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Carolina VOZIAN este scriitoare și uneori activistă. E parte din 
Dysnomia (cerc de lecturi feministe) și din Colectiva Autonomă 
Macaz. O pasionează literatura, teoria queer-feministă, organizarea 
comunitară, practicile de vindecare emoțională și mâncarea vegeta-
riană. Caută formele de viață colectivă ce vor demonta capitalismul 
și vor supraviețui apocalipsei. Este mereu înconjurată de pisici.



Există o neliniște

Acum vreo doi ani eu și câteva persoane din jur am 
început să vorbim des despre criza climatică. În prezent 
o facem din ce în ce mai mult. Și dacă nu vorbim – ne 
gândim la asta. Și dacă nu ne gândim – e oricum în spa-
tele minților noastre. Afectiv nu o trăim nonstop, că nu 
am putea să mai facem nimic în rest. Dar în iunie eram 
la mare, stăteam pe plajă cu o prietenă bună și m-a lovit 
o conștientizare a apocalipsei de care nu mai puteam să 
scap.

Tu îți dai seama că peste 15 sau 20 de ani viețile noas-
tre vor fi complet diferite și asta nu depinde absolut deloc 
de noi? Cine știe ce fel de apă vom avea și dacă vom avea, 
cine știe cât va costa mâncarea, ce mâncare va exista, de 

PREFAȚĂ
PARTEA I 

Mereu întrebând,
noi mergem înainte.

Idee zapatistă
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8 unde vom lua bani să plătim chiria? Ce vom face? Ne vom 
lupta pentru supraviețuire? Vom trăi în fascism? Vom trăi? 
- am întrebat-o, agitată, ca și cum simțeam pentru pri-
ma oară aceste lucruri vorbite de atâtea ori. 

E o neliniște aici, ca un liant invizibil între toate vie-
țile noastre feministe, queer, activiste, precare sau mai 
puțin precare economic, est-europene.

Sfârșitul lumii așa cum o știm e iminent. Încălzirea 
globală, efectul catastrofic al exploatării (mediului și tu-
turor ființelor) pentru profit, fără cap și fără capăt, deja 
rescrie fundamental regulile planetei care ne găzduiește. 
Dacă nu ne reinventăm noi sisteme socio-economice 
începând de ieri, dacă nu ne adunăm urgent și global 
forțele pentru a regla cât de cât un echilibru demult 
pierdut – pământul de sub picioarele noastre va fierbe, 
se va întoarce pe dos, ne va arunca în aer și își va reveni 
la deplinătatea sa, fără noi.

Acumularea de capital mai presus de orice, „progre-
sul” fără limite, ascensiunea în linie fără oprire – adică 
uitarea ritmului natural al planetei cu ciclurile sale, ano-
timpurile și repetițiile, morțile și refacerile, creșterile și 
pauzele; această deconectare totală de ritmul lumii care 
ne integrează înseamnă moarte pentru noi, oamenii. E 
ca și cum ne-am imagina că putem să mergem deasupra 
oceanului și am păși pur și simplu peste valuri, de la mal 
înainte, crezându-ne invincibili, până ne-am întâlni cu 
sfârșitul inevitabil.

Suntem aici și de aici ce facem? Cel mai aproape de 
casă e defetismul, nu? Ce sens mai are să luptăm? Pentru 
ce, pentru cine? Oricum se termină. Oricum suntem pe 
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9partea greșită a planetei, a istoriei – locul ăsta geografic 
în care s-a întâmplat să ne naștem nu e locul în care se 
concentrează capitalul global, ba dimpotrivă, e locul din 
care se ia și se exploatează  – deci nu e ca și cum putem 
începe o revoluție relevantă de aici. Apoi, singurele sis-
teme economice posibile pentru a redirecționa măcar 
parțial cursul colapsului planetar (cele bazate pe redis-
tribuire echitabilă a resurselor1 și pe cooperare) și chiar 
și orice explorări ideatice în direcția lor au fost complet 
calomniate, denigrate, invalidate și aruncate la gunoi de 
discursul intelectual de dreapta construit în ultimii 30 
de ani, cel puțin în societatea noastră.

Aceste răspunsuri sunt prima reacție la confrunta-
rea cu informațiile foarte sigure despre dezastrul general 
care ne va înghiți, inevitabil, dar și lent, și chinuitor, în 
următorii 30 de ani.

Și tocmai din cauza faptului că e un proces aparent 
lent, care afectează pe rând părți ale globului în diferite 
măsuri (există deja, în acest moment, refugiați climatici 
și zone care nu mai pot fi locuite pe planetă), putem 
să închidem ochii. O parte dintre noi (cei mai adap-
tați   capitalismului, pentru că perdanții se luptă zilnic 
pentru supraviețuire) putem să ne întoarcem la muncă/
seriale/cumpărături/vacanțe și să ne prefacem că nu se 
întâmplă. E un mecanism psihologic de apărare, perfect 
normal, uman. Dar tocmai din cauza asta, din cauza 
faptului că nu se simte ca un cutremur care ne lovește 
pe toți în același timp – ci mai degrabă ca o bacterie 
1 https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-people-
own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report

https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-people-own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report
https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-people-own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report
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10 care injectează moarte în țesătura mușchiului, rând pe 
rând, în diferite locuri dintr-un corp (de data asta cor-
pul planetar) -  tocmai din cauza asta anumite părți ale 
globului încă pot dormi liniștite. 

Vom dormi liniștite până când dincolo de geamurile 
noastre aerul nu va mai putea fi respirat.

- sfârșitul lumii nu se întâmplă pur și simplu, că așa 
a fost să fie, și nici nu este vina noastră a tuturor, în 
mod egal, pentru că folosim paie de plastic -  așa 
cum propăvăduiește discursul neoliberal2. 
- sfârșitul lumii este, totuși, provocat de niște oa-
meni, oameni cu mâini, picioare și adrese la care pot 
fi găsiți. Acești oameni sunt înfiorător de bogați3 și 
stau în frunțile unor imense structuri corporatiste ce 
parazitează planeta și pe restul oamenilor. 
- negarea sau defetismul, față în față cu dezastrul, 
sunt niște mecanisme psihologice de apărare, amor-
țire și uneori de auto-minimizare. Niște mecanisme, 
aș risca să zic, ce ne mențin într-o zonă controlabilă 
de confort.

Cum ar fi să trecem dincolo? Înfricoșător. 
Dar poate, poate acolo putem să găsim o sămânță 
și împreună o putem sădi pentru eliberare.

2 https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/jul/17/neolibera-
lism-has-conned-us-into-fighting-climate-change-as-individuals
3 https://decolonialatlas.wordpress.com/2019/04/27/names-and-locations-of-
the-top-100-people-killing-the-planet/

https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/jul/17/neoliberalism-has-conned-us-into-fighting-climate-change-as-individuals
https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/jul/17/neoliberalism-has-conned-us-into-fighting-climate-change-as-individuals
https://decolonialatlas.wordpress.com/2019/04/27/names-and-locations-of-the-top-100-people-killing-the-planet/
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11Există o vizionară (sau mai multe)

În 1993, Octavia Butler, scriitoare afro-americană 
feministă de science fiction, publică Pilda semănătorului 
și, în 1998, Pilda talanților – cele două volume din seria 
Sămânța Pământului, despre apocalipsa din jurul anului 
2020.

Povestea se întâmplă în California, apocalipsa este 
o uneltire umană venită din combinația dintre colapsul 
sistemelor socio-economie și politice, mediul exploa-
tat la nesfârșit care își revarsă furia pe oameni, lăcomia 
infinită a corporațiilor, capitalul mai presus de nevoia 
umană și prăpastia imensă dintre bogați și săraci. Eroi-
na cărții, Lauren Oya Olamina, e o adolescentă de 15 
ani care locuiește într-un oraș (încă) izolat de lumea din 
afara lui. Afară este o luptă pentru supraviețuire. Orașul 
Robledo e împrejmuit de garduri înalte, are niște provi-
zii și o capacitate temporară să rămână neatins. Locuito-
rii săi, o comunitate creștină, se prefac până în ultimul 
moment că sfârșitul lumii nu se întâmplă. Lauren suferă 
sau e binecuvântată de sindromul hiper-empatiei – sim-
te intens în corp orice durere pe care o întâlnește la alte 
ființe, umane sau non-umane. Pornind de la deschide-
rea intuiției pe care i-o oferă acesta, Lauren e conștientă 
de faptul că orașul nu mai poate rămâne mult timp izo-
lat și începe să se pregătească pe ascuns pentru supra-
viețuire. Cărți despre plante, cărți despre medicamente, 
cărți despre boli, cărți despre pământ, cărți despre orice 
pericole posibile, rucsăcel cu toate lucrurile necesare. 

Pe lângă toate necesitățile imediate practice, Lau-
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12 ren începe să exploreze un nou sistem filozofic, o nouă 
spiritualitate. Se rupe de creștinismul familiei sale, pe 
care nu-l integrase de fapt niciodată (îl vedea prea stag-
nat, prea anacronic) și pune la cale o religie nouă bazată 
pe îmbrățișarea transformării. Dumnezeu e schimbare. 
Vom sădi sămânța, vom construi o nouă comunitate din 
cenușa lăsată de părinții noștri și această comunitate va 
îmbrățișa schimbarea.

Schimbarea, ciclul natural al vieții și al lumii, acest 
fenomen de care nouă ne este foarte, foarte frică. Acest 
fenomen de care ne-am îndepărtat ani-lumină, în speci-
al de când revoluția industrială și progresul tehnologic 
au făcut posibil să avem tot ce ne dorim la doi pași de 
noi și ne-am transformat în ființe comode-statice-se-
dentare.

Schimbarea: nopțile, zilele, copacii, plantele, florile, 
anotimpurile; schimbarea a devenit ceva foarte departe 
de blocurile și de birourile în care suntem. Îndepărtarea 
de schimbare e unul dintre motivele din care unii și-au 
imaginat că pot opri planeta în loc și o pot transforma 
în bani.

În Pildele Octaviei Butler, Lauren Oya Olamina în-
cepe o nouă religie, Sămânța Pământului. Dumnezeul 
ei este schimbarea. După ce orașul cade, Lauren și alți 
doi supraviețuitori pornesc într-o călătorie de refugiu 
spre nord. Pe drum grupul crește, devine o comunitate 
și comunitatea nouă e conectată, mai departe de nevoile 
fizice imediate, de o spiritualitate comună pe care o ex-
plorează împreună.
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13Există un imaginar bolnav în care trăim

adrienne maree brown4, care iubește, îngrijește și 
cultivă ideile lăsate de Octavia Butler, vede capitalismul 
ca pe o invenție sinistră a câtorva oameni cu putere în 
imaginația cărora în continuare alegem să trăim cu toții. 
Ambele zic că cel mai bun mod de a menține oamenii 
într-o poziție subordonată este să le iei posibilitatea de 
a-și imagina altceva.

Bineînțeles, procesul de construire a sistemului ca-
pitalist global este unul complex și compus din multe 
fenomene, coincidențe macro și microeconomice, po-
litice și sociale. Pe lângă toate acestea, au fost și con-
dițiile istorice prielnice care i-au favorizat răspândirea. 
Însă acum aleg să nu vorbesc factual, pragmatic și corect 
istoric despre invenția și etapele capitalismului. Mai de-
grabă caut să mă uit la aceste narațiuni dintr-un unghi 
jucăuș; aleg să preiau viziunea scriitoarelor de mai sus, 
una care din punct de vedere pur raționalist poate pă-
rea simplificată și reducționistă; aleg să merg pe terenul 
afectelor, al creativității și al imaginației. 

HAI SĂ EXPLORĂM ÎMPREUNĂ O IDEE: acest sistem 
economic a fost și este posibil pentru că unii oameni, cei 
care profită cel mai mult de el, și l-au imaginat și l-au 
pus în practică. În tot acest timp, majoritatea dintre noi 
alegem (inconștient sau conștient) să-l validăm zilnic și 
nici nu îndrăznim să ne imaginăm altceva.

Desigur, în lume și în creierele noastre acționează 
niște mecanisme complexe, parte din același sistem. 
4 Scriitoare, facilitatoare și activistă feministă afro-americană contemporană.
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14 Aceste mecanisme se numesc aparate de propagandă și 
sunt puse constant în practică în viețile, mințile și tru-
purile noastre; în grădinițe, în școli, la universități, la jo-
buri. Încă din copilărie ne este inoculată credința că nu 
putem decât să ne adaptăm acestei lumi și mai mult de 
atât, că e ceva de dorit să trăim constant în competiție 
unele cu altele, în meritocrație și cu aspirația continuă 
de a acumula bani și putere. Și mai e ceva: discursul ne-
oliberal, adică ideologia care justifică acumularea infini-
tă de capital mai presus de nevoia umană și de resursele 
planetare, se auto-afirmă constant ca o non-ideologie și 
ne hrănește cu iluzia libertății (de mișcare, de exprima-
re, de creștere în statut economic și social) - astfel este 
foarte greu identificabilă drept propagandă. 

În tot acest sistem, creativitatea noastră, capacitatea 
de a ne imagina o lume diferită și mai bună pentru toate 
și toți ori sunt pur și simplu distruse, ori suntem făcute/
făcuți să ni le vindem5. Dacă ni le vindem, sunt folosite 
pentru a găsi niște moduri și mai noi, și mai originale, și 
mai interesante în care capitalismul să se reproducă și să 
ne acapareze orice urmă de viață.

Ce ne (mai) face acest Imperiu6: 
- caracatița capitalistă propagă și transmite afecte – 
ne e indusă tuturor o formă de tristețe, care devi-

5 https://www.theguardian.com/books/2018/sep/26/against-creativity-oli-mo-
uld-review
6 Imperiul e un cuvânt prin care autorii cărții Joyfull Militancy, Nick Montgo-
mery și carla bergman, definesc țesătura de control ce ne exploatează și adminis-
trează viețile prin diverse mecanisme (de la cele mai brutale forme de violență 
pentru cei/cele mai marginale, la inducerea anxietății și izolării pentru restul). 
Imperiul include: capitalismul, hetero-patriarhatul, rasismul, structurile represive 
ale statului, colonialismul (sau auto-colonizarea, în cazul nostru local) și alte 
mecanisme oprimante.

https://www.theguardian.com/books/2018/sep/26/against-creativity-oli-mould-review
https://www.theguardian.com/books/2018/sep/26/against-creativity-oli-mould-review


Antologie de proză speculativă queer-feministă

15ne incapacitate de a acționa; e un proces extrem de 
izolant și individualizant, dar la suprafață poate să 
arate și ca siguranță, confort sau plictiseală. Suntem 
mereu injectate cu dorințe ce par ale noastre.  
- imperiul ne otrăvește relațiile: înrudirea e blocată 
în familia nucleară care stă la baza capitalismului și 
proprietății private; conceptul de libertate este di-
rect asociat cu un parcurs individual/individualist, 
cu „reușita prin forțe proprii” ; valorile din menta-
lul colectiv sunt blocate în moralitatea de proveni-
ență creștină. 
- imperiul golește plăcerea de puterea ei transfor-
matoare, fericirea în Imperiu înseamnă stagnare, 
înseamnă distracție (de multe ori direct conectată 
cu consumul), confort sau amorțire ce produc de-
pendență. 
- tocmai fiindcă Imperiul s-a infiltrat în dorințele 
și ritmurile noastre de viață, să-l des-facem nu mai 
poate însemna descoperirea unui adevăr și revelarea 
acestuia către „mase” de către un erou revoluționar 
(acesta fiind, oricum, un vechi un model patriarhal). 
Nu avem cum să luptăm excluzând emoția împotri-
va unui sistem care ne-a colonizat afectele și dorin-
țele și lucrează prin noi încontinuu. 

Există un imaginar alternativ

O cale dincolo de defetism ar fi să ne imaginăm că 
supraviețuim. Cum va fi viața noastră dacă supravie-
țuim sfârșitului lumii? Ce ne dorim în ea, pentru noi? 
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16 Octavia Butler, cu mintea ei excelentă și inima ei vi-
zionară, asta face în Pilde. Își imaginează, pentru noi, 
cele și cei care trăim aproape de 2020 (lumea din cartea 
ei nu e realitate imediată în secunda asta, dar în 20 de 
ani sigur va fi), un fel de a supraviețui apocalipsei. Scrie 
niște premoniții, după care ne oferă o utopie, dificilă și 
ne-idealistă, dar posibilă. 

Vine cu o viziune pe care o putem prelua și creș-
te, o viziune care centrează comunitatea, solidaritatea, 
ajutorul reciproc, iubirea și spiritualitatea împărtășită 
ca singurele moduri prin care putem supraviețui acestui 
sfârșit iminent. Singurele moduri în care putem trăi în-
cepând de acum și după aceea.

Ca feministă ce caută recuperarea și reinvestirea cu 
valoare a cunoașterii afective, spirituale, intuitive, văd în 
spiritualitate un profund potențial de uniune și elibera-
re comunitară. Pe de o parte, nu vreau să fac prozelitism 
religios pentru că știu cât de periculoasă poate deveni 
această pantă. Pe de altă parte, cred că un mod posibil 
de a construi lumi noi este să căutăm/găsim/recuperăm 
o spiritualitate complexă, non-creștină, cu sărbători, ri-
tualuri comunitare ș.a. Și cred că avem nevoie să ne des-
chidem spre toate modurile posibile ca să contracarăm 
această distrugere globală.

adrienne maree brown spune că putem folosi ficțiu-
nea vizionară ca pe un instrument al schimbării în lup-
tele noastre. Scrierile de science fiction au un mare po-
tențial de deblocare a imaginarului colectiv: citindu-le și 
dând crezare acelor lumi ne lăsăm să fim copii, ne dăm 
jos restricțiile și internalizările puterii dominante. E un 
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17teren sigur în care ne permitem să ne jucăm și de acolo 
putem începe să ne imaginăm eliberarea.

DACĂ NE-AM JUCA ȘI NE-AM ÎNTREBA: putem să 
îndrăznim să ne imaginăm o altă orânduire socială? Să 
nu mai trăim în imaginația celor ahtiați după capital. 
Cum ar fi să deschidem ușa acestei povești și să ieșim 
pur și simplu afară din ea?

 
Există leacuri posibile
despre plăcere, pasiune activă, erotic, entuziasm, simți-

re-gândire-trăire completă

Am tot căutat idei despre un activism care să țină 
cont de sfârșitul lumii și să nu vină dintr-un model pa-
triarhal, distant, rigid, detașat de emoție. Am tot căutat 
idei despre un activism care dezmorțește și însuflețește. 

Am căutat în cărțile de science fiction feminist, în 
eseurile scrise de Audre Lorde, în cărțile scrise de adri-
enne maree brown, în Joyfull Militancy de carla bergman 
și Nick Montgomery (o carte ce adună multe voci acti-
viste de stânga la un loc); am căutat în discuțiile cu prie-
tenele feministe, queer, anticapitaliste. Toate ideile se 
învârt în jurul jocului, afectelor, spiritualității, plăcerii. 

