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Un început… 

Eram înconjurat de un întuneric pur, fără sunet, fără 

viaţă…  

Mă simţeam bine sau cel puțin asta am crezut…  

Contează trecutul când în prezent trăieşti? Contează. 

În ce măsură? Asta decide fiecare. O explozie de senzaţii 

mă aştepta în lumina care m-a învăluit.   

Îmi era frig, foarte frig…  

–Nu respiră, doctore! 

–Am tăiat cordonul ombilical din jurul gâtului, aşa 

că acum va putea să respire!  

Atunci am prins viaţă sau cel puțin aşa zice mama 

mea.  

Trăiam. ,  În realitate, asta s-a întâmplat după 

intervenția medicului. Acum,  nu mai contează atât de 

mult.  

Pot considera că am ajuns departe când stau 

nemişcat? Mă gândesc mereu la ceea ce s-a întâmplat 

după ce m-am născut, când mama mă ţinea în braţe. 
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Uram orice clipă, o loveam cu mâinile mele mici, 

încercam deseori să vorbesc, dar nu puteam vorbi. 

Reușeam doar să scot sunete ciudate şi să ţip.  

Îmi aduc aminte foarte bine de sentimentele pe care 

le aveam atunci, închis într-o nouă închisoare de carne 

care nu îmi permitea să comunic.  

Pe măsură ce învăţam un lucru nou, uitam un alt 

lucru din trecutul meu.  

Încet, încet nu mai știam cine sunt cu adevărat, iar la 

vârsta de 3 ani ajunsesem să fiu doar un copil de 3 ani.  

Îmi rămăseseră doar câteva amintiri. Le aveam, dar 

erau asemenea unor cioburi dintr-o oglindă spartă 

demult.  

Am învaţat să merg, să vorbesc şi să scriu aşa cum 

învaţă orice alt copil şi încet-încet am devenit un sâmbure 

într-un măr mult prea stricat şi mâncat de viermi.  

Atât de frig… numai din cauza ta!  

De ce m-ai adus într-o lume aşa de rece?  

Senzaţii ca de ac îmi înţeapă pielea, sunete tari îmi 

zdrobesc sufletul, tremur şi nu mă pot opri. De ce? De ce 

sunt aici? 



Virusul Vieții 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Mă vede o fiinţă mare și mă loveşte. 

O faţă mare mă priveşte, 

Lumina mă orbeşte 

Văd o mână încăpătoare, 

Nu, nu vreau să fiu prins în strânsoare! 

  

  Aş vrea să mă trezesc,  

Să încep să simt ceva 

Dar nu mai vreau să gândesc 

Pentru că nu îmi pot opri vederea. 

 

„Realităţi Imperfecte“, (Anonim) 
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Un băiețel se juca fericit în vârful unei grămezi de 

nisip.  

—Uh uhmm uhm, şi acum iau asta şi apoi asta 

şi şi ş.. 

 —Sal, ce faci? 

 —Sal, fac un castel şi mă joc şi mai fac şi încă un 

castel şi încă unul şi şi..  

 —Cum te cheamă? 

 —Andron, dar mami îmi spune Andi.  

—Aha! Eu sunt Robert. Poţi să-mi spui Robi, dacă 

vrei. Pot să mă joc cu tine? 

 —Da, vino şi construieşte şi tu! E destul loc. 

 —Ce contruieşti?  

—Am aşa: 3 colibe, o grădină şi un spital mare şi am 

mai făcut şi nişte castele.  

—Văd că aici nu e nici o colibă.  

—Da, poţi să faci tu acolo nişte construcţii, dacă 

vrei. 

 —Spitalul tău arată foarte bine.  

—Da, vreau să vindec lumea, toată lumea, să fim cu 

toţii sănătoşi şi fericiţi. 
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—Să trăim veşnic... ce frumos sună! Da, e un motiv 

bun; gândeşte-te cât de multe am vedea, cât de multe am 

experimenta!  

—Ce sunt alea, construcţii? 

—Nu, m-am gândit în felul ăsta: tu ai făcut casele, 

iar eu fac oamenii. Ei vor fi localnicii – nişte fiinţe 

puternice ce folosesc micrrrr.., micccc... microcipuri şi 

controlează roboţi. 

—Roboţii sunt muncitorii lor? 

