja îmi imaginez fețele voastre când citiți scrisoarea asta și mă amuz teribil, cred că
v-ați dat jos de pe cap chipiul ăla comic și stați cu ochii mari, bulbucați pe hârtia asta
pe care acum vă scriu, ca să prindeți un indiciu sau o scăpare. Nu o să mă dau de gol,
nu sunt fraieră. Știu ce să spun, când să spun. Și cât să spun. O să aflați tot, nu vă mai
grăbiți așa. Am grijă să nu las detaliile principale pe margine. Vă promit. Hai, luați un
loc, comandați o cafea, aprindeți o țigară și răbdare, băieți! Aveți de citit povestea
mea până când o să vă spun tot ce s-a întâmplat. Știți, planul meu este să devin și
faimoasă. E păcat să fii bogat dar să nu știe nimeni de tine. Mă bazez pe voi că o să
publicați scrisoarea asta, măcar în ideea de a mă prinde. Sau poate mă dați în
urmărire generală. Asta m-ar mulțumi, măcar pentru câteva zile. Chiar dacă nu ar fi o
mișcare inteligentă.
Unde eram? Ah, da. Încercam să îl conving pe Scott să îmi spună planul de spargere
al băncii. Am făcut mai sus un fel de paranteză, dar o să vă obișnuiți cu asta, pentru
că mie îmi plac mult parantezele. Și parantezele la paranteze. V-ați prins, vorbesc
prea mult. E bine, începeți să mă cunoașteți.
Scott se plimbă până la capătul clădirii și aruncă o privire după colț. Nu era nimeni.
Se întoarse la mine, privi în sus către ferestre. Nu era nimeni. Aruncă o privire după
tufișul de magnolii. Nu era nimeni.
- Hai Scott, că nu e nimeni, ce naiba! Zi-mi odată despre planul ăla nenorocit!
- Șșșșt! Vorbește mai încet! Nu vreau să fim auziți. Tu nu înțelegi că e super secret?
De ce țipi așa?
- Iartă-mă. Eram pur și simplu nerăbdătoare. Uite, îți promit că nu mai spun
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nimănui. Să mă prindă mama cu țigări și să mă trimită la internat, dacă spun ceva.
Cred că asta l-a convins pe Scott, pentru că știa cât de îngrozită eram de ideea
internatului. Îmi întinse țigara din care fumase cred mai bine de jumătate, egoistul.
- Fii atentă. Pentru duminică seara, văr-miu și cu gașca lui de prieteni au pus la cale o
spargere. Știi că duminică o să avem serbările de toamnă și prostii din astea, și tot
orașul o să fie prezent acolo în centru, la parc.
- Și spargerea o să fie atunci?
- Exact!
- Dar o să fie toată poliția orașului acolo, Scott.
- Asta e și ideea. Trebuie să ne asigurăm că o să fie cu toții ocupați să asigure ordinea
și paza în centrul orașului.
- Păi o să fie la cinci minute de bancă toată poliția orașului, deșteptule! O să fiți
prinși imediat, unde mai pui că o să vă faceți veacul în închisoare.
- Nu o să fim prinși.
Scott se uită la mine cu privirea aia a lui de îngâmfat. Știam că îmi ascunde ceva, pur
și simplu știam.
- Cum o să faceți să nu fiți prinși?
- Nu pot să îți spun. Dacă vrei să afli, trebuie să fii una de-a noastră.
- Cum adică, una de-a voastră?
- Adică trebuie să participi la spargere, naivo!
Aici trebuie să mă opresc și să vă spun că niciodată nu mi-am imaginat niciodată că
aș primi o asemenea propunere. M-am simțit onorată și în același timp niște fiori îmi
străbăteau corpul. Ce era asta? Era frica. Cred că ați fi tentați să mă întrebați dacă
îmi doream chiar atât de mult să aflu planul lor. Nu, am să vă răspund. Nu eram chiar
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atât de curioasă, dar odată cu propunerea primită, un alt gând mi-a trecut prin minte.