ÎNTREBĂRI: Cum ne adunăm cât mai multe? Cum 
ne bucurăm împreună? Cum dezvoltăm un activism din 
plăcere în aceste condiții toxice? 

Leacuri împotriva defetismului sau ce putem să fa-
cem noi:

- Putem să căutăm plăcerea/pasiunea activă în tot 
ce facem (în locul ideii de fericire stagnantă ca scop 



Lumile noastre posibile

18 final, ce ne este vândută de capitalism și consume-
rism). Pasiunea activă este ceea ce numește Audre 
Lorde drept erotic7 și înseamnă un continuum gân-
dire-emoție ce apare atunci când devenim capabile 
de a trăi/simți mai mult. Audre Lorde scrie că în 
capitalismul patriarhal, într-un sistem în care profi-
tul e mai presus decât nevoia umană, eroticul a fost 
redus la consum de senzații, iar subiecților oprimați 
le-a fost răpită conexiunea cu eroticul/plăcerea (sau 
a fost rezervată doar activităților sexuale). Mai zice 
că atunci când ajungem să trăim/simțim complet, 
conforturile minime și amorțirea injectate de Im-
periu devin intolerabile. Plăcerea/pasiunea activă/
eroticul nu se ating prin evitarea durerii, ci dimpo-
trivă. Putem să facem loc pentru emoțiile noastre 
colective, pentru exprimarea furiei, suferinței sau a 
singurătății și rezultatul poate fi profund transfor-
mator (în contrast, Imperiul vrea să-și mențină su-
biecții într-o tristețe individuală și individualizatoa-
re și le oferă ca soluție distracții sau pastile pentru 
amorțit durerea). Pasiunea activă poate veni chiar 
din refuzul fericirii insipide date de Imperiu, din 
capacitatea de a fi prezente cu suferința, de a nu ne 
amorți. 
Pasiunea activă  nu vine din așteptarea îndeplinirii 
unui țel îndepărtat sau a unei cauze „importante”, 
ci din lupta și prezența în propria situație; vine din 
capacitatea de a spune nu, de a refuza sau de a ataca 

7 Eseul „Practicile eroticului - eroticul este putere” de Audre Lorde a fost tradus 
în română și publicat în fanzina queer/feministă/intersecțională Dysnomia #2, 
pag. 3.
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19forma de viață debilitantă oferită de Imperiu; 
- Putem să activăm și să afirmăm în lume alte mo-
duri de a fi: noi forme de grijă, noi forme de a apar-
ține, susținerea reciprocă; putem să des-facem fa-
milia tradițională, să ne înrudim non-nuclear, prin 
alegere; putem să ne împărțim și să ne comunalizăm 
viețile în moduri creative.
- Putem să căutăm procesele prin care oamenii devin 
mai vii, mai capabile și mai puternice împreună; 
să pornim de la credința că potențialul transforma-
tor e deja prezent în noi și trebuie să construim con-
stant contextul în care se poate activa. 
- Putem să ne imaginăm că chiar putem distruge 
balaurul capitalist-corporatist cu multe capete, că 
putem opri acumularea nesfârșită de capital. Însu-
flețite de această speranță putem să trăim împreună 
schimbarea de pe-acum.
- Putem să începem transformarea în relațiile noas-
tre -  să nu mai reproducem Imperiul în felul în care 
ne comportăm unele cu altele (competitiv, norma-
tiv, represiv, polițienesc ș.a.).
- Putem să căutăm luptele ce implică ferocitate ȘI 
iubire; rezistență ȘI grijă; combativitate ȘI hrană 
emoțională/spirituală. 
- Putem să începem de la incertitudine8 – pentru că 
experimentele și curiozitatea sunt ceea ce ne-a fost 
furat. Jucăușenia, surpriza, neștiința și asumarea ei 

8 Pesimismul și optimismul sunt două părți ale aceleiași monede – ambele vor 
să șteargă nesiguranța, incertitudinea din lume. (Rebecca Solnit) https://www.
theguardian.com/books/2016/jul/15/rebecca-solnit-hope-in-the-dark-new-es-
say-embrace-unknown

https://www.theguardian.com/books/2016/jul/15/rebecca-solnit-hope-in-the-dark-new-essay-embrace-unknown
https://www.theguardian.com/books/2016/jul/15/rebecca-solnit-hope-in-the-dark-new-essay-embrace-unknown
https://www.theguardian.com/books/2016/jul/15/rebecca-solnit-hope-in-the-dark-new-essay-embrace-unknown
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20 ca atare sunt infantilizate în patriarhat&capitalism. 
Putem să le recuperăm. 
- Putem să dezvoltăm o politică feministă ce impli-
că și valorifică afectele. 
ÎNTREBĂRI: Cum ne afectează spațiile și luptele? 
Cum putem deveni mai vii, mai deschise, mai în-
crezătoare, mai creative în spațiile și luptele care ne 
implică? 
- Putem să practicăm militantismul situat. Militan-
tismul situat nu începe dintr-o noțiune prefabricată 
a justiției posibile, ci mai degrabă e o încercare de a 
interveni aici și acum, bazată pe capacitatea de a fi 
conectate și în acordaj cu relaționările deja existente. 
- Putem să dezvoltăm practici de învăța împreună și a 
ne susține reciproc în acest proces. Putem să pornim 
de la premisa că vom reproduce, inevitabil, multe 
opresiuni împotriva cărora luptăm și să căutăm mo-
duri blânde în care ne atragem atenția asupra răului/
lucrurilor pe care le facem și care reproduc sistemul9.                                                                                                       
ÎNTREBĂRI:  Cum des-facem răul (opresiunile in-
ternalizate și reproduse între noi) fără să ne anulăm 
unele pe altele? Cum învățăm din greșeli și nu ne 
demonizăm reciproc?
- Putem să fim hibride și hiper-adaptabile, să lucrăm 
în două (sau mai multe) procese concomitente: să 
folosim resursele puterii/statului cât mai e posibil, 
în mod strategic, pentru o viață mai bună pentru 

9 Această idee nu presupune, totuși, că persoanele mai oprimate ar avea vreo 
datorie să depună o constantă muncă emoțională și de educație pentru cele mai 
privilegiate; e mai degrabă o pledoarie pentru spații fluide de învățare comunitară, 
în care blândețea, dar și furia pot coexista dincolo de dihotomii rigide.
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21noi toate (locuire publică, asigurare medicală de stat 
pentru toată lumea, educație gratuită ș.a.), în timp 
ce în paralel, în viețile, relațiile și comunitățile noas-
tre, să construim utopia la care visăm.
- Putem să practicăm etica acordajului. Etica acor-
dajului este capacitatea de a întreba, iar și iar, ce 
poate mișca lucrurile în momentul și spațiul în care 
ne aflăm; este capacitatea de a ne opri și a ne asculta 
unele pe altele la un nivel profund.
ÎNTREBĂRI: Cum ne afectăm unele pe altele? Ce noi 
întâlniri pot fi posibile? Ce putem face împreună? 

PS: Acest eseu a apărut inițial în revista Cutra #2, 
lansată în toamna lui 2019, dar despre ideile din el am 
vorbit și la conferința Feminisme, organizată de grupul 
h.arta la Tranzit Iași, în august 2019. L-am scris într-o 
perioadă plină de anxietate legată de criza climatică (pe-
rioadă ce nu s-a terminat și, din păcate, e imposibil să se 
termine), dar și de efervescență intelectual-afectiv-creativă 
față de potențialul politic al ficțiunii speculative/vizionare. 
Potențialul ei de a ne stimula un imaginar radical colectiv. 

Probabil multor minți cu structuri patriarhale inter-
nalizate li se pare absurd și zic: „Ce e și cu prostia asta? 
Avem probleme mai urgente, mai pragmatice de rezolvat! 
Să fim raționali, tovarăși!”. Și poate, dacă gândim din 
punctul lor de vedere, exact așa este. 

Singura problemă pe care o văd aici este că majoritatea 
sistemelor socio-politice și economice instalate pe pămân-
turile vest-europene și americane odată cu modernitatea 
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22 colonială10 sunt sisteme bazate pe aceleași structuri patri-
arhale (propagate în principal de cei pe care îi identificăm 
drept bărbați cis, dar și de unele femei cis ce au internali-
zat-o, deși într-o măsură considerabil mai mică). Iar noi, 
cele din Estul Europei, suntem direct dependente economic 
de aceste sisteme; în ultimii 30 de ani ne-am supus lor în 
totalitate; am îngenuncheat în fața lor; am fost îngenun-
cheate de ele; le-am replicat și ne-am jertfit pe altarele lor 
cu sfințenie, prin mecanismele auto-colonizării. 

Capitalismul (hetero)patriarhal este caruselul groazei 
ce ne-a adus pe noi și pe toate celelalte ființe non-umane 
ale planetei (care, de altfel, nu au ales) la marginea sfâr-
șitului; e filmul horror planetar în care enorm de multe 
ființe deja se zbat pentru apă și aer. 

În situația respectivă cred cu putere că avem nevoie 
să abordăm apocalipsa capitalistă într-un mod ancorat în 
feminism11 (un feminism intersecțional radical - și prin ra-
dical înțeleg asumat anti-capitalist; mă separ de mizeriile 
de teorii „feministe radicale” ce exclud femeile transgen sau 
lucrătoarele sexuale). 

Cred cu putere că „irațional”, „copilăresc”, „absurd”, 
„abstract”, „fantezie”, „imaginar” nu sunt niște cuvinte 
peiorative, ci dimpotrivă, (și) în ele stă calea noastră spre 
niște lumi mai posibile pentru toate și toți. 

Cred cu putere că supremația raționalului e unul din-
10 https://globalstudies.trinity.duke.edu/sites/globalstudies.trinity.duke.edu/
files/file-attachments/v2d2_Lugones.pdf
11 Recomand un eseu excelent la intersecția acelorași subiecte: criza climatică și 
sfârșitul lumii, conexiunea dintre capitalism și patriarhat, feminismul anti-capi-
talist revoluționar ce lucrează în mod asumat cu afectele, scris de Laura Sandu pe 
platforma online feministă cutra.ro. http://cutra.ro/timpul-probabil-al-sfarsitu-
lui-lumii-eseu-afectiv-despre-natura-si-vreme/

� https://globalstudies.trinity.duke.edu/sites/globalstudies.trinity.duke.edu/files/file-attachments/v2d2_Lugones.pdf
� https://globalstudies.trinity.duke.edu/sites/globalstudies.trinity.duke.edu/files/file-attachments/v2d2_Lugones.pdf
http://cutra.ro/timpul-probabil-al-sfarsitului-lumii-eseu-afectiv-despre-natura-si-vreme/
http://cutra.ro/timpul-probabil-al-sfarsitului-lumii-eseu-afectiv-despre-natura-si-vreme/
http://cutra.ro/timpul-probabil-al-sfarsitului-lumii-eseu-afectiv-despre-natura-si-vreme/
http://cutra.ro/timpul-probabil-al-sfarsitului-lumii-eseu-afectiv-despre-natura-si-vreme/
http://cutra.ro/timpul-probabil-al-sfarsitului-lumii-eseu-afectiv-despre-natura-si-vreme/
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23tre pilonii patriarhatului; iar unul dintre motivele pentru 
care suntem aici, la sfârșitul lumii, e faptul că am construit 
civilizații contemporane întregi bazându-ne doar pe o par-
te mică din creierul și posibilitățile umanului. 

Cred în feminismele ce revendică o relație holistică cu 
lumea și pământul, ce văd ființa umană ca pe un con-
tinuum simțire-gândire și recuperează unele spiritualități 
non-creștine. 

Cred în feminismele ce creează un nou imaginar co-
lectiv și mai cred că ficțiunea speculativă vizionară e una 
dintre ușile ce pot fi deschise către acesta. 
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24 PARTEA II

Pledoarie pentru 

ficțiunea vizionară queer-feministă

ca instrument de eliberare
       

„De fiecare dată când ne imaginăm o lume fără răz-
boi, fără violență, fără închisori, fără capitalism, scri-
em ficțiune speculativă. Toată organizarea politică este 
ficțiune speculativă. Organizatoarele comunitare și ac-
tivistele își dedică viețile pentru a proiecta și a crea o 
altă lume, sau multe alte lumi - așa că ce loc ar putea fi 
mai inspirator pentru munca lor decât literatura științi-
fico-fantastică?”

 Walidah Imarisha

    Imaginația e arma noastră blândă. E arma noas-
tră fluidă, din care crește iederă și multe flori violete. 
E împrejmuită de valuri și stânci, de câmpii verzi și de 
ierni cu multă zăpadă; prin ea plutesc lupi și lupoaice și 
vulturi și pești și cai și pisici și sfârșitul ei nu există. Ima-
ginația noastră e fără capăt și atunci când ne lăsăm cu 
adevărat în brațele ei, putem să ne ținem toate de mână. 
Acolo suntem împreună, acolo atingem acel împreună 
pe care îl putem aduce aici.

    Unul dintre cele mai puternice instrumente ale 
opresorilor e să ne ia accesul la imaginație. Una dintre 
cele mai perverse tehnici ale opresorilor e să ne facă să ne 
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25vindem imaginația noastră pentru scopurile lor. Echipa 
creativă de la corporația x, care inventează niște moduri 
ingenioase de a spăla imaginea companiei ce prin acti-
vitatea ei distruge pământul, apa, animalele și oamenii 
zonei y, e doar un exemplu de imaginație vândută. 

Sistemul de gândire patriarhal-capitalist e unul îm-
potriva imaginației. Dacă în cazul copiilor aceasta este 
vag permisă (cu multe excepții), adulta/adultul care-și 
dă voie să viseze e văzută ca fiind puerilă, nerealistă, cu 
capul în nori, ruptă de viața de zi cu zi ș.a. Singura si-
tuație în care sistemul de gândire patriarhal-capitalist 
salută visarea este cea în care respectiva visare e folosită 
pentru a-i reproduce mecanismele la nesfârșit. Dar aco-
lo nu e altceva decât un vis toxic, un coșmar: cum altfel 
am putea numi benevolența noastră de a fantaza doar 
pentru a ne întări lanțurile? 

    În eseul său The Child and the Shadow (1974), 
renumita scriitoare revoluționară de ficțiune științifi-
co-fantastică Ursula K. Le Guin zice: „Cred că maturi-
tatea adevărată nu este o depășire a  copilăriei, ci o in-
tegrare a acesteia: adică adultul nu e sfârșitul copilului, 
ci copilul care a supraviețuit.” În același eseu scriitoarea 
povestește despre ușurința copiilor de a accesa universu-
rile fantastice, ușurința de a se lăsa duși de val. Ei știu 
că un unicorn sau un dragon nu există în viața „reală”, 
dar nimic nu-i oprește să alerge pe câmpii imaginare 
alături de dragoni cu trei ochi și unicorni roz-albaștri. 
Această ușurință este un dar al nostru, al tuturor. Este 
un dar de care atunci când ne separăm (sau ne separă 
școala, munca, prejudecățile colective patriarhale despre 
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26 ce înseamnă maturitatea ș.a.), pierdem o parte imensă și 
puternică din cunoașterea noastră. Pierdem cunoașterea 
profundă a faptului că lumea în care trăim nu trebuie 
să fie o condamnare, un dat, un decret al câtorva cu 
putere; pierdem încrederea că toate și toți avem în noi 
puterea de a ne imagina eliberarea colectivă. 

Astfel, o parte din potențialul radical al imaginați-
ei și al sondării tărâmurilor fantastice e conexiunea cu 
copiii din noi, cu un tip de cunoaștere la care cândva 
aveam acces nelimitat și fără de care viața adultă e doar 
o albie secată. Deblocarea către fantastic, către fantezie, 
către proiecție utopică înseamnă și deschiderea spre noi 
posibilități de a ne revoluționa traiul colectiv în feluri ce 
în „realitate” par de-a dreptul imposibile. 

    Alt potențial radical al imaginației și al coborâ-
rii în lumile fantastice din visele noastre este explorarea 
inconștientului. La prima vedere acest concept poate 
suna individualist, izolant, opus colectivului; dar acesta 
e doar un mod superficial de a privi călătoriile de auto-
cunoaștere și inițiere în adâncurile psihicului/sufletului 
uman. Călătoriile interioare pot fi întregitoare luptei 
pentru eliberarea comună. Acestea au posibilitatea de a 
ne transforma în niște ființe mai empatice, mai atente, 
mai prezente, mai deschise, mai nuanțate, mai solida-
re și nu trebuie să le lăsăm să fie definite și acaparate 
exclusiv de serviciile de vindecare inerente sistemului 
neoliberal/capitalist. Autocunoașterea și vindecarea in-
dividuală pot și e nevoie să fie recuperate politic, pot și 
e nevoie să fie părți esențiale, integrante ale vindecării 
colective. În timp ce capitalismul se așteaptă de la noi 
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27să fim niște roboței hiperproductivi multifuncționali 
și să ne folosim toate resursele emoționale pentru a ne 
adapta la ritmul lui absurd, exploatator și meritocra-
tic - această abordare holistică, ancorată în feminism, 
este una anti-patriarhală și anti-capitalistă. Deblocarea 
și sondarea imaginației în contextele politice militante 
pot fi instrumente de inspirație, terapie, comuniune și 
creație colectivă a viziunii viitorului dintr-un loc nou, 
dintr-un loc unde nu mai există binoame ca: rațiune/
emoții, om/natură, om/animal, femeie/bărbat ș.a. 

   Mai mult de atât, deși călătoria din ficțiunea vizio-
nară este una ce începe în interior, în tărâmurile adânci 
ale psihicului, de acolo aceasta se poate conecta la in-
conștientul colectiv. Astfel, putem accesa tot ce ne leagă 
mai mult decât ne separă, atunci când trecem dincolo 
de proiecția fricilor noastre pe cealaltă/celălalt și putem 
să vedem restul ființelor (umane sau non-umane) în de-
plinătatea lor.  

   Tot prin ficțiunea speculativă, prin eliberarea fan-
tasticului din visele noastre (și nu prin reprimare) ne 
putem conecta cu monștrii din noi, cu părțile întune-
cate pe care le avem fiecare, putem sta față în față cu 
ei, îi putem accepta și astfel putem accepta și monștrii 
pe care îi creăm colectiv. „Nouă ne place să credem că 
ne ducem viețile la lumina zilei, dar într-o jumătate a 
lumii e mereu întuneric; și proza fantastică, ca și poezia, 
vorbește în limbajul nopții”, zice Ursula K. Le Guin. Ea 
mai spune și că, atunci când ne e frică de dragoni, când 
nu vrem să avem de-a face cu ei, ajungem să fim hrana 
lor.
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28    Alt potențial radical al ficțiunii speculative e la-
tura ei mistică, mitologică, vrăjitorească. Ficțiunea spe-
culativă e un mod de explora spiritualități non, ante și 
anti-creștine; alte tipuri de relaționare cu natura și lu-
mea; alte viziuni asupra noastră ca oameni, niște viziuni 
care ne plasează mai degrabă într-o interdependență cu 
pământul, aerul, focul, apa și restul animalelor, decât 
într-o opoziție superioară și separatoare, antropocentri-
că. Din cele citite știm că în alte momente ale acestei 
planete, în diferite zone geografice, existau aceste tipuri 
de relaționare interdependente (care aveau și multe păr-
ți negative, din care lipseau multe facilități moderne 
pe care ni le-au adus progresul tehnologic și industri-
alizarea - în niciun caz nu vreau să alunec într-o visare 
primitivistă idealistă, cred că lucrurile sunt mereu mai 
complexe). Cu toate acestea, cred că știm la un nivel 
mai profund decât cunoașterea acumulată din cărți des-
pre interdependența dintre noi și restul lumii. Cred că 
inconștientul nostru poartă această cunoaștere în el, iar 
ficțiunea vizionară e o cale prin care ne putem conecta 
la ea. Putem recupera ce avem nevoie de acolo și pu-
tem aplica la felul în care e construită lumea de azi. Nu 
putem să ne întoarcem viețile cu sute și sute de ani în 
urmă ca și cum am întoarce ceasul, dar putem să unim 
cunoașterea veche și nouă în ceva hibrid, contemporan, 
magic, radical și profund queer cu potențialul de a zbu-
ra capitalismul hetero-patriarhal în aer. 