—Nu, sunt un fel de rude, muncesc cu toţii, sunt o 

familie. Cei doi s-au mai jucat în felul ăsta de multe ori şi 

au învăţat multe. Timpul s-a scurs, ajungând într-un 

moment important pentru aceşti doi amici. Afară era 

noros, rar mai apărea un firicel de lumină. Vântul adia, 

dar totuşi aerul era sufocant şi înecăcios, de parcă ar fi 

ceva în aer, ca un miros distinct, distrus odată cu trecerea 

timpului.  

Andi: Miroase a hoit, zici că a murit ceva sau cineva 

aici!  

Robi: E de la alge; sunt de ceva timp aici...  

A: E întunecat e aici, dar frumos.  

R: Da, aşa e, îmi place cum se vede apa.  

A: Mi se pare gri, dar știu că este verde. Vezi cum 

vin şi se retrag valurile, de parcă te-ar chema înăuntru?  
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R: Da, mă linişteşte. E un loc în care aş putea 

dormi...  
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Cugetul autorului 

Marea Neagră pare neschimbată, indiferent de 

trecerea timpului. Dar nu este aşa. Încet-încet marea se 

schimbă, se transformă, iar noi ne pierdem ochii în 

orizont. 

 În trecut ―marea de la 2 Mai era o necunoscută 

pentru mulţi. Localnicii nu se aventurau pe mare pentru 

comerţ. Făceau baie din plăcere, mai prindeau guvizi. 

Oamenii de aici se numeau scopeţi şi munceau la câmp. 

Puteai spune că asta e viaţa lor, religia lor. 

 Scopeţii îşi tăiau organele sexuale, atat pe cele 

masculine (testiculele), cât şi pe cele feminine (tăiau 

sfârcurile sânilor şi lăsau femeia incapabilă să mai 

alăpteze). 

 Ei doar munceau câmpul, erau parte din el, respirau 

prin pământ, erau ei înșiși pământul.  

Practicau acest ritual al tăierii organelor sexuale 

pentru că vroiau să-şi păstreze intacte datinile şi averea, 

doreau ca generaţiile următoare să lucreze câmpul şi să 

nu fugă după femei, urmărind alte vise. Actul sexual în 

sine era acceptat doar pentru a continua sângele şi a avea 

moştenitori. 
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Uneori nu făceau deloc dragoste, iar părinţii 

cumpărau un copil pe bani mulţi de la câte o familie 

disperată sau cu probleme.  Fetele de 14 ani nu își 

aruncau bebelușii la gunoi, așa cum se întâmplă azi.  

Nu le pasă de bucăţica de carne speriată care plânge 

şi ţipă, în timp ce este devorată de diverse animale, 

uneori chiar de oameni ai străzii.  

Ne ascundem când spunem că fata este bolnavă, că 

ei în sine sunt duși. Cum putem să spunem asta? Ei sunt 

bolnavi că îşi aruncă moştenitorii sau că îi mănâncă! Ei 

nu realizează? Nu e adevărat! Oricât de bolnav ai fi, poţi 

realiza, poţi alege altceva, dar nu o faci pentru că eşti 

doar UN ANIMAL!  

Această tradiţie a scopeţilor a durat ceva vreme. La 

fel ca oricare altă civilizaţie însă, a început uşor să 

dispară.  

Erau pe cale de dispariţie când a sosit primul om al 

apei, un lipovean care se ocupa doar cu pescuitul. El a 

încercat astfel să evite conflictele legate de câmp, pentru 

a avea ceva de mâncat şi, desigur, pentru a avea un venit, 

deoarece îşi găsise locul unde dorea să își întemeieze o 

familie şi să moară. „Suntem oamenii Patriarhului Lipov. 

El n-a ascultat ordinul lui Petru cel Mare care-i obliga pe 

oameni să se tundă (bărbaţii fără barbă, iar femeile cu 

părul scurt) şi nu-i lăsa să-şi poarte cruciuliţa la gât. Ne-

au primit turcii, au zis că putem să ne-nchinăm şi cu 

picioarele, doar birul să-l plătim. Ne-am aşezat la ape şi-

am rămas aici“.  
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Nea Romca e singurul care vorbeşte limba şi citeşte 

psalmii (cum trebuie). „Odată cu mine, o să moară şi 

cântul slavon“. Ştii, numele meu înseamnă – Îngerul 

Cântăreţ – „Când n-am să mai respir, aripile au să mi se 

frângă...“ 

Nu ţi se vor frânge, Deda, căci eşti etern!
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A: Oau! Ce caldă e... ce bine! Dar nu am chef să fac baie 

azi. Mai bine fac un foc. Mă duc să iau nişte lemne. 