Aș putea fi bogată. Și faimoasă. Bine, dacă planul nu ar eșua. Cât erau de bine
pregătiți acei băieți? Cine erau ei, de fapt? Orășelul nostru era destul de mic și ne
știam între noi. Toți cei care ați crescut într-un oraș de dimensiunile unui sat mai
mare, știți la ce mă refer. Nu poți să ai secrete într-un astfel de loc, nici dacă vrei. Era
timpul să-i cunosc pe derbedeii aceia și să văd ce le poate pielea.
Mă simțeam de parcă eram recrutată într-o societate secretă. A orașului nostru. Stai
puțin, asta nu ar fi o opțiune de ignorat. Orașul nostru avea o societate secretă iar eu
urma să fac parte din ea.
Am bătut palma cu Scott și i-am spus :
- Mă bag! Poți să contezi pe mine să păstrez secretul, Scott. Când o să-i cunosc și pe
băieți?
- În seara asta la nouă, în parc. Caută în parc o bucată roșie de material, o să fie
prinsă de un copac. După ce o găsești, rămâi acolo și așteaptă să vină cineva după
tine. Să nu întârzii.
- Scott, cred că glumești. Cum o să caut în tot parcul o bucată roșie de material?
Parcul nostru nu e mare, dar nici foarte mic nu e. Unde mai pui că la ora nouă o să
fie întuneric!
- Dacă nu reușești să găsești nici atât, înseamnă că nu ești potrivită pentru grupul
nostru. Ăsta este testul!
Testul? Incredibil! Doamne, ce mă enervau condițiile astea. Bărbații, în general, simt
nevoia să mă supună la câte un test din ăsta absurd numai ca să se convingă că sunt
bună la ceva. Și asta, doar pentru că sunt femeie. Nu am avut incontro decât să
accept. Aveam să le arăt eu ce poate o femeie. Mai târziu aveau să regrete încercarea
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la care am fost pusă, dar pentru detalii, citiți mai departe. Nu pot să dau totul așa, în
două propoziții. Nu v-am spus că vreau să fiu faimoasă? Trebuie să îmi asculte cineva
povestea.
Acum vă rog, ridicați-vă de pe scaune și îmbrăcați-vă cu pardesiurile voastre lungi,
pentru că o să ieșim puțin. Vă invit la o plimbare în parcul Laussane, unde s-a dat
spargerea. Era ora nouă fără un sfert, fir-ar să fie! Am plecat de acasă hotărâtă să
ajung mai devreme, ca să am timp să caut nenorocita de cârpă și am ajuns târziu. Am
uitat să vă spun că punctualitatea nu este una dintre calitățile mele. Vă simțiți, nu? Vă
știu eu și pe voi, cum întârziați cu orele. Dar nu asta e relevant aici.
Am intrat în parc tremurând de frig și de frică. Parcul era pustiu și cam prost
luminat. Nu mi-era mie teamă de hoți sau de violatori, nu aveam noi așa ceva în
orașul nostru ( ați prins ironia? ). O să recunosc aici că îmi era frică de fantome. Da,
am citit eu într-o revistă în care britanicii susțineau că fantomele există cu adevărat.
Pentru asta îmi comandasem o pereche de ochelari speciali, care scanau formele de
pe lumea cealaltă și te avertizau dacă riști să dai nas în nas cu bunica bunicilor tăi.
Sau cel puțin așa era reclama din revistă. N-o știam eu pe stră-străbunica, dar nici nu
intenționam s-o fac în seara asta. Dacă ochelarii mi-ar fi semnalat o astfel de apariție,
aș fi rupt-o la fugă fără să mai țin cont de societatea secretă a băieților.
Dar nu a fost așa. Ochelarii s-au comportat impecabil, fără semnale paranormale.
Exista o singură problemă. Nu vedeam. Ochelarii fumurii îmi ofereau un aspect chic
și mă țineau departe de fantome, dar nu vedeam pe unde mergeam. Când mă uitam
eu la filme din astea, cu personajele oarecum învăluite în mister, cu ochelari pe nas,
căutând noaptea indicii sau urmărind oameni, nu păreau să fie în dificultatea de a se
deplasa.