     Și nu în ultimul rând, repet: ficțiunea speculativă 
vizionară feministă și queer e arma noastră blândă. În 
imaginația noastră ne stă puterea. În eliberarea ei și în 
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29împuternicirea ei spre a proiecta un viitor revoluționar 
ne stă puterea.  

Când ne luăm imaginația înapoi din ghearele ca-
pitalismului hetero-patriarhal și o punem în slujba eli-
berării comune suntem o forță, un corp împletit din 
iubire și luptă, o flacără vie ce poate să ardă într-o clipă 
toate închisorile lumii, reale sau imaginate. 

Ficțiunea vizionară e locul unde ne putem înăl-
ța lumile noastre posibile. Ficțiunea vizionară e locul 
unde femeile trans și cis, rome și nerome, persoanele 
LGBTQ+, persoanele non-binare, persoanele cu abili-
tăți diferite, persoanele sărace și absolut toate persoanele 
marginalizate, oprimate și deposedate constant de socie-
tatea hetero-patriarhală pot fi cu adevărat libere. 

 
De ce ficțiune vizionară? 

Terenul literaturii științifico-fantastice e unul vast 
și definițiile granițelor acesteia variază (în rigidita-
te sau flexibilitate) de la o autoare la alta. Unele sunt 
categorice că toată literatura SF scrisă fără partea de 
știință nu e SF, altele zic că SF e orice literatură care 
imaginează alt univers, indiferent de ancorarea pro-
fund serioasă sau absența totală a acesteia în științe.
(Și aici simt nevoia unei paranteze: depinde ce e con-
siderat în mod tradițional drept știință; Ursula K. Le 
Guin, de exemplu, zice că științele de care se ajută ea, 
în principal, când scrie literatură, sunt antropologia și 
psihologia, științe ce erau foarte discutabile pentru pa-
triarhii SF-ului la vremea când scria ea, dar și acum.)                                                                                                                     
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30 Unele autoare sunt ferme în nevoia lor de a defini clar 
genurile literare și claritatea presupune să numim tot 
ce e fără știință, ficțiune speculativă. Spre exemplu, 
scriitoarea feministă Margaret Atwood separă ficțiunea 
științifico-fantastică de ficțiunea speculativă în felul ur-
mător : „Ce înțeleg eu prin științifico-fantastic sunt ace-
le cărți ce se trag de la Războiul lumilor de H.G.Wells, 
care descrie o invazie organizată de marțieni-vampiri cu 
tentacule trimiși pe Pământ în canistre de metal, cărți 
despre lucruri ce nu s-ar putea întâmpla vreodată. Iar 
prin ficțiune speculativă înțeleg narațiunile ce se trag 
de la cărțile lui Jules Verne, despre submarine și călătorii 
cu baloane de aer, lucruri ce s-ar putea întâmpla, doar 
că nu s-au întâmplat încă la momentul scrierii cărților.” 

Revenind la Ursula K. Le Guin, aceasta zice că SF-ul 
este versiunea contemporană a prozei fantastice și proza 
fantastică a fost, la rândul ei, versiunea modernă a mi-
tului, așa că tot ce era fantastic cândva acum e SF și SF-
ul este de fapt mitologia secolelor XX-XXI: în spiritul 
circularității mistice. 

În 2015, scriitoarele și activistele afro-americane 
Walidah Imarisha și adrienne maree brown editează și 
publică Octavia’s Brood, o antologie de ficțiune specula-
tivă inspirată și scrisă din mijlocul mai multor mișcări 
activiste pentru justiție socială, un tribut adus scriitoarei 
vizionare Octavia Butler. În introducerea cărții Walidah 
Imarisha zice: „De fiecare dată când ne imaginăm o 
lume fără război, fără violență, fără închisori, fără capi-
talism, scriem ficțiune speculativă” și astfel conectează 
în mod direct organizarea activistă cu ficțiunea specu-
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pare un adevăr știut dintotdeauna: revoluționarele me-
reu au creat și creează lumi viitoare, care pentru ordinea 
actuală sunt cu adevărat SF, utopice, imposibile. Până 
la urmă, acesta e rolul revoluționarelor: dacă cei care 
au puterea acum au transformat planeta într-o sinistră 
distopie, ce le rămână să facă?  

În contextul acestei antologii, editoarea Walidah 
Imarisha a propus termenul de ficțiune vizionară pen-
tru toată literatura asumat militantă (feministă intersec-
țională/queer/decolonială/ anti-capitalistă ș.a.) încadra-
bilă în categoria largă și atotcuprinzătoare a SF-ului, din 
simplul motiv că prin orice încercare de a ne imagina 
niște lumi mai posibile și mai egale pentru noi toate 
contribuim la o viziune colectivă a unui alt viitor. 

Așadar, după o mică digresiune prin definiții, în 
acest text voi folosi interșanjabil sau chiar împreună ter-
menii de ficțiune speculativă și ficțiune vizionară, cu 
sensul pe care îl conferă celei din urmă scriitoarea citată 
mai sus - adică SF-ul asumat politic, feminist, intersec-
țional. 

În Lumile noastre posibile autoarele aduc aerul 

Autoarele din Lumile noastre posibile străbat în tex-
tele lor viitorul, trecutul, lumile paralele, universurile 
interioare și exterioare, realitățile terestre sau extrateres-
tre; ele sondează viitorul probabil și aduc energia, in-
spirația revoluționară în prezent. Ele scriu diferit față 
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română, dar și față de o mare parte din ficțiunea non-SF 
contemporană, din același spațiu. Ele scriu diferit din 
mai multe motive, pe care le voi enumera în continuare.  

În prozele lor putem urmări procese de deconstruc-
ție asumată a internalizărilor patriarhale (și legate de li-
teratură, și legate de viața de zi cu zi); astfel, dacă ești o 
tânără femeie sau persoană non-binară scriitoare, când 
le citești nu vei mai simți sufocarea literaturii patriarha-
le. Sufocarea literaturii patriarhale e sentimentul pe care 
îl trăim atunci când se scrie despre noi fără noi (indife-
rent că o face un bărbat scriitor sau o femeie, pentru că 
literatura patriarhală e reprodusă în mod recurent și de 
femei - acesta fiind singurul mod în care se pot integra 
în lumea literară mainstream); sufocarea literaturii pa-
triarhale o trăim când citim toate operele canonice din 
literatura română ce se predau în școli; o trăim atunci 
când vedem un șir nesfârșit de personaje feminine ima-
ginate de mințile bărbaților, obediente și supuse, obiec-
tificate și expuse pur sexual, inferioare și inferiorizate 
la nesfârșit în cadrul binoamelor bărbat-femeie/femi-
nin-masculin; o trăim atunci când vedem, iar și iar, în 
textele literare că standardul la care suntem forțate să 
ne raportăm, că centrul literaturii este scriitura, inte-
lectualitatea și experiența de viață masculine și „scrii ca 
un bărbat” este o laudă, iar „scrii feminin” - un mod de 
dispreț, de înjosire; când experiența feminină sau queer 
este mereu încadrată în categoria „celălalt” și este văzută 
ca inferioară sau exotică; o trăim cel mai dureros atunci 
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care se dezic de feminism, se înjosesc, se auto-minimi-
zează, se identifică cu patriarhii literari, se desolidarizea-
ză de alte femei, se chinuie din toate puterile și își taie 
părți din ele, numai să încapă în acest pat al lui Procust 
care este literatura patriarhală. 

În Lumile noastre posibile autoarele aduc aerul, eli-
berează spațiul de sufocarea patriarhală și creează teren 
pentru un alt tip de proză, o proză feministă și queer. 
Un astfel de demers e complet nou și revoluționar pen-
tru spațiul de limbă română, un astfel de demers face 
parte din începutul unei literaturi alternative, cu adevă-
rat feministe, al unei literaturi care nu se mai raportează 
la ordinea patriarhală ca la un sistem de valori, ci ca la o 
cangrenă a societății contemporane, o cangrenă ce ne-
cesită demult să fie disecată și trimisă acolo unde îi este 
locul: în neființă. 

În Lumile noastre posibile personajele din toate tex-
tele sunt personaje feminine sau non-binare. Astfel, în 
această antologie autoarele centrează subiectul feminin 
și queer într-un fel autonom, în care acesta există de la 
sine și pentru sine. Eroina, diferită de la un text la altul, 
e o persoană care stă bine pe picioarele sale, gândește cu 
propria minte, e conștientă de sine și de emoțiile ei și e 
ancorată în realitate prin propria autonomie. Eroina sau 
eroinele din fiecare text, astfel, sunt niște ființe eliberate 
și puternice (iar puterea aici nu e antonim cu vulnera-
bilitatea, așa cum se poartă în gândirea patriarhală, ci 
12 Scurt moment comic: scriu acest text într-un google doc ce îmi sugerează de 
fiecare dată când tastez scriitoare să schimb în forma „corectă”, adică scriitori.
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formată în artă și solidaritate).

Apoi, mai departe de autonomia și independența 
personajelor feminine, autoarele din Lumile noastre po-
sibile explorează comuniunea, suroritatea, organizarea 
împreună și fără ierarhii ca pe cel mai bun viitor posi-
bil. Astfel, scriitura lor capătă încă un strat, unul care 
chestionează și demantelează sistemul capitalist indivi-
dualist și meritocratic în care trăim. Atunci când  în 
eliberarea personajului feminin sau non-binar se merge 
de la independență și autonomie (care sunt esențiale, 
vitale, ca prim pas) la comunitate și interdependență, 
scrisul devine o căutare a modurilor de viață din afara 
capitalismului.

 Pornind de la viziunea feministă romă din viitorul 
Romacen: Vremea Vrăjitoarelor, pășim în distopia cor-
poratistă din Trecuturi viitoare și urmărim eforturile de 
eliberare ale revoluționarelor din această lume; apoi, în-
armate cu analiza atentă și minuțioasă a patriarhatului 
din Pepene galben, împuternicite de poezia și libertatea 
universului queer din Un pic, ne fortificăm prin vinde-
carea rănilor trecutului și ne luăm zborul odată cu fe-
meia din Metamorfoza. În zbor navigăm prin lumea dis-
trusă, așa cum ne-o lasă capitalismul, dar și cu speranța 
posibilă, speranța Fiicelor vânătorilor, apoi coborâm la 
fix cât să prindem dansul, dansul și visul de pe malul 
oceanului, alături de Almoria și Enclovis. Alături de ele 
privim lumea moartă și refăcută, lumea fără concepte 
și împărțiri brutale cum e genul binar, rasismul sau in-
egalitatea economică, atât de normalizate în realitatea 
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feministe, inimile noastre pulsează împreună, ne ținem 
de mână și suntem „[...] căldura și nerăbdarea din zorii 
unei conjurații de femei și pisici”. 

 
Ziua în care și ultimul patriarh va cădea

Ficțiunea vizionară e locul în care, într-un final, toa-
te cele oprimate pot fi libere. Magia a fost și este unul 
dintre instrumentele de rezistență a romilor împotriva 
sistemelor socio-politice înfiorător de rasiste din trecut 
și prezent. Cel al magiei și spiritualității e singurul spa-
țiu atemporal la care romii au avut acces atunci când au 
fost deposedați de tot ce aveau de către societățile noas-
tre rasiste. Acesta e spiritul în care actrița și dramatur-
ga Mihaela Drăgan inițiază Roma Futurism, o mișcare 
artistic-politică antirasistă și feministă ce aduce cu ea 
vremea nouă și veche deopotrivă, vremea vrăjitoarelor. 

Cu inspirație din Afrofuturism, prin Roma Futu-
rism Mihaela Drăgan proiectează un legământ între 
magie și tehnologie, o poțiune SF cu ajutorul căreia 
explorează viitorul și trecutul întru eliberarea femeilor 
rome de sub jugul rasismului și al capitalismului patri-
arhal. Killing time experiment (fragmentul din piesa de 
teatru vizionar, utopia futuristă romă, Romacen: Vremea 
Vrăjitoarei), e un text de o energie și un dinamism apar-
te, de citit dintr-o răsuflare. În acest text toate persona-
jele feminine, deși fuzionate într-o suroritate, sunt bine 
conturate și individualizate. Autoarea centrează subiec-
tul femeii rome luptătoare, revoluționare, care în pofida 
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luptă și creează pentru eliberare. Personajele Mihaelei 
Drăgan sunt niște femei inspiratoare, autosuficiente, 
puternice; ele transmit demnitate și protest, transmit 
faptul că nu vor mai înghiți să fie subalterne într-o lume 
rasistă și misogină; ele transmit revolta și tot ele pornesc 
(re)facerea lumii. 

   „Dacă vindecăm ura asta istorică poate că schim-
băm prezentul și există un viitor și pentru noi”, le spune 
Kali2000 tovarășelor și surorilor ei, eroinele din Roma-
cen: Vremea Vrăjitoarei. Kali2000 încearcă să-și convingă 
surorile să se întoarcă în trecut, în Auschwitz Birkenau, 
să sprijine cu ajutorul tehnologiei lupta de rezistență a 
romilor din lagăr și să-i ajute să supraviețuiască până la 
eliberare. „Suntem deja în viitor! Viitorul nostru e So-
cietatea. Phenjalipen. Sunt recunoscătoare să trăiesc aici 
în pace cu surorile mele”, îi răspunde Phuri, altă eroină, 
care poartă furia împotriva opresorilor în nume. Dialo-
gul dintre ele ne arată și puterea, dar și limitele utopiilor 
pentru grupuri limitate de oameni: utopia este cel mai 
des o insulă și dilema legată de ce se întâmplă cu oamenii 
din afara ei, fie în trecut sau în prezent, rămâne prezentă.                                                                                                        
Killing Time Experiment ne poate duce cu gândul la Kin-
dred, romanul autoarei afro-americane vizionare, Octa-
via Butler. Dana, personajul principal din Kindred, e o 
tânără scriitoare care călătorește în timp (mai mult sau 
mai puțin involuntar) și ajunge în familia strămoșilor ei 
ce trăiau în sclavie. În Kindred, Octavia Butler reușește 
să ciocnească conștiința unei femei tinere intelectuale 
din secolul XX, parte a unei societăți în care rasismul 
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lism și sclavie, cu istoria familiei ei îndepărtate și cu rea-
litatea trăită a sclaviei, într-un demers de conștientizare 
și de înțelegere a unei ordini sociale absolut inumane. 
Lipsită de intenția de a ajunge acolo, însă, Dana se luptă 
pentru supraviețuire pe întregul parcurs al romanului.

Ce propune Kali2000, eroina Mihaelei Drăgan, este 
un alt tip de călătorie în timp, una plină de intenționa-
litate și cu scop precis: de a sabota genocidul nazist, de 
a-l documenta pentru a păstra adevărul în memoriile 
noastre, de a ajuta oamenii să supraviețuiască până la 
eliberare. Astfel, războinicele rome din viitor pot să in-
fluențeze trecutul; timpul acestei lumi preia circularita-
tea magiei și tehnologia o desăvârșește, îi dă o putere ce 
va ajunge să o depășească pe cea a opresorilor. Deși eroi-
nele celelalte se împotrivesc călătoriei în timp propuse 
de Kali2000, considerând-o un experiment mult prea 
periculos, textul Mihaelei Drăgan ne lasă cu întrebarea 
rostită de Nevi-Carmen: „Cum ne-am fi dezvoltat noi, 
romii dacă nu am fi fost discriminați nonstop? Care ar 
fi fost traiectoria noastră fără sclavie, fără Holocaust… 
avem un singur răspuns: Romacen.” Această întrebare 
poate fi un prilej de introspecție și pentru toate per-
soanele nerome, un loc de căutare a unei lumi în care 
rasismul nu mai e o realitate zilnică, ci o absurditate a 
trecutului, un loc de căutare a solidarității antirasiste și a 
încrederii că eroinele din Romacen: Vremea Vrăjitoarei au 
puterea să ghideze, să inspire și să lumineze drumurile 
tuturor femeilor și persoanelor oprimate. 
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În eseul său Dire Cartographies: The roads to Ustopia, 
scriitoarea Margaret Atwood spune că orice utopie con-
ține în ea o distopie și invers. În eseul ei apare termenul 
de ustopie, o noțiune ce dă nume rodului hibrid al ce-
lor două concepte. Prin aceeași lentilă putem să privim 
și textul scris de A., Trecuturi viitoare, o ustopie în care 
jurnalele antropoloagei Silvia Dumitrescu ne coboară 
direct în gara dintr-un univers ficțional corporatist, în 
orășelul Servicin - ingeniozitatea ironică a acestei de-
numiri nu are cum să ne scape. În lumea din Trecuturi 
viitoare toate serviciile publice și aproape toate ființele 
sunt deținute de Companie. Compania din acest text 
pare visul realizat al capitalismului: piață liberă, profit 
fără limite pentru unii, concurență maximă și zero im-
plicare, taxare sau regularizare din partea statului. Mai 
mult de atât, Compania pare să fie devenit însuși statul, 
instaurat după Marea Schimbare. Societatea respectivă 
arată ca un joc video fascist și partea cea mai gravă e că 
se aseamănă foarte mult cu societățile noastre actuale. 
Nu vedem nimic în acest text despre care să zicem cu 
ușurare: „așa ceva e imposibil”, dimpotrivă, totul sună 
mult prea real. 

Scriitoarea A. reușește să disece iscusit, aproape tea-
tral, plaga corporatist-fascistă; e ca și cum ar concentra 
prezentul dus la extremă sub un clopot de sticlă pe nume 
Servicin și ne-ar arăta partea lui odioasă, punându-ne în 
situația în care e imposibil să o mai ignorăm. Trecuturi 
viitoare e un text foarte vizual, animat, pluriperspecti-
val, cu structură SF aproape clasică: fragmentele de jur-
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această lume aidoma unui puzzle. Acest oraș e similar cu 
orașele-corporații din Pilda semănătorului și Pilda talan-
ților de Octavia Butler, orașele ce ofereau o supraviețuire 
relativ decentă, în mijlocul unei apocalipse climatice și 
politice, dacă le dădeai dreptul să-ți dețină viața cu to-
tul. La fel ca în Pilde, și în Trecuturi viitoare descoperim 
un ochi deschis spre o utopie, o oază comunitară femi-
nistă autoorganizată egal, nonierarhic, ce rezistă chiar și 
în sânul fascismului, deși e constant hăituită și amenin-
țată de oamenii legii. 