Ajută-mă şi tu, te rog! 

 R: Da, am găsit deja ceva de ars. E o parâmă.  

A: Parâmă? 

R: Da. O parâmă este o împletitură de aţe şi fibre 

vegetale sau chestii artificiale folosite de pescari şi 

marinari; mai ajung din când în când pe plajă.  

A: Perfect! Acum cu această parâmă şi lemnele 

găsite de mine putem face un foc. Mă duc să caut nişte 

paie sau orice ca să ia foc mai repede.  

R: Bine!  

A: Bun! Pune paiele astea! 

R: De unde le-ai luat? 

A: Erau mai încolo, lângă pietrele de lângă digul ăla 

din dreapta noastră; un cuib părăsit de păsări... 

R: Aha, a luat foc! Uitându-mă la el, mă face să mă 

simt ciudat... o flacără galbenă, fierbinte... 

A: Da şi eu la fel. Mi se pare mie sau se aud şi nişte 

sunete? 

R: Le aud şi eu!  

A: Ca un fel de şoapte!  

R: Dar sunt multe!  
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A: Să încercăm să închidem ochii; poate auzim mai 

multe! Cei doi au căzut ca nişte buturugi şi au fost 

asaltaţi de multe idei, ale unor umbre rătăcitoare în timp 

ce cădeau ușor in transă.  

VOCE 1: Ucide, ucide, ucide, trăieşte, ucide, 

trăieşte...  

VOCE 2: Volt, fier, volt, foloseşte... Şi a fost atunci 

când a înţeles că puterea energiei infinite stă în...  

VOCE 3: Salamandrele pot supravieţui cu 3 sferturi 

din cap tăiat... Există o şopârlă care aleargă atât de repede 

încât pare să meargă pe apă, şopârla Mesia este... Un 

anaconda a înghiţit pe fiul unui oier din sudul unei 

comune numite Zver...  

VOCE 4: Noul Mileniu, obsesie, masacru...  

VOCILE 1, 2, 3, 4: VINO CU NOI! Andi fu primul 

care se trezi.  

A: Frate, scoală!... Bă! Trezeşte-te!  

R: A... of.. ce naiba.... am adormit?  

A: Îţi aduci aminte ce s-a întâmplat?  

R: Da, dar tu?  

A: Îmi aduc aminte de nişte şopârle...  

R: Eu fier şi energie şi o chestie cu Vino la Noi sau 

ceva de genul ăsta. 
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A: Da, exact! Asta am auzit şi eu. Ar trebui să 

plecăm pentru că e târziu. Va trebui să experimentăm mai 

mult, va trebui să ştim ce s-a întâmplat.  

R: De acord, trebuie să vedem, să auzim mai mult. 

Dacă este o cale către putere vreau să o urmez!  

A: Şi eu vreau putere, vreau să exist...  

R-A: Vrem să fim eterni!  

Mult timp au fost afectaţi de acestă experienţă şi au 

devenit amândoi mai profunzi în gândire. Au căutat prin 

cărţi şi pentru că erau la o vârstă mai agilă, au căutat cât 

au putut, neuitând totuşi că sunt copii şi trebuie să se şi 

joace.  
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Andi stătea şi se gândea la ce s-a întâmplat la plajă. 

Putea fi orice, putea fi un vis ciudat, o halucinaţie; dar de 

ce şi Robi a văzut şi el lucruri?  

O fi fost în zonă un halucinogen de un anumit fel? 

Nu putea fi natura; deşi este uneori teribilă, în niciun caz 

nu a putut cauza acele vise. 

 A: Ce bine că e sâmbătă! Vreau doar să stau şi să 

mă relaxez. O merit! De ce să nu ne relaxăm? Uneori 

viaţa este atât de plină de urât încât vrei să scapi de tot, 

de oameni, de animale,de gaze, de orice. Trebuie 

neapărat să mai discut cu Robi şi să vedem ce facem în 

legătură cu ce am văzut atunci: părţi mici dintr-un întreg, 

dar a fost de ajuns să ştiu că eu şi el avem un destin 

important.  