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Încercând să îmi păstrez echilibrul pe aleea pe care mergeam, am simțit dintr-o dată
cum gravitația îmi joacă feste. Într-o secundă eram la sol și îmbrățișam pământul
umed și rece din parc. La naiba, la naiba, la naiba! Cine m-a pus oare pe mine să mă
bag în toată încurcătura asta? Încercând să mă ridic, am simțit după ureche o senzație
de căldură și cred că am leșinat. Nu îmi amintesc nici cum am ajuns în pivnița
restaurantului din parc, înconjurată de șase băieți. Mă durea capul foarte tare și în
gură simțeam un gust metalic, puțin ruginit.
- Crezi că ar fi bine să o trezim?, se auzi o voce din spatele meu.
- Șsșșt, vorbește mai încet. Las-o să-și revină singură, se auzi o altă voce necunoscută.
- Am văzut eu într-un film că nu e bine să forțezi trezirea oamenilor care sunt în
starea asta. Dacă nu-și mai revin niciodată?
Mi-am dat ochii peste cap când am auzit asta. În mintea mea, desigur. Pentru că
ochii îi țineam încă închiși. Câți ani aveau băieții ăștia, cinci?
- Cred că e bine totuși să o lăsăm să-și revină singură. S-a lovit destul de rău la cap
când a căzut, cred că din acest motiv a leșinat. E bine că măcar nu îi mai curge sânge
din nas.
Mi-a curs sânge din nas?? Dumnezeule sfinte, n-am pățit așa ceva niciodată. De asta
aveam gustul ăla atât de ciudat în gură. Fir-ar să fie! Hei, stai puțin. Ultima voce nu
era a lui Scott? Ah, ce bine, puteam să mă liniștesc, măcar știam pe cineva dintre cei
prezenți.
M-am decis să deschid ochii, ca să evaluez starea în care mă aflam și să-i cunosc în
sfârșit pe ceilalți.
- Ia te uită cine s-a trezit! Bună, tu trebuie să fii Hanna. Eu sunt Marc.
- Iar eu sunt Daniel.
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- Stați puțin băieți, nu va grăbiți să vă prezentați, fata a suferit o lovitură la cap și e
posibil să sufere de...de...cum se numește boala aia când uiți cum te cheamă.
Degeaba ne prezentăm noi, poate că nu o să fie capabilă să ne țină minte numele.
- Voi știți măcar ce înseamnă amnezie?, am strigat la ei.
Doamne, ce mă enervează băieții ăștia de liceu. Se cred atât de inteligenți, dar dacă
stai să-i descoși, abia dacă-și mai amintesc tabla înmulțirii. Stăteau cu toții în jurul
meu, cu ochii mari și speriați. Mă întinseseră pe jos, simțeam pământul rece sub
mine. În aer mirosea a ceva supărător, înțepător pentru nasul meu fin. Ceva
fermentase aici.
- Sunt puțin scoasă din funcțiune, nu sunt proastă!, am strigat din nou. Mi-l
amintesc pe Scott, așa că vă rog să vă prezentați. Din cauza voastră sunt aici, în starea
asta. Și chiar așa, unde suntem?
- Nu te-a pus nimeni să îți iei ochelarii ăia prostești cu tine, să știi, mi-a răspuns
Scott, încruntat. Suntem în pivnița restaurantului '' Saturday ''. Vorbește mai încet, o
să fim auziți.
Pfff, Scott avea o obsesie să nu fim auziți. Eram niște copii, cine ar sta să ne asculte
prostiile?
- Nu contează. Vă rog să vă prezentați. Vreau să știu numele voastre și vreau să știu
planul. Și mișcați-vă repede, pentru că e deja ora zece și sigur mama e în drum spre
poliție, să mă dea în urmărire generală. Abia așteaptă un motiv să mă trimită la
internat.
Scott își întinse mâna spre cei cinci băieți.
- Marc, Daniel, Matt, Ruben și Tim. Ăștia suntem toți. Și cu mine, desigur. Tim a
venit cu ideea.
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Tim făcu un pas înainte și se îndreptă spre un tablou fixat în perete. Vă întrebați
probabil ce caută un tablou în pivnița unui restaurant.