Textul scris de A. este și o critică inteligentă la adresa 
antropologiei, la felul în care puterea - în cazul acesta 
puterea corporației, a capitalului concentrat în mâinile 
câtorva oameni - se folosește de antropologie ca să-și 
crească profitul, critică ce ne poate duce direct la rădăci-
nile coloniale ale disciplinei. 

Comunitatea de oameni care e hărțuită de poliție, 
cercetată, exotizată, marginalizată și într-un final eva-
cuată pentru că existența ei nu aduce profit Companiei 
ne amintește mult prea mult de comunitățile marginale 
și/sau sărace din prezent, evacuate constant din centrele 
marilor orașe, expulzate cu scopul de a face loc afaceri-
lor imobiliare și profitului diverselor companii.  

Proza acestei autoare amplifică prezentul atât de 
mult, până când acesta devine dureros, dar reușește să 
dea cititoarelor și un imbold de a rezista acestui sistem 
capitalist corporatist, de a căuta alte forme de organiza-
re, de a urma calea creată de revoluționarele din trecut 
spre o lume mai egală, mai solidară, o lume în care re-
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dau firimituri cât să supraviețuim, după ce noi le dăm 
aproape gratis tot timpul și mințile noastre. Servicin e 
lumea în care trăim acum, așa că la întrebarea: „Și ce fa-
cem atunci?”, răspunsul nu poate fi decât: „Continuăm 
ce au început. ”

*

Unul dintre motivele principale ale apocalipsei pe 
care o trăim este existența patriarhatului. Așa cum zice 
Hari, extraterestra din Pepene galben de Alina Soare, 
„specia asta a fost prea preocupată să se autodistrugă în 
loc să își dezvolte capacitățile senzoriale și emoționale”. 
Navigăm prin violența și absurditatea patriarhatului 
prin ochii lui Hari, adică prin ochii cuiva ce se confrun-
tă cu acest sistem de gândire și ordine socială pentru 
prima oară. Avem de-a face cu o narațiune înviorătoare, 
emancipatoare, cu o trăsătură prețioasă și rară: umorul 
feminist. În lumea patriarhală în care trăim umorul 
misogin, rasist și homofob e la ordinea zilei, suntem 
constant forțate să auzim glume despre femei abuzate, 
umilite, hărțuite și ni se reproșează că nu râdem la ele, 
sunt doar niște glume. În acest context, prozele ce conțin 
umor feminist pot fi niște adevărate guri de aer proas-
păt. 

Un respiro devine și faptul că insensibilitatea toxică 
din patriarhat, comportamentul brutal față de viețile și 
corpurile femeilor, invadarea constantă a spațiilor lor fi-
zice și agresiunea prin care acestea sunt forțate să treacă 
inclusiv în situațiile în care viețile lor sunt în pericol 
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trăsături ale unei societăți vechi, primitive. 

„Din reacțiile femeii observă imediat că inteligența 
ei emoțională era la parametri uimitor de ridicați față 
de ceea ce vedea în jur. Humanoida Mirela era proba-
bil - considerând standardele cu care Hari luase cunoș-
tință - un fel de geniu al speciei ei. De ce țipa atunci, 
cerând ajutorul unui humanoid?” Prin ochii lui Hari 
vedem lumea patriarhală drept o realitate întoarsă pe 
dos, unde femeile au internalizat felurile în care sunt 
tratate și au ajuns să se desconsidere pe ele însele, să-
și desconsidere abilitățile, talentele, calitățile, cunoaș-
terea. Cu toate aceste impedimente, personajele femi-
nine întâlnite de Hari sunt deștepte, istețe, implicate 
în mișcări civice de împotriva încălzirii globale, auto-
suficiente și curajoase - într-o lume care, din ce obser-
vă Hari, are toate datele de a fi împotriva lor ca ființe.                                                           
Trecută prin toate gradele de violență misogină, de la 
bruierea discuției ei cu Camelia de către bărbatul necu-
noscut din stație, la comportamentul execrabil al doc-
torului misogin, până la tentativa de agresiune sexuală 
din partea străinului, Hari e din ce în ce mai oripilată de 
distribuirea rolurilor de gen în cadrul speciei humanoi-
de, în timp ce acțiunile și super-puterile ei pot face orice 
femeie să se simtă, într-un final, răzbunată.  „- Crezi 
că ai vreun drept asupra noastră?”, i se adresează Hari 
violatorului, imediat înainte să-l propulseze spre tavan, 
după care se confruntă cu sarcina dificilă de a răspunde 
cu atac la atac, în scop de autoapărare, în timp ce încear-
că să nu se contamineze cu violența primitivă, care pare 
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în această lume descoperit de Hari e solidaritatea, susți-
nerea și ajutorul reciproc între femei: „Se gândi că reuși-
se să facă toate lucrurile care păreau imposibile în acest 
stadiu de dezvoltare a umanității datorită contactului 
cu aceste humanoide și cu Mirela. Ele îi transferaseră 
suficientă putere de augmentare pentru a face față peri-
colelor și a sfida legile fizicii.”                                                                                                                 

Scrisă cu mult umor, de o precizie și o inteligență 
ascuțite, proza Alinei Soare are un efect revigorant, în-
tăritor, de medicament: ca un ceai de ghimbir împotriva 
patriarhatului. 

*

Alt medicament pentru caruseluri emoționale și 
pentru toate grijile vieții în lumea post-apocaliptică 
- unde capitalismul e demult căzut, dar nefericirea 
provocată de acesta nu dispare atât de ușor - este nimic 
altceva decât poezia. Acesta este adevărul pe care ni-l 
aduce Ileana Negrea cu Un pic, feeria utopic-poetică 
despre un univers queer feminin, aidoma celor de pe 
Jeep - planeta femeilor din Ammonit, romanul scris de 
Nicola Griffith. Un pic se aseamănă cu un basm venit 
dintr-o lume îndepărtată, posibilă, sub forma unui vis. 
Lumea acestui basm e una fără doctori, fără medicină 
tradițională; adevăratele ei vindecătoare sunt poetele, 
cele care se lasă să simtă Tristețea și pentru restul, iar 
scrisul lor salvează vieți. Viața e veșnică, iubirea e liberă 
și corpul uman se autoreglează când vine vorba de nevoi 
și emoții, datorită plăcuței. Plăcuța acestei lumi pare o 
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43fascinantă invenție tehnologică ce ridică viața umană 
la un nivel cu totul nou și e  folosită, într-un final, 
spre a îmbunătăți viețile tuturor, fiind creată în afara 
capitalismului. Printre „medicamentele” noului univers 
mai e și pisica, ființa recomandată spre adopție tuturor 
caselor după legea primei pisici; pisica alină, potolește 
tristețea. 

Proza Un pic e un ochi deschis spre o fantezie 
despre viitor din perspectiva vieților persoanelor cu 
suferințe mintale și despre potențialul terapeutic al 
artei în vindecarea acestora. Astfel vedem o utopie 
unde vindecarea e scoasă cu totul în afara instituției 
psihiatrice și a industriei farmaceutice. De asemenea, nu 
e întâmplător faptul că în această fantezie utopică lipsa 
capitalismului, lipsa patriarhatului, lipsa inegalităților 
economice și dispariția suferințelor psihice, așa cum 
le trăim în prezent, sunt direct conectate. Textul ne 
transmite că într-un alt fel de lume, una fără violență 
machistă și dominație patriarhală, fără ierarhii, fără 
sărăcie, fără individualism crâncen, una unde afectele 
redevin la fel de importante ca tărâmul rațional și logic, 
ceea ce numim acum „boală psihică” ar arăta cu totul 
diferit. 

Ileana Negrea ne oferă o feerie poetică, curgătoare, 
lină, fermecătoare, cu efect calmant, o proiecție visătoare 
numai bună pentru zilele în care Tristețea e mult prea 
mare; și mai departe de atât, ne îndeamnă să intrăm și 
noi în orașul Poetelor, să ne scriem poveștile și prin scris 
să găsim o parte din tămăduire. 
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44 *
Dacă până acum am trecut prin mai multe viziuni 

asupra unor colectivități (prezente, posibile sau pro-
babile), Metamorfoza scrisă de Lena Aerim vine cu o 
transformare (aparent) individuală, o călătorie inițiatică 
în tărâmurile profunde interioare. Eroina acestei poves-
tiri se trezește în casa ei, în propriul pat, în realitatea 
ei domestică familiară și, aidoma lui Gregor Samsa, își 
găsește corpul transformat în moduri ce pot avea doar 
explicații suprarealiste; în acest punct, însă, analo-
gia cu narațiunea kafkiană își atinge limita, pentru că 
eroina Lenei Aerim pornește în cu totul altă aventură 
decât gândacul Samsa. Dar să o luăm de la un capăt.                                                                                                                                      
De la începutul textului, Lena Aerim își aduce cititoarea 
în spațiul fizic al eroinei, simbol posibil pentru spațiul 
psihic/sufletesc, iar acolo întâlnim o femeie hiperlucidă, 
autoreflexivă până în cele mai mici detalii, cu o con-
știință acută de sine. Astfel, cititoarea devine martoră 
la procesul minuțios de autoanaliză a eroinei: „Un val 
subit de frică, simt cum mi se scurge sângele din tot cor-
pul. Situația asta concretă, materialitatea acestor aripi 
lungi, roșii, e imposibilă. E ceva în neregulă grav cu 
mintea mea. Una dintre cele mai mari angoase ale mele, 
teama de a-mi pierde controlul asupra gândurilor și sen-
zațiilor.” Claritatea, precizia aproape chirurgicală, certi-
tudinea, conținute de fiecare descriere a senzațiilor fizice 
și a emoțiilor, devin o trăsătură distinctă și remarcabilă 
a acestei proze. Pe deasupra, condimentul subtil al de-
scrierilor e un umor fin, uneori autoironic-îngăduitor, 
deloc denigrator, venit dintr-un loc de respect de sine; 
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titoare, le apropie pe cele două într-un fel cald, tandru.

Realitatea concretă este faptul că într-o dimineață 
eroina acestei metamorfoze pur și simplu capătă aripi, 
devine zburătoare. Putem observa că această devenire 
nu este deloc aleatorie, ci e parte dintr-un proces mai 
larg psihic de eliberare de durerile și restricțiile trecu-
tului, impuse sau autoimpuse. Deschiderea corpului 
spre schimbare, spre o nouă etapă o putem vedea și în 
deschiderea spre yoga, și în încântarea (deși îngrozită) 
a eroinei de noua sa apariție în oglindă. Atunci când se 
vede cu aripi imense și roșii, nu le simte ca pe o limi-
tă, ci dimpotrivă, ca pe un tip de împuternicire, ceva 
ce întotdeauna și-ar fi dorit. Să citești despre personaje 
femei care sunt încântate de transformările corpurilor 
lor, indiferent de decretele dezaprobatoare posibile ale 
standardelor de frumusețe, să citești despre femei care 
sunt deschise și curioase să-și exploreze posibilitățile fi-
zice poate fi o bucurie, o revelație.

Zborul, puterea de a aluneca prin aer fără efort are 
de-a face cu depășirea restricțiilor impuse de societate 
asupra corpului, dar și cu împăcarea dintre corp și su-
flet; întâlnirea dintre zbor și corpul uman ne duce cu 
gândul la îngeri, la niște ființe magice, la mesageri între 
lumi ce poartă cu ei vești bune sau rele; zborul ne mai 
duce cu gândul la Nike, zburătoare și ea, mediatoare 
între zei și oameni, zeița greacă a victoriei, care a fost 
denumită așa pentru că zborul înaripat era considerat 
ca o victorie asupra morții; și tot zborul ne amintește 
de Rafael, arhanghelul iudeo-creștin, vraciul, numele 
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46 căruia în ebraică înseamnă „Dumnezeu vindecă” - deși 
mă detașez de aceste religii, cred că puterea simbolurilor 
investite cu însemnătate de colectivități întregi nu poate 
fi neglijată; tot Rafael e reprezentat și în cartea a 6-a 
din Tarot, Îndrăgostiții, unde îngerul e un simbol al vin-
decării fizice și emoționale, al împăcării dintre părțile 
contradictorii ale sinelui.

Femeia din Metamorfoza îmbracă și ea o alură de 
înger, o Rafaela contemporană, o zeiță zburătoare, însă 
una care trebuie să-și plieze bine aripile când urcă în 
tramvai - chiar dacă ceilalți nu le văd - și să se poarte 
la locul de muncă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 
Încercarea de încadrare în urbanul de zi cu zi a noii cre-
aturi supraomenești capătă, și aici, valențe comice.

Abia ajunsă în satul natal, înarmată cu planul de 
zbor, femeia se destinde, în timp ce-și vizitează trecutul 
și familia în altă formă, una mai ușurată și împăcată, 
una destul de ancorată în realitatea ei cât să-și priveas-
că trecutul cu duioșie. Și realitatea lor se pliază după 
noua ei viziune asupra lumii. Și apoi o vedem cum își 
desface aripile, cum plutește deasupra satului, cum îl 
traversează, cum plutește mai departe „deasupra isla-
zului și grădinilor, carierei de piatră și fostului poligon 
militar, răsfirate pe coline.” Eroina acestei Metamorfoze 
trăiește ceva complet opus decât Gregor Samsa, căruia 
transformarea îi aduce o soartă tragică, corpul său îi de-
vine ceva străin, e respins de familie, nu mai aparține 
nici unei lumi și într-un final își găsește sfârșitul. Pro-
tagonista Lenei Aerim se transformă într-o ființă mai 
vie, mai adevărată decât a fost vreodată. Alături de ea 
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47urmărim un proces de reîntregire, o unificare elibera-
toare a sinelui, un drum spre liniștea interioară ce are 
în spate multă durere și zbucium, un drum care, deși e 
individual, devine o chemare spre aer, spre ceruri mai 
line, o chemare spre toate surorile ei. Astfel, persona-
jul unei femei în proces de vindecare sufletească poate 
fi o inspirație pentru alte femei, poate fi îngerul care 
zboară spre ele și poartă mesajul: „Eu sunt bucuria în 
valuri (pompând) care vă ia pe toate pe sus și vă scoate la 
suprafață, sunt vocea voastră ca un tunet, ca un milion de 
voci, semnalul pe care-l așteptați, pe care-l anticipați, pe 
care l-ați uitat undeva înăuntrul vostru, în cel mai cald și 
sigur și de preț loc. Sunt dorința de libertate a mamei tatei 
și dorința de iubire a mamei mamei și dorința queer care 
nu a fost înregistrată în niciun registru de socoteli a acelei 
străbune presimțite în noapte.”

*

O femeie obișnuită sau o luptătoare, o scri-
itoare la lumina lumânării sau lunii, o supra-
viețuitoare din mijlocul apocalipsei ne deschi-
de paginile jurnalului ei. Astfel o cunoaștem pe 
eroina din Fiicele vânătorilor, scrisă de Maria Martelli.                                                                                                              
Scrisă în ritmul șoaptelor, această proză ne transpune în-
tr-un alt fel de curgere a timpului, în timpul „dintre ieri 
și azi”, în timpul sfârșitului și al căutărilor de speranță, 
de viață din acel sfârșit. Fiicele vânătorilor ne forțează să 
privim una dintre cele mai probabile realități de peste 
câțiva (zeci de) ani, o realitate în care o parte numeroasă 
a planetei trăiește deja: lumea palpabilă a colapsului cli-
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48 matic. Din însemnările de jurnal înțelegem că autoarea 
lui se raportează mereu la o viață de dinainte, o viață în 
care, de exemplu, rochiile și machiajul erau importante 
în apariția publică a femeilor, sugerând astfel tragedia ce 
rupe existența oamenilor în două și faptul că a existat un 
transfer de la un trai aparent normal la o stare de gardă 
interminabilă pentru supraviețuire. Căldura insuporta-
bilă și mâncarea mereu insuficientă, lipsa electricității, 
lipsa apei potabile cu care o mare parte din oameni sunt 
obișnuiți să curgă la nesfârșit din robinete transpun citi-
toarea într-un univers al crizei, al luptei pentru nevoile 
de bază.

Există numeroase narațiuni ale crizei și ale supravie-
țuirii în literatura română, dar ce vedem diferit în proza 
Mariei Martelli e o anume centrare a subiectului feminin 
drept supraviețuitoare, drept eroină rezilientă, diferită 
de prototipul clasic al eroului războinic masculin. Din 
acest punct feminist următoarele elemente curg organic, 
de la sine: se poate observa că sfârșitul lumii aduce și 
sfârșitul individualismului capitalist, prin simplul fapt 
că se poate supraviețui doar în grupuri. Grupul din Fii-
cele vânătorilor descentrează familia bazată pe legături de 
sânge și oferă ca alternativă familia aleasă, aceasta devine 
singurul fel în care se poate trăi în fața sfârșitului lumii. 
De asemenea, interacțiunile oamenilor cu natura vin 
dintr-o conștiință feministă a interdependenței, diferită 
cea patriarhală a exploatării fără capăt și a dominației.                                                                                                                                 
Felul în care textul conturează relația oamenilor cu ani-
malele e de o blândețe și de o delicatețe aparte, punând 
accent pe faptul că în contexte de criză viețile animale-
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49lor umane și ale celor non-umane nu sunt atât de dife-
rite:  „Nici noi nu vânam, dar fiindcă nu știam cum, și 
fiindcă mi-era milă de animale, tuturor ne era. Le-am 
văzut cum fugeau din pădurile în flăcări, le-am găsit și 
lor corpurile duse de ape și ucise de căldură. Corpurile 
lor, sub dezastrele vremii și ale schimbărilor climatice, 
semănau prea mult cu ale noastre. Și viețile și morțile 
lor semănau.”

Jurnalul din Fiicele vânătorilor ne amintește de jur-
nalul Olaminei din Pildele Octaviei Butler prin vocea 
unei tinere femei ancorate în sine și autoreflexive chiar 
și în cele mai critice situații. Onestitatea cu care aceasta 
își descrie fricile și speranța, deschiderea ei, grija pentru 
cele din jur, puterea de a înainta, dar și asumarea slăbi-
ciunii, acceptarea limitelor corpului fac din ea cea mai 
bună variantă posibilă pe care o poate lua umanitatea 
într-un asemenea context.

În final găsim speranța la fiicele vânătorilor, o comu-
nitate de femei ce nu duce lipsă de stranietate și com-
plexitate și nu e idealizată de autoare, dar tocmai acest 
fapt o face reală, o prezintă drept cea mai bună variantă 
existentă și posibilă de menținere și de cultivare a vieții 
în era sfârșitului.