Poate chiar o să mă întorc azi mai pe înserate cu el 

să văd care e treaba. Oare vom mai vedea aceleaşi 

lucruri? A fost oare un moment? Doar o profeţie 

singulară? Hmm... degeaba stau în cameră şi mă gândesc 

aiurea; mai bine ies afară... Interesant... e ora 10:00 şi 

plouă. Mă întreb de ce nu am auzit zgomotul făcut de 

ploaie. Poate eram prea concentrat... Ce tâmpenie! Totuşi 

asta nu înseamnă că nu pot sta să mă uit la ploaie. Oare 

de ce unora le place ploia? Poate pentru că le calmează 

spiritul, îi face să se gândescă mai profund. Când spun 

„profund“ nu mă refer la lucrurile importante ale vieţii 

cum ar fi teoria relativităţii sau foametea mondială, ci 

doar lucruri cum ar fi... 
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 A dracului picătură nu vrea să cadă! Cazi, mă, cazi! 

Trebuie să fie ceva la mijoc. 

Cum poate să stea pe marginea unei frunze de 

trandafir în felul acesta? Ce frumos plouă! Din păcate nu 

prea bate vântul, aşa că ploaia pare a fi mai degrabă un 

duş gigant într-un mic sat, 2 Mai... micul rai în care m-

am născut. 

 Timpul trece uneori fără să îţi dai seama, iar atunci 

când te trezeşti este prea târziu şi ca fiinţe nu putem din 

punct de vedere fizic să întoarcem timpul şi să o luăm de 

la capăt. Dar dacă am putea, am reuşi noi oare să scăpăm 

de capcana timpului? Te naşti, mănânci, te reproduci şi 

eventual mori. Din acest punct de vedere trebuie să ne 

grăbim să le facem pe toate, pentru că altfel s-ar putea să 

murim în acest proces. Poţi să îţi găseşti moartea în 

somn, chiar după ce poate ţi-ai spus rugăciunea de seară, 

poţi să mori lovit de maşină sau poţi să mori chiar 

scărpinandu-te la testicule, neştiind că ai cancer. Ciudat 

este cum unii cred în dotarea lor şi se gândesc că durerea 

ce o simt la testicolul stâng e cauzată de abstinenţă sau 

alţii care cred în zâna măseluţă şi că orice boală se poate 

rezolva cu alcool şi astfel îşi injectează litri de alcool, 

sperând că prin tăria băuturii vor scăpa de mâncărimea şi 

usturimea constantă a organelor sexuale. Hmm, acest 

lucru mă face să mă gândesc la cei care credeau că 

Pământul e plat. 

 Ce viaţă aveau şi ei! Cum să crezi una ca asta? Să 

fii oare aşa de încuiat încât să crezi că lumea are colţuri? 

Şi dacă ar fi avut, de ce nimeni nu s-a întrebat de ce nu 
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cade nimeni sau unde este colţul. Asta dovedeşte că omul 

este gata să creadă orice, atâta timp cât nişte oameni aleşi 

din popor, despre care se crede că sunt mai deştepţi decât 

restul guvizilor, cu o memorie de 3 secunde şi cu gândul 

la sex, bani, mâncare şi defecat, le spun tot ce este — 

esențial.  

Dacă stau bine şi mă gândesc, lumea nu prea a 

evoluat de atunci. Acum ne cunoaştem pe messenger şi 

ne despărţim pe youtube, unde postăm ipostaze ciudate 

cu partenerul sau partenera de viaţă. Da, cu toţii navigăm, 

dar nu avem colac de salvare. Dar oare mai caută cineva 

o salvare? Mai vrea careva să fie ajutat? Cu toţii suntem 

singuri şi încercăm să ne umplem viaţa cu nimicuri.  

Dar poate că din rahat va ieşi un diamant. Trebuie 

doar să ne străduim mai mult să dăm tot ce putem. Și 

acum să văd ce mai e pe la televizor... Nou Frodasix mai 

proaspăt, mai pufos, mai parfumat. Nu mă interesează 

produsul vostru! Încercaţi noul salam de la ... Mă 

interesează cu atât mai puțin! Nu mai trăim în regimul 

comunist, nu? Dacă intelegeţi aluzia... Hai, măi, chiar nu 

găsesc nimic? Trebuie să fie un canal bun. Să mai încerc! 

Aici sunt ştiri: cetăţeanul Petru Gheorghe, după un 

consum considerabil de alcool a decis să-şi pună capăt 

zilelor aruncându-se în faţa trenului accelerat 1A, cu 

ruta Mangalia-Constanţa...  

A: Asta a fost în apropierea mea!  

P.S: Părea un simplu accident, dar asupra sa s-a găsit 

un bilet de adio. Se pare că soţia şi cei 2 copii ai săi, cu 
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vârste de 10 şi respectiv 12 ani, au fost ucişi cu 

bestialitate în noaptea de 10 martie 1990. 
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