- Aici se află planul nostru și harta cu punctele de securitate din bancă, spuse Tim.
Dădu la o parte tabloul și ascuns în spatele lui se afla, lipită de perete, o hartă a băncii
Laussane. Din loc în loc erau punctate cu marker roșu zonele cheie care trebuiau
evitate cu orice preț în timpul jafului.
- Punctele marcate cu roșu sunt periculoase, băieți. Dacă trecem prin zona respectivă,
putem activa senzorii de mișcare și vom rămâne blocați în zona respectivă. Conform
planului de securitate, prin activarea acestor senzori se ridică din podea niște bare
lungi de fier care te imobilizează. Seamănă cu niște gratii care urcă până în tavan și
nu ai nicio șansă de a scăpa, spune Tim.
- De unde aveți voi planul de securitate și harta clădirii, Tim?, am întrebat curioasă.
- Le-am furat. Secretara directorului Martin îmi face ochi dulci de câteva săptămâni,
mereu o găsesc la ora de prânz pe o bancă în parc, citind. Eu pe la ora aia joc baschet
cu băieții și am observat cum mă urmărea. M-am gândit să profit de pe urma ei, dacă
tot nu-mi place de ea, răspunse Tim. Am întrebat-o unde lucrează și când mi-a
răspus că are un post de secretară la bancă, mi-am dat seama că este persoana de care
am nevoie.
- Ticălosule! Să profiți așa de o femeie!
Eram dezamăgită. Bărbații! Trebuia să îmi dau seama că o femeie a fost victima
acestei înșelătorii.
- Ce era să fac? Ea m-a tot invitat la cafea, a insistat să îmi arate unde lucrează. Știm
cu toții că secretarele au acces la toate informațiile. Nu e ca și cum i-aș fi făcut vreun
rău. Nici nu știe că am sustras documentele din seiful deschis aflat în biroul
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directorului. Se chinuia să îmi îndulcească ceaiul. Draga de ea, credea că eu beau ceai.
Eu, Tim, spărgătorul de bănci, ceai! Haha!
Pe Tim se pare că îl cuprinse un râs isteric și forțat. Cred că s-a uitat la prea multe
filme cu personaje negative. Oricum, nu îi ieșea. Mi se pare că încerca să îl imite pe
Grinch, cel care a furat Crăciunul. Am încercat să grăbesc discuția spre un final,
măcar să nu îl mai aud râzând.
- Am înțeles, trebuie să evităm zonele marcate cu roșu. Cum intrăm? Tim, ne
apropiem de sfârșitul întâlnirii și nu am aflat care este rolul fiecăruia. Dă-mi și mie
harta, te rog.
Tim întinse harta spre mine. Am scanat rapid intrarea, iar ca să ajungi la subsol, unde
se aflau depozitați banii, trebuia să cobori două etaje. Erau două puncte de acces prin
care intrai cu un card, pe care îl scanai la ușă. Nu exista nicio variantă să treci de acele
uși dacă nu aveai un card. Băieții ăștia erau amatori. Aveam să ne petrecem restul
zilelor mâzgălind pereții în închisoare. Doamne, nu eram încă pregătită să devin
lesbiană! Cum priveam harta, mi-a venit o idee.
- Ce ziceți dacă am incendia clădirea? Din ce văd eu pe planul ăsta, sistemul de
securitate e construit în așa fel încât în caz de incendiu, se deblochează automat toate
ușile pentru a se asigura ieșirea din bancă.
- Genial! Cum de nu ne-am gândit la așa ceva până acum? stiga Scott, încântat de
idee.
- Eu o să mă asigur ca banca să ardă. Veți avea cinci minute la dispoziție să puneți cât
mai mulți bani în genți, până ajung poliția și pompierii, le-am sugerat. Mâine la zece
dimineață ne întâlnim în parc să ne asigurăm că fiecare știe ce are de făcut. Acum,
care dintre voi mă poate duce acasă? E târziu și nu o să pot incendia banca, din
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internatul de fete St. James.