Setată într-o atmosferă sumbră și grea, parcă venită 
din gura unei povestitoare bătrâne, înțelepte și iscusite, 
Fiicele Vânătorilor își duce cititoarele într-un spațiu și 
timp diferit de conexiune cu toate cele vii, într-un spa-
țiu în care lipsa și nevoia forțează omul contemporan 
să se raporteze în alte feluri la ce îi oferă pământul ce îl 
hrănește. Și noua raportare e una în care regăsim ușor 
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în contexte de criză, familia aleasă/queer.                                                                                                                       

În tot acest timp al dezastrului și al rupturii apare și 
dorința erotică, și speranța, și iubirea, și grija, apar niște 
stele căzătoare, o lună care ghidează din nou și din nou 
prin ciclul tuturor celor care trăiesc: viață-moarte-viață.      

*

Peste sute de ani, într-un vis îndepărtat, urmașele 
Fiicelor vânătorilor ar putea deveni Almoria și 
Enclovis, ființele imaginate de Kara Deniz. Ele ar 
sta într-un cerc în curtea Casei, așezate pe pământ, 
ar pregăti masa și în timp ce brațele lor s-ar atinge, 
Alba (bunica Almoriei) le-ar povesti iarăși despre 
lumea veche, la sfârșitul căreia comunitățile 
fiicelor vânătorilor, strămoașele lor, se înființau…                                                                                                                                      
Proiecțiile acestor două lumi pot fi privite ca și cum ar 
curge una din alta, ca visele, așa cum zice Ursula K. Le 
Guin în eseul său Dreams Must Explain Themselves (1973): 
„Marile proze fantastice, miturile și basmele sunt într-
adevăr asemenea viselor: ele vorbesc de la subconștient 
la subconștient, în limbajul subconștientului - simbolul 
și arhetipul.” Tot ea spune că ficțiunea speculativă poate 
fi o poartă spre inconștientul colectiv, o deschidere 
spre înțelepciunea, cunoașterea, dar și spre demonii 
trecutului și viitorului. Proza vizionară scrisă de Kara 
Deniz poate fi una dintre aceste porți, un film trimis 
dintr-o viitoare utopie, dacă apocalipsa climatică se va 
intersecta cu Revoluția anticapitalistă.

Scrisă în tempoul unui dans psihedelic, Almoria 
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cunoaștem o lume aproape anarhistă, fără ierarhii, 
organizată pe clanuri; unde puținele resurse pe care 
le mai poate oferi planeta sunt distribuite egal; unde 
spiritualitatea e fluidă și nu e închistată în vreo instituție 
rigidă; unde împărțirea oamenilor în Bărbați și Femei și 
subordonarea femeilor din această binaritate e doar un 
coșmar brutal și simplist al trecutului.

Kara Deniz stabilește, prin basmul viitorului 
proiectat de ea, o nouă normalitate, din mijlocul căreia 
Almoriei îi e imposibil să cuprindă cu mintea lumea 
veche. Îi e imposibil să-și imagineze cum se putea ca 
doar câțiva oameni să dețină averi cât jumătate din 
populația globului și milioane de oameni să moară de 
foame în același timp, atunci, când încă erau resurse 
suficiente cât să hrănească pe toată lumea îndestulat. 
Acest tip de organizare a lumii pare stranie, în special 
din punctul istoriei în care planeta este secată demult 
și puținele populații rămase pribegesc prin căldura 
sufocantă și grea, ca un văl de gelatină. Anormale par și 
împărțirea oamenilor pe categorii conform culorii pielii, 
și conexiunea automată dintre destinul celor numite 
femei și apariția copiilor. Proza Almoria și Enclovis se 
joacă cu tot ce presupunem că ar fi de la sine înțeles 
în societatea contemporană - genul binar, capitalismul, 
prăpastia dintre bogați și săraci - și oglindește lumea 
în care trăim astăzi ca fiind opusul normalității și al 
bunului simț.                                                                                                                                          

Felul în care autoarea scrie despre gen ne amintește 
de Mâna stângă a întunericului de Ursula K. Le Guin, 
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terranul Genly Ai care încearcă să o înțeleagă, rapor-
tându-se constant la singurul tărâm cunoscut: genul bi-
nar. Almoria trăiește inversul acelei situații, ea încearcă 
să înțeleagă genul binar al trecutului ca și cum ar fi o 
locuitoare de pe Gethen. Dar de fiecare dată când își 
imaginează ordinea respectivă, împărțirea în Bărbați și 
Femei doar după aspectul extern al „părților plăcerii” 
ale bebelușilor și esențialismul de gen de după împărți-
re - renunță frustrată și găsește tot procesul ca pe ceva 
necioplit, crud, oprimant.

În lumea Karei Deniz nu există împărțire pe genuri. 
Există, pentru toate membrele ei, o alegere conștientă a 
drumului în viață, Trecerea. Trecerea e un ritual spiritual 
comunitar, care se întâmplă în adolescența tuturor și e 
performat cu ajutorul Maiei, zeița lor protectoare: „Tre-
cerea nu era decât un semnal despre cum te vezi, cum 
îți dorești să fii, să te porți în lume, și ce vrei și ce poți 
să încerci. Cele care se simțeau departe de Maia aveau 
să rămână în Curți, în Case, să păstreze, să protejeze. 
Gesturile lor erau mai reținute; privirea lor nu scruta 
orizontul, ci detaliile, amănuntele, urgentul, tot ce sus-
ținea viața în mod imediat. Persoanele mai apropiate 
aveau să pribegească, să afle, și să aducă înapoi acasă. 
Aveau să poarte Vălul ei – pentru că prin lume nici nu 
se putea umbla fără.”

În această povestire aerul este cel postapocaliptic, 
unul înăbușitor și greu respirabil, umbra e rară și cactu-
șii apăruți datorită climei aride sunt resurse binevenite.

Apropierea dintre surori e dătătoare de viață. Arta, 
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necesare, vindecătoare și făcătoare de magie. Rămășițele 
lumii vechi inegale sunt închise între zidurile unei Ca-
tedrale, cu un preafericit în fruntea ei, și sunt descrise 
cu mult umor.

Dansul magic din Almoria și Enclovis înmugurește 
în inimile noastre, ca o incantație feministă și queer. 
Kara Deniz ne vrăjește cu o premoniție revoluționară: 
va veni momentul când și ultima catedrală, cu patriar-
hul ei, va cădea.     

Carolina VOZIAN
Decembrie 2019





Este actriță, dramaturgă și co-fondatoare a companiei de teatru 
Giuvlipen. În anul 2018, a fost una dintre artistele în rezidență la 
ParaSite Hong Kong, unde a pus bazele unei noi mișcări artistice 
- Roma Futurism, o estetică culturală care explorează elemente de 
Science Fiction în cultura romă, punând la intersecție cultura și 
istoria romă cu vrăjitoria și tehnologia avansată a viitorului.

Mihaela DRĂGAN

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Killing Time Experiment

PHURI: Ești amuzantă dacă crezi că Romacenul ne 
permite să ne întoarcem în trecut după ce s-a confir-
mat paradoxul bunicului ucis de nepot... 

RAMONA: ...înainte ca nepotul să fie născut. 

KALI2000: Și totuși, orice eveniment cuantic ce 
pare aleatoriu, cu o probabilitate diferită de zero, se 
întâmplă în toate modurile posibile în „lumi” diferi-
te. Istoria se poate schimba constant în evenimente 
alternative. 

PHURI: Exact. Ceea ce înseamnă că te-ai putea 
întoarce într-o istorie diferită de cea în care te afli 
acum. Riscul e să nu te mai întorci aici, acum.

KALI2000: Experimentul meu a eliminat acest risc. 
Pot să vă dovedesc, sunt pregătită. 

DAJE: De curiozitate: în ce trecut vrei să călătorești?

KALI2000: 16 mai 1944, „Gypsy Camp”, Aus-
chwitz Birkenau.

TOATE: „Lichidarea finală a lagărului de romi.”

CASSANDRA: Plan eșuat. Naziștii au belit-o în 
noaptea aia. De ce ai vrea să intervii în singurul mo-
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DAJE: Ai noștri le-au pus pielea pe băț! Me-
reu mi s-a părut că toată faza asta a fost magică. 
NEVI-CARMEN: Dacă o fi fost magie, nu a durat 
prea mult, oricum. În mai, romii din lagăr s-au apă-
rat cu bâte și pietre. Dar, după cum știm, în august, 
la noul termen de lichidare, au fost toți exterminați. 
Ce ai putea tu să schimbi?
KALI2000: Planul e să infiltrez zece Oameni Noi în 
lagăr imediat după momentul de rezistență al romi-
lor. Fără să simtă foamea, Oamenilor Noi o să le fie 
ușor în lagăr...
PHURI: În primul rând că, după momentul de glo-
rie din lagăr, naziștii i-au dus de acolo fix pe romii 
ăia care încă mai aveau forță fizică să muncească. 
Rămăseseră doar cei mai slabi, ăia bolnavi, mulți 
dintre ei, copii și bătrâni. Cum ai tu impresia că ro-
boții tăi six pack, pachețele-pachețele, nu or să facă 
notă discordantă în lagăr?! (râde)
KALI2000: O să pretindă că sunt la fel de slabi ca 
ceilalți!
DAJE: Ri-di-col. Ne jucăm de-a „mașina timpului” 
cu Holocaustul sau mi se pare mie?
KALI2000: (enervată) Mă lași să termin înainte să 
se decidă?!
DAJE: (ironică) Te rog.
KALI2000: În noaptea de 2 august, la noul termen 
de lichidare, Oamenii Noi or să îi învingă pe naziști. 
Dacă lagărul mai opune rezistență încă o dată, tru-
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PHURI: Ok. Să zicem că rezistă și la planul de ex-
terminare din august. Ca să ce? Ca să mai trăiască 
chinuiți până când? Septembrie, octombrie, noiem-
brie... până la un nou termen de „eliminare”? 

RAMONA: Până în ianuarie 1945 când Armata 
Roșie eliberează lagărul. 

KALI2000: Repede te-ai prins!

PHURI: Intenția naziștilor era să elibereze lagărul ca 
să facă loc pentru evreii deportaţi din Ungaria așa că 
nu i-ar mai fi ținut niciun moment pe romi acolo. 
WTF, sunt singura de aici care știe istorie?

KALI2000: Oamenii Noi or să le împiedice și pla-
nul ăsta!

DAJE: (o imită, persiflând-o) Oamenii Noi, Oame-
nii Noi! (nervoasă) M-ai futut la cap cu oamenii tăi 
noi care btw, sunt fucking roboți, nu oameni! În la-
găr, oamenii se topeau pe picioare de la o zi la alta, 
nu există nici cea mai mică certitudine că or să su-
praviețuiască până în ianuarie.

PHURI: Adevărul e că e un plan nebunesc să încerci 
să salvezi câteva sute de oameni când nu știi dacă de 
fapt tocmai moartea nu ar fi o salvare pentru ei! Încă 
trei luni de viață așa ar fi un iad! 

DAJE: Toată Europa e din ce în ce mai fascistă, iar 
noi facem planuri să schimbăm trecutul! Mișto, ce 
să zic!

KALI2000: Dar fix trecutul ăsta creează prezentul! 
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CASSANDRA (ironică): ...Acuma, dacă e să respec-
tăm adevărul istoric, ăștia ne urăsc de hă-hă, nu din 
1944. 

KALI2000 (nici măcar nu ascultă observația Cas-
sandrei): Dacă vindecăm ura asta istorică poate că 
schimbăm prezentul și există un viitor și pentru noi. 

PHURI: Suntem deja în viitor! Viitorul nostru e So-
cietatea. Phenjalipen. Sunt recunoscătoare să trăiesc 
aici în pace cu surorile mele. Mă rog, „aproape pace”.

NEVI-CARMEN: Cum ne-am fi dezvoltat noi, ro-
mii, dacă nu am fi fost discriminați nonstop? Care 
ar fi fost traiectoria noastră fără sclavie, fără Holo-
caust… avem un singur răspuns: Romacen.

CASSANDRA: Noi suntem viitorul omenirii, de ce 
ne-am întoarce în trecut? 

KALI2000: De fapt, experimentul meu dovedește 
că trecutul se întoarce la noi. Printr-o fisură tempo-
rală prin care îi facem loc trecutului să intre, o fisură 
cât o gaură de cheie care devine un ecran și apoi o 
lume prin care trecutul ne invadează. 

PHURI: Creezi un fel de sângerări temporale din 
perioadele anterioare? 

KALI2000: Să zicem că doar îi provoc o mică rană 
lui „acum”, sângerare e prea mult spus. Când trecu-
tul e aici, noi îl penetrăm. 

NEVI-CARMEN: Și dacă „prea mult trecut” intră 
peste noi?
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puțin „momentul de acum”. Facem o mică găurică 
în Sistem prin care să intre puțin trecut, nimic mai 
mult. 

CASSANDRA: Și dacă timpul o ia razna și momen-
te diferite temporal se amestecă și un mare haos se 
creează? 

KALI2000: Puțin probabil. Împreună cu Oamenii 
Noi am calculat cât mai precis încât să reducem ris-
cul ca evenimente din trecut să se amestece cu cele 
prezente. Pe scurt: invocăm un moment anume din-
tr-o locație anume. 

PHURI: „Un moment anume dintr-o locație anu-
me” când știm cu toate încă de la grădiniță și din 
Back to the future că timpul și spațiul nu sunt con-
stante și că timpul are proprietatea de a se dilata? 
Dacă ziua de 16 mai 1944 dă năvală peste noi și 
durează o veșnicie? 

KALI2000: Oh, come on, dacă mergi pe mâna 
bătrânului Einstein și a Hollywoodului, tu însăți 
aparții trecutului! 

PHURI: Serios? Atunci, te rog, dă-i drumul, lămu-
rește-ne cum omori tu timpul. Științific vorbind. 

KALI2000: E simplu. În trecut am inventat teh-
nologia wirless 7G prin care am dat posibilitatea 
doctorilor să opereze de la distanță folosind roboți. 
Practic, așa cum chirurgii operează de la o stație de 
consolă, așa „operăm” și noi trecutul din prezent. 
Nu trebuie să luăm o mașină poluantă către trecut, 
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și acum. Creăm o fisură în timp, deci mutăm Ziua 
Rezistenței cu tot cu lagăr aici și acum și hocus po-
cus, după ce romii cu forțele lor proprii se apără de 
SS, împreună cu Subcomandanta Ramona, infiltrez 
Oamenii Noi în lagăr.

RAMONA: Cu mine?!

KALI2000: Așa cum am plănuit. Noi două ne re-
tragem, dar trimitem lagărul înapoi. Oamenii Noi 
petrec cinci luni cu ei, timp în care noi monitorizăm 
lagărul de aici. O să documentăm și o să arhivăm ex-
periența fiecărei persoane din lagăr așa încât nimeni 
să nu mai îndrăznească vreodată să nege Holocaus-
tul Romilor! Oamenii Noi or să lupte pentru ei și în 
loc să fie omorâți pe 2 august, romii rezistă și a doua 
oară. Sună bine, nu? 

DAJE: Dar de ce nu ții lagărul aici în siguranță până 
la data la care îl eliberează rușii? 

KALI2000: Pentru că așa cum am spus mai devre-
me, o fisură temporală nu înseamnă mai mult de o 
zi. Cinci luni ar însemna o ruptură serioasă în timp. 
Nu putem să riscăm să aducem mai mult trecut, al-
tfel s-ar adeveri teoria Cassandrei în care timpul s-ar 
amesteca. 

PHURI: Îmi susțin părerea că e imoral să te joci cu 
viețile oamenilor chinuiți și să îi mai ții luni de zile 
în iadul din lagăr! 

KALI2000 (nervoasă): Asta e părerea ta! Oamenii 
ăia trebuie salvați, să îi lăsăm să moară e fix ce și-ar 
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(pe un ton drăguț): Come on, bitches, vă roooog, vo-
tați pentru experimentul meu! 

PHURI: Îmi pare rău, eu sunt împotrivă. 

RAMONA: Să salvezi câteva sute din cei aproxi-
mativ jumătate de milion de romi care au murit în 
Holocaust, mi se pare că merită încercat. Votez DA. 

DAJE: Eu sunt total împotrivă. Sunt prea multe ris-
curi. 

KALI2000: Ah, ce surpriză!

NEVI-CARMEN: Eu votez pentru gaura în timp ca 
să îi dai în cap lui Hitler, pișa-m-aș pe mustața lui! 
Eu zic DA! 

KALI2000: Mulțumesc, soro. (către Cassandra, în-
tristată): Știu deja decizia ta. Înainte să mi-o spui, te 
rog, lasă-mă să vă povestesc ceva. 

(către toate): Știți? Doi ani de zile m-a chinuit un vis 
care se repeta întruna și de fiecare dată devenea din 
ce în ce mai mult realitate. Visul ăsta era mai real 
decât realitatea. 

Se făcea că prin gaura cheii ne uitam într-un ham-
bar. Ne împingeam una pe cealaltă ca să ne proptim 
un ochi pe gaură, iar dintr-odată gaura cheii a de-
venit un ecran prin care puteam să vedem tot ce se 
întâmpla în hambar. În jur de 100 de romi, femei 
și bărbați, copii, tineri și bătrâni. Jandarmii îi îm-
pingeau cu brutalitate, ca pe vite. De spaimă, mulți 
dintre ei nu voiau sau nu puteau să meargă. Jandar-
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siv pe o femeie însărcinată. O altă femeie cu sarcina 
avansată nu mai putea deloc să meargă și jandarmul 
a început să o lovească și pe ea; celălalt jandarm, cu 
pistolul-mitralieră, pur și simplu i-a împușcat afară 
copilul din burtă. Bum-bum! Fetusul găurit pe po-
dea și femeia sfârșită, cu cei mai nebuni ochi pe care 
i-am văzut vreodată. Apoi, i-au împins pe toți către 
o groapă mare. În acest moment, noi ne-am alăturat 
de bunăvoie grămezii. 
Eu nu am mai rezistat și m-am aruncat vie în groapa 
unde se găseau deja romii morți care fuseseră luați 
vii de dimineață. I-am văzut acolo morți pe mama 
și pe cei doi frați. Mirosul lor mi-a făcut pielea de 
găină și am simțit că mă rup în bucățele. A început 
apoi să plouă cu gloanțe, iar zeci de morți cădeau 
peste mine în groapă. Pământul cădea peste noi și 
cu cât mă acoperea mai mult, îngropată de vie, cu 
atât mai mult simțeam o nevoie nebună să trăiesc și 
să supraviețuiesc. Să mă ridic din groapă ca să mușc 
din naziști, ca să le smulg ochii din cap, să le scuip 
inimile și să distrug orice seminție de Gadjeu pe 
lume. 
Pe urmă, v-am auzit pe toate țipând la mine, eram 
din nou dincolo de ușa care dădea în hambar: „or să 
ne taie părul’ ‚ „or să ne sfâșie ca pe animale!”, „vino 
cu noi sau o să fii spintecată!” Cu țipetele astea mă 
trezeam în fiecare dimineață și cu mirosul morții în 
nări mai real decât aerul din jurul meu. Pândeam 
moartea ca să nu mi-i fure pe mama și pe cei doi 
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realitatea pentru mine. Și știu că suferința mea de a 
retrăi un vis real timp de doi ani nu însemna aproa-
pe nimic în comparație cu durerea pe care au trăit-o 
ai noștri în nazism. M-ați acuzat mai devreme că 
le pătez memoria? Dimpotrivă, am creat un fel de 
poartă spre trecut pentru că față de ei toți, eu mă 
simt responsabilă. Trebuie să încerc să schimb măcar 
o parte din istorie. 
CASSANDRA: Noi toți simțim aceași durere. Și 
vreau să îți reamintesc că noi, toate, te iubim și te 
apreciem. Dar trebuie să înțelegi, experimentul tău 
este prea periculos. Îmi pare rău, dar votul meu este 
NU. 







A.

Vine din viitor. De acolo relatează luptele pentru eliberare și 
vorbește despre comunitățile create pentru a supraviețui într-o 
lume tot mai opresivă. Este simultan observatoare și participantă, 
iar scrierile ei ne vor ajuta să ne schimbăm prezentul.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Trecuturi viitoare

Trecut 

Fragment din Jurnalul Silviei Dumitrescu

Data: 30 de ani de la Marea Schimbare, Trimestrul 
2, ziua 5

Cobor din tren pe peronul 2. Gara din Servicin are 
trei peroane.  Pe peronul 3 e un tren de marfă care sta-
ționează. Nu îmi dau seama dacă e abandonat sau nu. 
Sunt singură pe peron. Scot halofonul din buzunar ca 
să mă uit la ceas, dar nu se aprinde. Noroc că e un ceas 
analog în gară. Limbile arată 5:13. Am mers toată noap-
tea din capitală până aici. În tren am stat într-o unitate 
de somn cu paturi supraetajate. Timpul a trecut repe-
de. Am citit din trilogia Vanesei Laurențiu, Departe de 
casă, despre antropoloaga Maria Bogdănescu, care este 
trimisă de Federația Galactică pe planeta Kepler-442b 
într-o misiune de recunoaștere. Ea află mai încolo, că 
de fapt planul Federației era să colonizeze planeta și să 
aproprieze resursele nativilor. Ea se aliază cu populația 
kepleriană și împreună încep un război cu mașinăriile 
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grupul de Rezistență din care făcea parte și Maria urma 
să saboteze un colos de excavare, dar oricât de palpitantă 
devenea acțiunea, mi s-au închis ochii și am început să 
ațipesc, fiind trezită de inspectorul de tren, care mi-a zis 
că următoarea oprire este a mea. 

Mă așez pe o bancă în încăperea de repaus și aștept. 
Observ că au automatizat gările și aici. Cabina de bileta-
re e închisă și acum o halopersoană i-a luat locul. Minis-
terul Logisticii a zis că așa e mai eficient și mai civilizat, 
că halopersoanele sunt un semn al progresului. Multe 
persoane și-au pierdut locul de muncă, dar Ministerul 
a promis că vor găsi altceva pentru ele. Încă n-am auzit 
să le găsească ceva, multe dintre lucrătoarele îndepărta-
te trăind de pe urma împrumuturilor de la Companie. 
Halopersoana are aceleași anunțuri standard în fiecare 
gară: „Bagajele lăsate nesupravegheate vor fi distruse”, 
„Aveți grijă la persoanele care solicită beneficii gratuite”, 
„Păstrați civilizația: o lume curată e o lume fericită” - 
asta pe lângă reclamele la diverse produse. „Ministerul 
Creditării recomandă noul pachet Fără griji! Cumpărați 
în rate excursia dorită sau habitatul perfect!” Haloper-
soana începe să pâlpâie, iar sunetul se întrerupe până 
când se stinge de tot. 

Este ora șase și eu încă aștept. De la Companie mi-
au zis că o să mă ia cineva din gară, să stau acolo, că vor 
veni. Stau, stau și nu vine nimeni. Îmi scot carnețelul și 
îmi mai notez ce văd prin sala de repaus. 

„O persoană se uită la un ecran suspendat. Se di-
fuzează o competiție sportivă. Atleții aruncă o minge 
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difuzate scurtmetrajele publicitare. În scurtmetrajul pe 
care îl văd, un castor virtual îndeamnă un cuplu tănâr 
să înceapă un împrumut la Companie, pentru că și el 
a făcut unul și acum are un baraj superb făcut din cel 
mai bun lemn. La final, cuplul împreună cu castorul in-
tră într-un departament de împrumuturi al Companiei 
și semnează contractul pentru un apartament propriu 
pentru care vor plăti doar 40 de ani, dar este o investiție, 
pentru că și copiii lor se vor bucura de el. Un sacrificiu 
azi, o posibilitate pentru mâine este sloganul de final.”

Doi bărbați îmbrăcați în costume gri se proptesc în 
fața mea. Bună dimineața, Silvia Dumitrescu? Suntem 
de la Companie, am venit să vă conducem la habitat. 
Aveți toate bagajele? Am, am, zic eu și îmi pun rucsacul 
în spate. Ieșim din gară și mergem spre parcare unde 
ne urcăm într-un Amurg roșu din 2012, fabricat înain-
tea schimbării calendarului și a Proprietarilor. Oricum, 
un vehicul destul de vechi. Urcați, nu vă îngrijorați, 
să știți că e complet electric, modificat după normele 
Ministerului Responsabilității Sociale. Mă urc în spate 
și pornim. Mergem în liniște câteva minute până când 
persoana de la volan pune o banda magnetică în citito-
rul de melodie. Nici nu apucă să apese pe Cântă, că pa-
sagerul o scoate și îl mustră cu degetul. Șoferul oftează și 
alege altă casetă. Era un album Andreea Miruleanu, de 
data asta un pic mai nou decât mașina, lansat în anul 3 
de după Schimbarea Proprietarilor. Albumul începe cu 
șlagărul Fericire pe o rază de soare. O ascult pe Andreea 
cum cântă despre florile de crin care cad din cer și mă 
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plexe industriale abandonate. După Marea Schimbare, 
Proprietarii au implementat Îmbunătățirea, care avea ca 
scop revitalizarea industriei și creșterea profitului. Unele 
industrii nu au mai fost considerate profitabile sau nece-
sare și s-au închis. După șirul de fabrici, încep turnurile 
de lucru. Cam așa arată aproape fiecare oraș. Se termi-
nă turnurile de lucru și urmează habitatele rezidențiale, 
unde ar trebui să locuiască cei din turnuri. Multe dintre 
turnuri și habitate sunt încă în construcție. După habi-
tate urmează și intrarea oficială în oraș, care e semnalată 
printr-un arc pe care scrie Servicin. Lângă el e un panou 
electronic ce afișează numărul locuitorilor,  produsul in-
tern brut pe cap de locuitor, precum și companiile care 
sponsorizează orașul.  Bine ați venit în Servicin, nu se 
compară cu Capitala, dar sper să vă placă. 

Amurgul oprește în fața unui habitat rezidențial de 
20 de etaje. E cea mai mare clădire din zonă. Bărbații 
în costum coboară și unul dintre ei îmi ia rucsacul, deși 
insist că pot să-l duc și singură. Urcăm până la etajul 13. 
Celula de habitat e mică. O singură încăpere în care se 
află o canapea extensibilă și o masă cu un scaun. Pro-
babil persoane cu funcții mai importante ar fi primit 
o celulă de habitat mai încăpătoare. Ca antropoloagă 
angajată de Companie, funcția mea e mai mult biro-
cratică, oricum nu contează foarte mult ce am să zic. 
Încăperile sanitare sunt pe model de sharing și se află pe 
hol, bucătăria la fel. Bărbații la costum îmi lasă cartela 
de acces și îmi zic că ne vedem peste o oră, să mă ducă 
la ședința cu acționarii.
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de ședințe. N-am mai reușit să dorm azi. Sala are pere-
ții albi, tavanul format doar din lumini și un geam ce 
dă spre restul orașului. Pot vedea de aici tot: habitatele, 
turnurile de lucru, fabricile abandonate. Toată camera e 
ocupată de o masă lungă cu vreo zece scaune. Asisten-
tul îmi oferă un loc și îmi spune că acționarii vor veni 
imediat și dacă nu vreau o băutură revigorantă. Nu pot 
să refuz. Deja sunt obosită și nu mai am răbdare și mi 
se închid ochii. Îmi aduce un pahar cu un lichid verde 
și acidulat, îl beau și parcă simt că îmi mai revin, deși 
inima începe să-mi bată tare și am un nod în gât. Măcar 
nu îmi mai vine să adorm. Asistentul pleacă și rămân să 
mă uit pe geam. După zece minute intră și acționarii. 
Bună ziua. Silvia Dumitrescu, da? Noi suntem Ina Ni-
culescu și Șerban Mirulean. Ați reușit să citiți documen-
tația, da? Da, da, am citit-o pe drum, în tren. Bun, păi 
să recapitulăm atunci, să fim sigure că suntem pe aceeași 
pagină. Compania vrea să se extindă. Indicatorii de per-
formanță sunt mai buni ca niciodată și cei de la centru 
cred că acum e momentul să o facem. Orașul nostru are 
nevoie de progres, de noi locuri de muncă, da? Doar în 
trimestrul ăsta, am angajat 200 de persoane și credem că 
e loc de mai mult. Politica noastră e una incluzivă, deci 
fiți sigură că printre acele persoane au fost și minorități, 
da? Așa, deci planul nostru este să construim un nou 
complex.  Șerban, ai pus proiectorul? Să vadă și doam-
na doctor cum arată, nu? Bărbatul se fâstâcește, scoate 
o unitate de calcul și imagine mobilă, o conectează la 
proiector printr-un cablu care iese din masă, apasă pe 
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electronică a viitorului complex. Un bloc turn înalt, mai 
înalt decât ce este acum în oraș, tot învelit în sticlă, iar la 
baza lui un parc unde văd oameni care se plimbă. Mersi 
Șerban, deci Silvia, asta vrea Compania să construim. 
Să construim, da? Adică împreună, e un efort la care 
contribuim toți, de la cei care toarnă betonul în funda-
ție, la cei care vor alege culoarea tapetului din birouri, 
da? Inclusiv tu, Silvia, tu ești poate una dintre cele mai 
importante părți ale proiectului. După cum ai citit în 
documentație, știi foarte bine că planul Companiei are 
un impediment. Locul ales de Companie pentru noul 
complex nu a fost ales aleatoriu, ci după un studiu de 
piață făcut tot de unul dintre colegii tăi. Zona respectivă 
este aproape de centrul orașului, oferă acces la drumul 
național și la transportul în comun, adică angajații vor 
ajunge mult mai repede la muncă și nu vor mai sta în 
trafic, da? Asta înseamnă că este un loc foarte bun. Pro-
blema e, după cum știi, că unde vrem noi să construim 
nu este un teren părăsit, oricât ne-am dori noi să fie așa. 
Locul a fost ocupat de mai multe persoane după Ma-
rea Schimbare. Le-am construit niște locuințe tempo-
rare la marginea orașului cât timp le găsim altceva, dar 
efectiv nu vor să renunțe la casele în care locuiesc. Da, 
este adevărat că sunt niște clădiri ce se află aici încă de 
la începutul orașului, dar nu sunt în stare foarte bună. 
Eu zic că sunt în risc să se dărâme și oamenii ăia stau 
acolo să cadă pereții pe ei. Nu știu dacă știi, dar acum 
o săptămână au făcut și un protest. Mă rog, nu putem 
să-i dăm afară cu forța, ne-am gândit la soluția asta, dar 
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cială încă analizează impactul pe care l-ar avea evacuarea 
lor, dar până acum nu pare o opțiune dorită de noi. Ce 
trebuie să faci tu? Am vrea să știm ce putem să facem ca 
să-i convingem să plece. Nu ar trebui să le spui că ești 
de la companie totuși. Ce să le spună, Șerban? Lasă, că 
știu, deci le spui că îți faci lucrarea de doctorat pe ei, da? 
Poate se vor bucura că îi bagă cineva în seamă. Ia cât 
timp ai nevoie și vezi ce nevoi au, ce le trebuie. 

Fragment din Jurnalul Cassandrei Arina

Data: Nedadată

Cobor din trenul subteran și mă îndrept spre ușile 
rotative. Fix lângă ele, văd doi apărători ai legii care se 
uită prin jur. Probabil ca să nu intre cineva în subteran 
fără să plătească taxa de deplasare, Zeiță ferește! Halo-
persoana din centrul peronului are aceleași anunțuri 
standard care rezonează cu ecou în toată stația subtera-
nă: „Aveți grijă la persoanele care solicită beneficii gra-
tuite”, „Păstrați civilizația: o lume curată e o lume feri-
cită” și clasicele reclame la produsele promovate de către 
Ministerul Publicității: „Nu te lăsa păgubaș, încearcă 
noua pastă de dinți cu efect de înălbire instant.” Acum 
o săptămână, eu și prietena mea, Vivi, am reușit să acce-
săm baza de date cu mesajele holopersoanelor din oraș 
și am modificat câteva, până să ne blocheze sistemul. 
Holopersoanele au o bază de date ce conține cuvinte 
înregistrate audio; le poți combina ușor între ele. Le-
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pentru angajații Companiei!”,  „Sănătate universală, nu 
temporară” și „Compania contaminează, dacă arunci o 
hârtie pe jos, ce mai contează?”. Recent s-a dat legea 
Igienei Publice, în care ești penalizată dacă nu păstrezi 
ordinea publică. Cele mai multe penalizări le-au luat 
persoanele fără habitat care umblă cu lucrurile după ele, 
cică bagajele lor ar fi fost gunoaie. 

Anunțurile au ținut câteva ore, dar tot e o victorie, 
zicem noi. 

Trec de apărătorii legii și ies la suprafață, în cartierul 
meu. La ieșire, încă un grup de cinci apărători, de data 
asta echipați pentru revoltă. Mereu păzesc zona asta, ca 
să nu facem noi ceva antisocial, dar tot ei ne antagoni-
zează. Pe canalele de distribuire a informațiilor se folo-
sesc mereu de articole care zic că la noi nu este igienă, 
că nu menținem habitatele - ca să intervină cu forța și 
să ne dea afară. 

Notițe de cercetare Silvia Dumitrescu

Dată : 30MS/T2/Z10

Ansamblul de Habitate Repartizate înainte de Ma-
rea Schimbare, numit informal Complex.

Înainte de Marea Schimbare, habitatele erau distri-
buite universal printr-un proces care prioritiza persoa-
nele nesigure social și monetar. În timpul transferului, 
unele dintre aceste habitate au fost transformate în achi-
ziții ale companiei sau au fost abandonate. Acesta este și 
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orașului. După ce treci de zona pentru vizitare, con-
struită de Companie pentru oaspeții orașului, urmează 
zona de consum, unde se găsesc consignații de diferite 
tipuri, iar apoi un drum împrejmuit de foste clădiri de 
producție duce spre Complex. Din materialele primite 
la sediu, citesc că zona asta a orașului este în plan să 
fie refăcută. Este singura rămasă care amintește de Era 
Socială și trebuie actualizată la standardele contempo-
rane. Planul lor este unul măreț. Vor să refuncționali-
zeze toate clădirile de producție și să le transforme în 
sedii de lucru, locuri de recreere, de alimentație și de 
consum, dar în același timp să le păstreze arhitectura.  
Arhitectura Erei Sociale creează un fel de nostalgie prin-
tre locuitorii care o romantizează și dacă este îmbinată 
cu elemente contemporane, e și mai bine. Complexul 
nu este inclus în planurile Companiei de salvare, acesta 
urmând să fie dărâmat, citându-se faptul că multe din-
tre habitatele noi construite deasupra celor de dinainte 
de Marea Schimbare sunt improvizate și reprezintă un 
pericol pentru oameni. În locul lui se vor face habitate 
de locuire moderne.

Habitatele din Complex sunt distribuite în formă 
circulară și în mijloc se formează o curte interioară, pro-
tejată de pereții lor.  Clădirile variază de la patru la șase 
etaje, iar intrarea în curtea interioară se face printr-un 
tunel. Curtea interioară este împărțită în două: într-o 
parte se află o grădină unde observ că se cultivă alimen-
te, iar în cealaltă parte văd că e o combinație între poteci 
pavate, petice de iarbă și piețe mai mari de piatră cubi-
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un târg. Tejghelele cu produse umplu piața, iar lumea se 
plimbă printre ele uitându-se la obiectele expuse. Zona 
este aglomerată, câteodată trebuie să mă înghesui prin-
tre oameni ca să ajung la o anumită tejghea. Aflu repede 
că este un târg săptămânal unde lumea face schimb de 
produse necesare. Vreau să plătesc ceva și îmi este refu-
zată tranzacția de monedă electronică. „Aici e gratis, nu 
trebuie să dai nimic. Ia ce ai nevoie și lasă cât ai, dacă ai”, 
îmi zice un schimbător - așa se numesc persoanele care 
au standuri la târgul săptămânal. Văd că are pe tejghea 
niște obiecte electronice. Mă uit la un haloproiector de 
asistență și mă gândesc dacă să-l iau. Haloproiectorul 
e un glob mic care se poate ține în palmă și când este 
activat, halopersoana proiectată poate îndeplini anumi-
te sarcini pentru tine. Este conectat cu halofonul și de 
exemplu, poți scrie pe halofon că vrei ca halopersoana 
să facă o tranzacție la o consignație sau să vorbească în 
locul tău orice și halopersoana o va face. Le este util 
persoanelor pentru care interacțiunile sociale pot fi di-
ficile. Haloproiectorul de asistență a fost inventat de 
Ania Aurelia, care a schimbat codul din halopersoanele 
de publicitate construite de Companie. Scopul ei era ca 
haloproiectoarele să fie distribuite gratuit pentru toată 
lumea care avea nevoie de ele și făcuse și un plan ca pro-
ducția lor să fie cât mai accesibilă monetar. Însă, pentru 
că era și ea angajată la Companie, managerii ei direcți 
au decis că orice activitate creativă sau științifică a anga-
jaților Companiei e deținută de Companie pentru că e 
întreprinsă datorită resurselor oferite de aceasta. Astfel, 
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relor sau va fi sancționată. Ea s-a opus și până la urmă 
Compania a acuzat-o de furt intelectual; a fost trimi-
să într-un centru de corecție. Acum haloproiectoarele 
sunt vândute de Companie la prețuri mari. E paradoxal 
că sunt antropoloagă și am nevoie de haloproiector ca 
să interacționez cu unele persoane, dar în fine, dau în 
schimb un distribuitor de frecvență ce se poate introdu-
ce în ureche și care funcționează pe unde radio. 