Așa s-a întâmplat. Banca a fost incendiată, pentru a fi jefuită. Am făcut-o singură,
exact cu o zi înainte de data plănuită. Am vrut să fiu singură, să rămân doar eu cu
banii și să nu am complici. Automat, nici riscul de a fi denunțată. Da, știu că am
păcălit băieții. Nu m-am putut abține, erau prea ușor de dus de nas. Din păcate, acea
idee m-a adus unde sunt acum. Poate că v-a scăpat până aici un mic detaliu, cu toate
că nu ar fi trebuit, având în vedere funcțiile pe care le ocupați în poliție. Numele meu
a fost menționat puțin mai sus. Hanna. Hanna Pixel. Cum, nu m-am prezentat mai
devreme? Vă prezint scuzele mele, era un lucru elementar, dar nu și pentru mine. Nu
puteam de la început să vă spun cum mă numesc. Mă găsiți pe bulevardul Lost Souls.
Acolo unde e și cimitirul, exact.
Dacă această scrisoare a ajuns la voi, înseamnă că planul meu a eșuat. Măcar sunt
bogată, aici. Banii au ars împreună cu mine.
Acum depinde de voi dacă o să fiu și faimoasă. ''
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Prolog pentru ediția viitoare :)
Credem în talentul și creativitatea scriitorului amator din România. La debut, el are
nevoie de spațiu să-și afirme aptitudinile literare. Are nevoie de provocări.
Creativitatea sa trebuie stimulată. Talentul său trebuie recompensat.

“Inițiem INCUBATORUL DE CONDEIE pentru a-l susține și promova pe
talentatul scriitor amator din România. Provocăm oamenii talentați în condei la
concurs. Vrem să scrie. Și, mai ales, vrem să fie motivați să continue să scrie, pentru
că, dacă sunt chiar talentați, vor fi aleși și publicați. Chiar dacă IDC testează scrisul,
voi repeta mereu, pentru că este important: citiți de două ori mai mult decât scrieți!”
Ciprian Burcovschi, Fondator AdLittera Project

“Ne propunem să creștem interesul pentru cultură, educând tinerii prin scriere și
lectură, prin ateliere de creație literară, creând un spațiu alternativ de exprimare liberă
pentru artiștii amatori din România.”
Sebastian Hubati, Program Manager, AdLittera Project

“După ce am citit textele înscrise în concurs, mi-am dat seama câte poveşti frumoase
stau încă ascunse şi cât de greu e să alegi între ele. Mulţumesc tuturor celor care au
participat pentru că mai cred în cuvinte şi le urez în continuare inspiraţie să ne
încânte cu neprevăzut. Totodată vă mulţumesc că mi-aţi redat şi mie pofta de a scrie
o veche poveste care stătea pitită în gândul meu de multă vreme. Lectură plăcută
tuturor. ”
Ancuța Iosif, membră a juriului IDC

“Nu trebuie niciodată confundat un membru al juriului cu un judecător sau cu un
jurat de la Curtea cu Juri din sistemul judiciar anglo-saxon, mai ales când vorbim de
creații noi, proaspete. Nu există verdicte, există doar păreri și afinități. Textele
construite precum un turn de piese LEGO, întâi pe hârtie și apoi în WORD, cel
puțin așa îmi place să cred, au o altă viață când devin publicabile și apoi publicate.
Aș merge mai departe, pe o idee pe care unii dintre dumneavoastră o vor contesta.
Procesul de selecție, de sortare sau de nominalizare a celor mai valoroase creații, fie
ele proze sau poeme, în accepțiunea foarte subiectivă, dar și egoistă a juriului, nu este
decât un fel insolit de a parcurge drumul anevoios de la delectare la desfetire a
textului literar. Pentru că da, am întâlnit literatura în acest convoi de nopți albe în
fața laptop-ului. Sigur, nu toate nopțile au meritat a fi pierdute, însă acelea în care am
întâlnit Poezia sau Proza, reprezintă spiritul conturat la IDC în această a II-a ediție”.
Andrei Zbîrnea, Content Manager, AdLittera Project, membru al juriului IDC 2011
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