Fragment din Jurnalul Cassandrei Arina

Data: Nedatată

Azi ne-am strâns toate în curtea Complexului ca să 
ne uităm la o videoproiecție. Proiecția de azi e Dealu-
rile încețoșate, regizată de Maria Miranda, o regizoare 
din curentul estompatist, chiar una dintre fondatoarele 
curentului. Maria Miranda se folosește de așa numite-
le tehnici de videografie obscure, unde personajele se 
află mereu în penumbră și nu le putem desluși foarte 
bine înfățișarea. Vocile sunt și ele modificate, fiind fie 
îngroșate, fie subțiate, în funcție de scene. Ea folosea 
aceste tehnici ca să creeze genuri noi și să șteargă grani-
țele dintre genurile personajelor. Videoproiecția începe 
cu un cadru static pe un conac care se află înconjurat 
de dealuri. Îl observăm în întregime. Are două etaje, e 
construit din bușteni de lemn și are un acoperiș triun-
ghiular. În stânga lui e un arțar care atinge geamurile cu 
crengile. Se aud cicade. Următorul cadru este în interi-
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de afară printr-o perdea care n-a fost trasă complet 
peste geamuri. Ne aflăm într-un fel de cameră de zi. 
Vedem niște părți din mobilă, dar nu ne putem da 
seama cum e decorată camera exact. Cadrul este aco-
perit aproape în întregime de silueta unei persoane. Îi 
vedem conturul capului și în cadru rămâne loc doar 
cât să vedem bucata de geam prin care intră lumina 
care cade pe covorul din mijlocul camerei sub forma 
unui fascicul. Persoana iese pe ușă și cadrul se schim-
bă, camera fiind acum undeva, pe dealuri, și filmând 
din depărtare persoana care iese din casă și se duce 
spre o grădină cu legume, să lucreze. Regizoarea Ma-
ria Miranda includea de multe ori în videoproiecțiile 
ei moduri utopice de trăit. În Dealurile Încețoșate 
aflăm că conacul prezentat la început a fost ocupat de 
o grupare radicală de eliberare care și-a creat o comu-
nitate ferită de conducerea autoritară a teritoriului în 
care se aflau. În film vedem cum personajele lucrează 
grădina, gătesc, fac curat, își distribuie sarcinile, dar 
asistăm și la tensiunile care apar între ele. Filmul se 
termină în trecut, Maria Miranda arătând lupta care 
a dus la ocuparea clădirii. 

Înregistrare_videofonică_CassandraArina_Protest.avi 
(transcript)

Data: 30MS/T2/Z30

(Militanta Cassandra Arina ține un discurs cu rol mo-
ralizator și revoluționar pentru aproximativ 500 de per-
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mulțimea care e fascinată de cuvintele ei.)

Ne-au tot întrebat ce să ne dea, dar știau deja răspun-
sul. Ne vrem comunitatea înapoi, nu vrem ca afacerile 
lor să fractureze comunitățile noastre. Vrem să locuim 
unde am locuit până acum, unde am crescut împreu-
nă, unde am trecut prin greutăți împreună, unde am 
fost fericite împreună. Mai întâi au venit cu mediatori, 
ne-au zis că ne mută la marginea orașului, că au făcut 
acolo pentru noi „habitate temporare”, că o să fie bine. 
Dar noi știm că nu o să fie. Știm cu toatele povestea 
comunității din Sud. Știm că și lor li s-a spus acum zece 
ani să facă loc pentru construcții, că li se vor da habitate 
curând, că trebuie să aștepte. De zece ani așteaptă în 
același loc unde au fost aruncate. Compania tot zice că 
nu sunt habitate, că nu mai au fonduri pentru ele, dar 
fonduri pentru construcțiile lor se găsesc. Să nu uităm 
nici revoltele de pe 6 iunie, când cele din Nord au cerut 
condiții de supraviețuire. Să nu uităm violențele la care 
colaboratoarele noastre au fost supuse. Acum trei zile 
au venit cu utilajele de construcție la marginea comu-
nității. Vor să ne intimideze. Apărătorii ordinii păzesc 
deja gurile de subteran și locurile mai aglomerate încă 
de când le-am zis că nu vrem să plecăm, dar ei apar în 
public spunând că încearcă să găsească o soluție pașnică. 
Nu vor o soluție pașnică, vor să ne sperie ca să plecăm 
cât mai repede de aici și să pară ei cei buni. Dar nu, 
nu vom pleca fără să luptăm! Puterea noastră! Coeziune 
eternă! 
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Fragment din Jurnalul Cassandrei Arina

Dată: Nedatată

O tot văd prin mulțime. Nu pare să fie de aici. A 
fost și la târgul săptămânal și la seara de film și acum la 
protest. Se uită în jur și își notează pe holofon imediat 
după. Câteodată așteaptă o perioadă până să își note-
ze ceva. Cred că e trimisă de Institutul Academic, ei se 
ocupă cu cercetări pe „comunități periferice”, așa le nu-
mesc. Vin aici, stau câteva săptămâni, după care scriu 
o lucrare despre cât de precar trăim, săracele de noi, ce 
rău o ducem. Mulți leagă asta de felul nostru de viață, că 
este neobișnuit, diferit de cel principal, că într-o lume 
în continuă mișcare, noi am păstrat cutume străvechi. 
Se uită la noi de parcă am fi într-o instituție din trecut și 
îi fascinează și îi sperie în același timp. Unii mai critică și 
Compania, că din cauza ei trăim noi așa, săracele de noi, 
că dacă ar promulga Compania niște comunicate mai 
corecte, am trăi și noi la fel de bine ca restul lumii. Dar 
nu este vorba nici de comunicatele Companiei și nici de 
cutumele noastre. Trăim așa pentru că așa am ales noi să 
trăim, pentru că asta e lumea pe care o vrem, noi ne-am 
construit viața asta. Nu vrem nici Compania, nici sal-
varea lor paternalistă. Libertatea lor nu este și a noastră. 
Noi nu ne simțim libere când avem acces la produsele 
Companiei, ci când toate putem trăi cu demnitate. Hai 
că m-am enervat.
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Dată: Nedatată

Iau de la biblioteca Complexului Grădinile de pe 
Marte de Mădălina Carmina. Cartea a ieșit într-un mo-
ment interesant, tocmai când se discuta pe agenda pu-
blică despre posibilitatea colonizării altor planete. Com-
pania a făcut o tombolă ca să aleagă cele mai potrivite 
persoane ca să plece pe Marte. Sute de mii de oameni 
s-au înscris. În final au fost alese 100 persoane care ur-
mau să plece în următorii ani. Momentan persoanele 
se află într-o tabără de antrenament din deșert unde 
se pregătesc pentru ipotetica plecare. Cam pe atunci, 
Mădălina a scris Grădinile de pe Marte. Cartea e despre 
cum au trimis guvernele peste jumătate din populație 
pe Marte, ca să scadă populația planetei și să lupte astfel 
cu schimbările climatice. Evident că au avut loc pro-
teste și acțiunea nu a fost de fapt una voluntară, ci o 
deportare. Guvernele deja construiseră o infrastructură 
rudimentară pe planetă sub forma unor complexe de 
clădiri. Datorită condițiilor de pe planetă, paza nu era 
foarte puternică, iar gardienii care trebuiau să păzeas-
că deportații erau suprasolicitați. Pe Marte au loc mai 
multe revolte și într-un final, populația reușește să preia 
controlul asupra complexelor. Gardienii se alătură și ei 
revoltei, iar porturile spațiale sunt distruse, pentru ca 
nimeni să nu mai poată ateriza acolo. Încet, încet, cu 
tehnologia disponibilă pe planetă, populația începe te-
raformarea și își construiesc o societate utopică. 
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Complexul e pentru noi, pentru toate persoanele 
care au fost uitate și de Era Socială, și de Marea Schim-
bare. Nu aderăm la idealurile transferului, bazate pe 
acumulare de obiecte și muncă ieftină pentru Compa-
nie, dar nici la idealurile Sociale organizate și ele într-o 
structură ierarhică și binară. Vrem un loc unde să fim 
egale și respectate. Locuim împreună, muncim împreu-
nă, ne ajutăm împreună, Una pentru Toate, Toate pen-
tru Una.

Transcriere ședință Complex

Dată: MS30/T2/Z60

La ședința de astăzi au fost prezente următoarele 
persoane: Cassandra, Vivi, Ate, Cali, Mani, Eri, Sala. 

Lucrurile care s-au discutat:
- Repararea habitatelor afectate de condițiile natu-

rale
- Listă cu persoane care pot ajuta la recoltarea ali-

mentelor
- Întocmirea unei echipe de trei persoane care să ca-

ute prin resturile bazei de reciclare înainte ca deșeurile 
să fie trimise peste graniță

- Pregătirea materialelor de informare pentru urmă-
toarea acțiune. 
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Dată: MS30/T3/Z5

M-am trezit din nou la cinci dimineața. De o săptămâ-
nă parcă nu mai am stare. Simt că o să se întâmple ceva rău, 
sau poate e doar anxietatea mea obișnuită, cine știe. Mă uit 
la Vivi care doarme lângă mine și la Portocală care îi sare 
pe spate și începe să toarcă și să se spele. Nu o trezește, dar 
eu ies din pat, mă îmbrac încet ca să nu fac zgomot și mă 
duc pe terasă. Portocală vine după mine și ne uităm amân-
două la curtea Complexului, fiecare înțelegând ce vrea. Mă 
uit la luminile habitatelor. Unele se sting, altele se aprind. 
Sunt persoanele care vin din schimbul de noapte, sau care 
pleacă acum în schimb, sau care pur și simplu au zis că 
nu vor dormi decât mai încolo, că au lucruri mai bune de 
făcut, sau persoane ca mine care nu au somn. Mă gândesc 
cum eram când am ajuns prima oară în Complex. Lucram 
la Companie în departamentul de mediere a utilizatorilor. 
Utilizatorii produselor companiei care nu erau mulțumiți 
de ele ne sunau și noi trebuia să facem în așa fel încât să îi 
convingem că au nevoie de produsul respectiv și că este în 
regulă pentru ei, deși îl pot returna oricând, dar de ce să-l 
returnezi când ai un produs atât de bun alături de tine? Și 
dacă voiau să-l returneze trebuia să-i convingem că le dăm 
altceva în schimb, de cele mai multe ori reduceri la alte 
produse. Un produs returnat nu dădea bine la indicato-
rii de performanță, trebuia să-i convingi să le păstreze. Și 
atunci mă trezeam pentru schimb la cinci dimineața, iar 
răsplata financiară nu era destulă niciodată. Locuiam cinci 
persoane într-un habitat cu două încăperi. Era un habitat 
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dent că trebuia să plătim o taxă lunară ca să stăm în paturile 
supraetajate. Nu credeam că o să reușesc să ies de acolo. Nu 
îmi permiteam studiile elevate, taxa pentru aprofundare fi-
ind mult prea mare, chiar dacă făceam și un împrumut. 
Singurul lucru care mă ajuta să merg înainte erau serile 
din Vizuină, un local unde puteam discuta cât de mult 
stres ne provoacă Compania fără să ne judece nimeni. Era 
spațiul nostru și ca bonus mai ascultam și muzică până di-
mineața. Clădirea unde era Vizuina a fost cumpărată de 
Companie, iar Viziuna a trebuit să se mute ca să facă loc 
unei consignații de elită. Atunci am întâlnit-o și pe Vivi 
care ne-a spus că ele lucrează de câteva trimestre la ame-
najarea Complexului. Era mult de lucrat la Complex, de 
la punerea în funcțiune a infrastructurii de habitare care 
includea căldură, apă, electricitate, până la construirea de 
habitate noi. Când m-am alăturat eu, erau deja peste 100 
de persoane care lucrau acolo și au venit și mai multe pe 
parcurs. Acum locuim aici în jur de 900. Toate venim din 
locuri de unde nu ne doream să fim, din situații de abuz, 
de exploatare, dar aici ne-am găsit unele pe altele și suntem 
în sfârșit împreună. 

Articol din Oameni și Fapte, publicația virtuală cu 
cele mai multe vizualizări

Dată:MS30/T3/Z6

Astăzi a avut loc o acțiune de igienizare și civilizare 
a zonei abandonate din centrul Servicinului, cunoscu-
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participat peste 100 de apărători ai legii, precum și actu-
alul administrator al orașului, care se află în plină cam-
panie publicitară. Administratorul a promis că dacă va 
fi ales din nou, va construi aici un ansamblu rezidențial 
modern și la cele mai înalte standarde ale Companiei. 
Acesta și-a încheiat discursul cu sloganul său publici-
tar „Progres, nu regres”. Pe terenul abandonat au fost 
găsite mai multe persoane care îl ocupau ilegal. Cele ce 
au dat dovadă de violență au fost trimise spre centrele 
de corecție, conform comunicatului agenției publicitare 
care are contul forțelor de ordine. Celelalte vor fi duse 
în centrele de responsabilitate socială, unde vor primi 
cele mai bune îngrijiri, afirmă agenția. Această știre a 
fost sponsorizată de GreenTransport, transport ecologic 
individual, atunci când ai nevoie. 

Viitor

Cam asta e tot, nu?

Atât a mai rămas după ce au evacuat Complexul. 

În virtual e ceva?

Știi doar că îl cenzurează și nu avem acces. Ne tre-
buie parolele lor ca să le accesăm paginile și nu le avem.

Bine, bine, Clarisa, dar ne descurcăm cu atât?

Eu știu, Mari, mai sunt două lăzi cu documente, 
poate ne uităm și peste ele.

Dar unde le-ați găsit?
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transport cu gunoaie, au găsit cutiile astea și au zis că 
le iau ei. După și-au dat seama că erau de la Complex 
și ne-au contactat. Știau ce facem și au zis că poate ne 
ajută.

Și crezi că ne ajută?
E istoria noastră. Trebuie să o știm. 
Și ce facem atunci?
Continuăm ce au început. 





Alina SOARE

Scrie de toate: de la pagini de jurnal la linii de cod. De câțiva ani 
coordonează o platformă de recenzii, eseuri și literatură feministă 
(revistaraza.net).

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Pepene galben

Hari trase maneta ca la carte și capsula se deschise 
cu un fâsâit, care ar fi putut la fel de bine să fie primul 
acord al unei melodii funebre dintr-o anumită parte a 
galaxiei.

Deși ardea de nerăbdare să deschidă ochii și să afle 
mai repede ce îi picase la BAC, se abținu cu greu și înce-
pu scanarea, pentru că era sigură că e trecută în barem. 
Observă cu mirare că nu avea niciun echipament pro-
tector, deci nu era pe Beta Centauri sau, Doamnă Fereș-
te, pe vreun asteroid cu traiectorie imprevizibilă. Două 
membre inferioare, două membre superioare, structură 
scheletică fără aplicații cibernetice.

- Vai de steaua mea, se gândi Hari, cred că e structu-
ră scheletică humanoidă.

Membrana de contact era moale în contact cu su-
prafața solidă a capsulei.

- Rahat cu pixeli, asta e epiderma, am avut dreptate, 
suspină ea. Măcar să fi nimerit după Apocalipse și nu 
înainte!

Cu inima plină de amărăciune, activă o parte din 
senzorii de orientare ridicând pleoapele.
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consoleze. Corpul uman e simplu de navigat pentru că 
specia asta a fost prea preocupată să se autodistrugă în 
loc să își dezvolte capacitățile senzoriale și emoționale. 
Putea să fie mai rău.

Hari încerca să rămână optimistă, deși nu îi venea 
în minte niciun alt exemplu mai negativ, din întregul 
univers cunoscut. Iar ultima ei urmă de speranță dis-
păru rapid: ridicându-se în vârful oaselor și privind în 
jur, observă cu amărăciune că peisajul era departe de a 
fi apocaliptic.

Vegetația era abundentă, temperatura aerului mode-
rată și Soarele vizibil de la nivelul solului.

- Uau, ce mic și trist e soarele, se gândi Hari, care 
nu își văzuse niciodată planeta-mamă dintr-o astfel de 
perspectivă.

Încercă să își mai amintească câteva lucruri despre 
Terra, dar singurul lucru care îi veni în minte, din ver-
surile unui cântec hip-hop din eonul trecut, era pore-
cla de „planetă a canibalilor”. Deși canibalismul nu era 
larg răspândit, dorința de (auto)distrugere a locuitorilor 
ei era proverbială în toate galaxiile, cum dovedește și 
cunoscuta zicală: „am fost bună cu tine, nu fi om cu 
mine”.

- Fir-ar a naibii de treabă, în afară de zicale și porecle 
nu îmi amintesc mare lucru, se amărî Hari... Ok, deci e 
cazul să ne bazăm pe observație. Strat de ozon, condiții 
perfecte pentru dezvoltarea faunei, sol cu structură argi-
loasă și fertilă. Ce planetă de cinci stele are umanitatea, 
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așa ceva. Nici nu îmi pot imagina condiții mai bune...

Hari avu pentru o secundă o licărire de speranță. Se 
zvonea că în Confederație se construiește prima plane-
tă artificială, iar modelul nu e încă cunoscut. Dacă i-a 
picat la BAC noua planetă Paradis, care are ca model 
structura atât de privilegiată a Terrei? Din păcate, co-
răbiile pline de avânt ale lui Hari se înecară imediat, 
pentru că privirea ei ajunse rătăcind la un fel de ecran 
mat, albastru, pe care stătea, scris cu semne albe, urmă-
torul mesaj:

Mang lia  35km
- Rahat cu praf de stele, mârâi Hari, ăsta e un dialect 

din humanoida timpurie...
Semnul stătea deasupra unor suprafețe gri, despre 

care bănuia că sunt o pistă de lansare pentru capsule sau 
alte vehicule zburătoare.

- Dacă urmez calea asta, își spuse ea pășind pe pis-
tă, voi ajunge cu siguranță la un centru de navigare. Pe 
drum pot să analizez suprafața planetei și situația istori-
că și să încerc să îmi dau seama care e cerința pro...

Înainte să își ducă gândul la sfârșit, Hari fu catapul-
tată în aer de un tir cu număr de Ialomița, așa cum avea 
să se constate multe ore mai târziu, în procesul verbal.

 *

Când i se reactivă conștiința, Hari văzu doar întu-
neric în jur și speră pentru o clipă că se afla din nou în 
capsulă, iar ce i se întâmplase mai devreme era doar un 
vis urât.
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perficială îi confirmă că populează încă structura osoasă 
humanoidă care o aruncase pe culmile disperării mai 
devreme. Își aminti cum să pornească senzorii de obser-
vare și începu să exploreze vizual spațiul în care se afla: 
o încăpere cubică, cu laturi dintr-un material pe care nu 
îl putea identifica momentan, dar care părea extrem de 
nesigur. Sursele de lumină erau artificiale, șase la număr 
și plasate în spatele unor grilaje metalice de un prost 
gust strigător la cer.

- Specia asta humanoidă chiar știe să își seteze prio-
ritățile în ordinea care trebuie: a reușit să producă două 
apocalipse înaintea unei surse de lumină decente, cuge-
tă ea.

În același moment, identifică semnale sonore în 
stânga ei. Sunetele erau când scurte, când lungi și chiar 
și cu dotările emoționale rudimentare pe care le avea la 
îndemână Hari își dădu seama că erau niște strigăte de 
ajutor.

Întorcându-se ușor, observă o humanoidă întinsă pe 
orizontală pe o cutie învelită în alb.

- E ceva ciudat aici, își spuse ea, observând cu bu-
curie că în ciuda structurii fizice neaugmentate, corpul 
humanoid era suficient de avansat pentru a face calcule 
emoționale de gradul 2. Asta îi permise să observe, după 
o scurtă scanare, că humanoida găzduia un pui și pier-
dea foarte mult lichid amniotic.

Fix când se pregătea să se ridice și să o ajute să își 
aducă copilul sufocat pe lume, Hari văzu cum un panou 
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cubului și doi humanoizi pătrund în încăpere. După 
forma corpului păreau a fi diferiți, dar amândurora li 
se dilatară pupilele cam în aceeași măsură când o văzură 
stând în capul oaselor pe pat.

- Ia uite că s-a trezit frumoasa din pădurea adormită!
Humanoida mai înaltă se apropie și se puse în șezut 

pe cutia pe care se afla Hari, continuând:
- Nici nu știi ce noroc ai avut, păpușă. Lovită în plin 

de un tir cu 100 de km la oră și nu ai decât niște zgârie-
turi. Cât pe ce să strici mutrișoara asta frumușică, nu ar 
fi fost păcat? Cine te mai lua de nevastă?

Hari rulă rapid funcțiile de decriptare și observă din 
nou, ușurată, că limbajul uman era suficient de primitiv 
pentru a fi procesat fără probleme. O șocă însă agresi-
vitatea humanoidei și decise să facă o scanare rapidă. 
Specimenul din fața ei avea alte organe de reproducere 
decât humanoida care gemea pe fundal, dar și o structu-
ră emoțional-internă foarte diferită.

Hari își aminti ca prin ceață o notă de subsol despre 
segregarea sexuală, un fenomen bizar, prezent în istoria 
îndepărtată a câtorva specii primitive. Era oare vorba 
despre oameni sau despre ontoplasmele cutanate în acea 
notă informativă din capitolul despre cauzele apocalip-
selor? Fruntea lui Hari se încreți în efortul de a-și aminti 
acest detaliu cât se poate de semnificativ. Fără să ajun-
gă la o concluzie, decise să acomodeze, așa cum cerea 
baremul, limitele realității empirice în experiența ei de 
cunoaștere și catalogă noul exemplar ca fiind un „hu-
manoid”.
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de scăzut că nici măcar nu apărea la scanare, așa că Hari 
hotărî să își testeze puterile asupra lui. Pentru a îi con-
tracara agresiunea de mai devreme, îi trimise o undă 
de tristețe (30%), melancolie (30%) și vină (40%), în 
ciupituri moderate. Conform calculelor ei, organismul 
lui era prea primitiv pentru a rezista unor preparate mai 
complexe.

Cu bucurie, Hari observă că experimentul avea efec-
tul scontat. Humanoidului îi dădură brusc lacrimile și 
se înroși la față, începând să îngaime printre oftaturi:

- Doamne, că frumoasă mai ești cu ochii ăștia mari 
și limpezi...

- Domnu doctor, vă simțiți bine? întrebă brusc per-
soana care îl însoțea, venind un pas mai aproape. 

- Da, Marcelo, m-am emoționat și eu un pic așa, 
că am și eu o inimă. Of, of, mi-am amintit de mama, 
Dumnezeu s-o odihnească, mai spuse el și, cu o mișcare 
pe care Hari nu o prevăzuse, întinse una dintre mem-
brele superioare spre ea, atingând-o.

Hari sări brusc din pat, răsturnând măsuța din stân-
ga ei. Nu îi venea să creadă că acest individ inițiase con-
tact corporal cu ea într-un mod atât de agresiv. În mai 
toate colțurile Confederației, un astfel de delict te putea 
costa viața.

Se întristă. Era una să deruleze rolele de arhivă și să 
folosească simulatoarele de memorie pentru a cunoaște 
societățile primitive și alta să simtă pe propria piele și 
în propria structură scheletică humanoidă efectele to-
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dispărută de mult din spectrul federal, care aducea cu 
albastrul, dar era mult mai intensă și distructivă. Mâ-
nie-răzbunare-azi-cum. Era greu de analizat pentru că 
îi depășea capacitățile fizice de scanare, extrem de rudi-
mentare.

- Am nevoie de contact pentru a o putea stabiliza, se 
gândi Hari. Dar înainte de asta am altă treabă urgentă, 
și anume să salvez humanoida asta și puiul ei.

Hari se întoarse spre cutia albă din partea stângă și 
observă cu amărăciune că femeia agoniza deja de durere:

- Domnu' doctor, vă rog, simt că mă sfârșesc.
Scos din transa emoțională în care îl prinsese Hari, 

doctorul își recompuse rapid mina:
- Ce te vaiți așa, fă, că abia ai ajuns. Cine te crezi, 

ducesa de Yorkshire? Vrei să vină valeții să te întrebe de 
sănătate? Se îndreptă apoi spre așa-numita Marcela, care 
părea un fel de aghiotant: îi faci un calmant că mă dor 
urechile să o aud și mă uit la ea mai pe seară, acum am 
o programare importantă la cabinet.

- Da' domnu' doctor, mor aici și eu, și copilul, spuse 
femeia cu vocea sfârșită de durere.

- Ia uite nu știam că ducesa are și studii de medici-
nă, ne-am dat dreacu', comentă humanoidul făcând un 
semn din ochi către audiență.

Hari era bulversată. Nu experimentase niciodată în 
viața ei atâta agresiune primitivă, la un asemenea grad 
de expunere, dat fiind că scuturile emoționale umane 
erau aproape inexistente. Iar dacă o ajuta pe humanoidă 
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ria ei sensibilă... Pe de altă parte, a o lăsa pe mâna hu-
manoidului nu era o opțiune. La o analiză superficială 
a sinapselor, Hari observase deja că specimenul numit 
„doctor” poseda o cantitate foarte limitată și arbitrară 
de cunoștințe despre corpul uman.

- Oare e posibil să îmi fi picat la BAC „nașterea la 
humanoizii timpurii”? se întrebă Hari îndreptându-se 
spre humanoida care țipa de durere.

„Mirela” citi ea pe o fișă zburată de pe masa pe care 
o răsturnase mai devreme.

- Mirela! spuse apoi cu voce tare, punând în semna-
lul sonor curaj (30%), atenție (50%) și sclipici (20%). 
Din reacțiile femeii observă imediat că inteligența ei 
emoțională era la parametri uimitor de ridicați față de 
ceea ce vedea în jur. Humanoida Mirela era probabil - 
considerând standardele cu care Hari luase cunoștință 
- un fel de geniu al speciei ei. De ce țipa atunci, cerând 
ajutorul unui humanoid? Hari era din ce în ce mai de-
pășită de această lume întoarsă pe dos.

Sub privirile uimite ale intrușilor Marcela și domnu' 
doctor, Hari se aplecă peste burta Mirelei și întinse mâi-
nile cu palmele desfăcute deasupra ei.

- Să vedem de ce e în stare structura scheletică hu-
manoidă la nivelul transferului energetic, își spuse ea în 
gând, îndreptându-și toate capacitățile spre Mirela.
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O oră mai târziu, ușa salonului 9 se deschise și 
Hari păși plină de curiozitate pe culoarul cu linoleum 
gri, luând mâna de pe clanță cu mare grijă să nu facă 
zgomot. Primul lucru pe care îl văzu fură cele trei 
neoane de deasupra, care se aprindeau și se stingeau 
periodic, cu un bâzâit enervant.

Hari rămase pironită locului.

- Nu mai înțeleg nimic, murmură ea cu ochii fixați 
pe neoanele clipocinde. De ce sunt încă aici? Tocmai 
am salvat două humanoide de la moarte, prin transfer 
emoțional la nivel celular - o operație care în condițiile 
actuale de dezvoltare a speciei ar trebui să fie imposibi-
lă... În plus, le-am făcut cadou așa numitei „Marcela” 
și „doctorului” o sesiune de regresie în copilăria mică, 
înaintea deprinderii mersului biped, ca să mă lase în 
pace... De ce mă aflu încă aici? De ce? se întrebă ea cu 
ochii pironiți în pâlpâiala de deasupra creștetului ei... 
Care poate să fie cerința de la BAC, dacă nu asta? Poate 
să îi ajut pe oameni să construiască în sfârșit o sursă de 
lumină decentă?

Hari se enervă și toate cele trei neoane se stinseră 
fără zgomot în aceeași clipă.

 *

O ploaie măruntă cădea fără încetare peste micul 
adăpost încropit din paravane ruginite la marginea dru-
mului județean. Întinsă pe lăzile goale de bere înșiruite 
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ca fără succes să urmeze indicațiile suave ale unei voci 
masculine care o îndemna, prin difuzorul telefonului, să 
fixeze cu privirea un punct în spațiu și să respire adânc.

Oricât s-ar fi străduit, nu-i ieșeau decât niște ofta-
turi exasperate: după ultimele alegeri, cineva colectase 
panourile electorale din toată comuna și le folosise ca să 
acopere, pe ici pe colo, găurile de prin acoperișuri, așa 
că privirea ei dădea acum târcoale când buzelor tranda-
firii și cărnoase ale PNL-ului, când cheliei pesediste ușor 
cutate, fără a se putea pironi niciunde.

La capătul unui suspin mai lung decât toate celelalte, 
Camelia sări brusc în picioare, activă telefonul, închise 
aplicația de mindfulness, verifică pe rând trei canale de 
chat, două adrese de mail și, preventiv, conturile celor 
patru rețele sociale în care era activă și îl închise la loc. 
Albe de crispare, degetele ei rămaseră încleștate în jurul 
carcasei negre. Se agăța de ea ca de o piatră de salvare. 
Avea nevoie de ceva, orice, pentru a-și stăpâni lacrimile 
pe care le simțea coborând deja, fierbinți și impetuoase, 
pe obraz.

Măcar nu o vedea nimeni în halul ăla... stația de mi-
crobuze era goală pentru că duminica nu circula niciu-
nul, nici măcar pe ruta cu spitalul județean, iar mașinile 
treceau rar, cam una la 10 minute. Să tot plângi în voie.

Era în mijlocul unor noi suspine sfâșietoare când 
observă, cu o tresărire, că ceva se mișcă în tufișurile de 
peste drum, la o distanță prea mare față de pământ pen-
tru a fi doar un câine vagabond, dar mult prea aproape 
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Nu mică îi fu mirarea când din spatele crengilor veș-
tejite de gazele de eșapament ieși o fată cam de vârsta 
ei care începu să traverseze cu mișcări prudente strada 
plină de praf, oprindu-se din când în când să asculte 
dacă vine vreo mașină. Purta o salopetă de culoare mov 
și avea părul strâns bine-bine într-o coadă lungă până 
la mijloc.

Când fata ajunse la doi pași de ea, în stația de mi-
crobuz plină cu graffiti și măscări, Camelia era atât de 
fascinată de apariția ei încât își uitase aproape complet 
propria tragedie. 

Cele două tinere se măsurară câteva clipe în tăcere.

- De unde ai venit prin boscheții ăia? își luă avânt 
Camelia, cu inima cât un purice, arătând cu degetul 
spre locul cu pricina.

Hari îi urmări gestul și răspunse fără cuvinte, indi-
când la rândul ei clădirea scorojită a spitalului care se 
zărea în depărtare.

- Păi și nu puteai să ieși pe poartă, ca oamenii? con-
tinuă Camelia.

Primul instinct al lui Hari fu să răspundă că nu era 
un om, dar se răzgândi rapid. Era mai bine să nu își di-
vulge identitatea, pentru a o putea studia pe humanoidă 
în mediul ei natural. În plus, după contactul cu memo-
ria sensibilă a Mirelei stăpânea perfect dialectul local.

- Fac cum am eu chef, răspunse ea enigmatică, deci-
să să preia inițiativa. Dar tu de ce plângi?
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își aminti într-o secundă de năpasta care o lovise. Răs-
punse șoptit, aproape imperceptibil, ca și când s-ar fi 
temut de propriile cuvinte:

- M-am despărțit de prietenul meu... Adică așa cred.

Hari se întreba deja dacă humanoida cu părul roz 
ar putea avea vreo legătură cu cerința de la BAC. În 
general, subiectele erau foarte diferite, iar ea se pregătise 
evident pentru cele mai grele, ca prevenirea apocalipse-
lor sau crearea de lumi imaginare, dar nu era ieșit din 
comun ca soluția să țină de tot felul de chichițe la care 
nu puteai ajunge decât dacă întrebai permanent, așa 
cum scria și în manual:

- De ce?

Camelia păru ușurată auzindu-i întrebarea. Avea 
mare nevoie de părerea cuiva, în special de cea a unei 
tipe ciudățele care purta haine foarte cool și părea căzută 
din cer. Înșfăcă cu o mișcare bine exersată telefonul din 
buzunar și începu să butoneze cu entuziasm:

- Ok, îți arăt imediat, să îmi spui sincer ce crezi.

Îi întinse chatul cu ultimele lor mesaje: niște cercu-
lețe cu diferite mimici, din care Hari nu înțelese mare 
lucru.

- Ce înseamnă fețele astea? întrebă ea.

Camelia începu să se întrebe dacă nu cumva era în 
direct la „Camera ascunsă”.

- Cum adică ce înseamnă? Nu ai mai văzut emoti-
coane? Așa își exprimă oamenii emoțiile. Uite: ultima 
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pentru că eu i-am spus că simt că nu mai ține la mine.

Degetele Cameliei se mișcau încontinuu în sus și în 
jos pe ecranul telefonului, arătând lucrurile despre care 
vorbea:

- Uite, deci i-am trimis fața asta cu inimi și pupici. 
Apoi el a zis „brb”, „cf” și apoi sad face... Deci eu cred că 
e trist pentru că e adevărat ce i-am spus, înțelegi?

Hari făcuse niște ochi cât cepele:

- Așa își comunică oamenii emoțiile, cu desenele 
astea? De câte desene dispune omenirea? Mintea ei cal-
cula deja soluțiile pe care le-ar putea crea dacă asta ar fi 
problema: dezvoltarea unui nou sistem de comunicare 
extra-senzorială, mai sofisticat emotiv...

- Sunt mai multe... gen, pentru orice situație, răs-
punse Camelia. Uite, asta i-am trimis azi lu' mătușă-mea 
de ziua ei: două torturi, balon, steluțe, o șampanie. Sunt 
simpatice, nu?

Hari scoase niște sunete de care nu știa că e capabilă, 
dar care o gâdilau în mod plăcut.

- Oamenii sunt niște ființe ciudate, murmură ea ca 
pentru sine, trimițându-i Cameliei o undă de încredere 
(40%), bucurie (40%) și raze de soare (20%). Aveți niș-
te reprezentări foarte rudimentare pentru niște chestii 
care sunt de fapt mult mai...

- Complexe? se avântă Camelia.

- ...puțin galbene, completă Hari.

- Nu înțeleg ce spui, dar îmi place de tine, veni re-
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cheamă?

- Hari. Pe tine?

- Io's Camelia. Ai un nume mișto, nu l-am mai au-
zit. Se scrie cu y?

- Poți să îl scrii cum ai tu chef, spuse Hari și, ale-
gându-și cuvintele cu grijă, adăugă: pot să te rog să îmi 
răspunzi cât mai sincer la o întrebare?

- Bagă, răspunse Camelia așezându-se la loc pe lăzile 
de bere.

- În opinia ta, rosti Hari solemn, făcând mici pauze 
între cuvinte, care e cea mai mare problemă cu care se 
confruntă omenirea în acest moment?

 * 

O tuse seacă și deloc simulată le făcu pe ambele fete 
să tresară și să își îndrepte privirea către peretele din 
dreapta - un panou metalic pe jumătate scorojit de ru-
gină, unde cineva scrisese cu carioca „Suge-o Ramona”. 
Din spatele lui începu să se ivească, treptat, mai întâi o 
claie creață, apoi o figură prelungă cu ochi iscoditori:  

- Dacă-mi permiteți... spuse arătarea aproape fără 
suflare, în timp ce își deplasa și restul corpului în raza 
lor vizuală. Am auzit - fărăintenție, desigur - întreba-
reapecaretocmaiați... formulat-o...

În timp ce vorbea, capul i se mișca în direcții impre-
vizibile, dar ochii rămâneau ațintiți asupra celor două 
interlocutoare, ca o rugăminte mută.
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- Așa, și? Te-ai gândit să te bagi și tu în seamă?

Performând un întreg balet doar din mișcările capu-
lui și gâtului, intrusul încercă să își ia apărarea:

- Întâmplător, ecevace măpreocupă de multtimp...

Făcu un gest scurt cu mâna prin aer -  de semnifica-
ție neidentificată -  și continuă:

- Tocmai am cititocarte.. de faptdouă... despre in-
teligențaartificială, speranțadarșipericolul cel-mai-mare! 
...cu care umanitatea se confruntă, eposibilsăne.. creăm-
cumânanoastră... călăii...  să construimceva.. superior 
nouășicare, întrunfinal.. neva... înrobi... Să vă expl...

- Băi! exclamă Camelia sărind în fața lui și punân-
du-și mâinile în șold. De pe ce planetă vii, frate? Fata 
asta vorbea cu mine, înțelegi? Și discutăm despre pro-
bleme reale, nu imaginare. Ia vezi-ți de treabă.

Îi întoarse apoi demonstrativ spatele și scoase din 
buzunarul rochiei o țigară mototolită, pe care începu să 
o plimbe printre degete, rămasă pe gânduri. Intrusul se 
retrase spre marginea adăpostului, scrutând zarea ca și 
când ar aștepta microbuzul, deși toată lumea cu excepția 
lui Hari știa că în zilele de duminică nu circulă nimic.

După câteva minute în care nu se auzi decât sunetul 
înfundat al ploii mărunte - care lui Hari îi amintea de 
vocea mamei ei - Camelia rupse tăcerea:

- Încălzirea globală, spuse ea cu o voce fermă. Asta e.

Apoi continuă, sub privirile întrebătoare ale lui 
Hari:
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105- Am protestat și cu clasa împotriva chestiei ăsteia, 
tocmai am făcut pancarte pentru următoarea demon-
strație, pot să îți spun exact: dacă nu se iau măsuri radi-
cale ca să menținem încălzirea planetei sub 2 grade, am 
belit-o grav. Sunt studii care arată negru pe alb ce groasă 
e treaba, dar nimeni nu face nimic. Business as usual. 
Deși se speculează că întreaga omenire e în pericol, gen, 
imediat, adică în următorii 30 de ani...

Ochii lui Hari sclipiră plini de speranță:
- Vorbim deci despre o posibilă... apocalipsă?
- Da, clar, răspunse Camelia aprinsă. De fapt, se în-

tâmplă deja lucruri super-nasoale: secetă, uragane, in-
cendii, multe locuri au devenit nelocuibile. Am citit ieri 
că Indonezia o să își mute capitala. Ne informăm cu 
toții, știi? Am fost invitați și la radio să vorbim...

Hari era din ce în ce mai entuziasmată. O apocalip-
să! Ăsta era subiectul, fără niciun dubiu. Putea fi vorba 
chiar de Apocalipsa Mică, ținea minte că fuseseră două 
în istoria omenirii, dar nu mai era sigură dacă prima nu 
fusese totuși cauzată de un război nuclear... Trebuia să 
afle mai multe.

- E vorba deci... de o amenințare existențială, la ni-
vel global...

Rosti fiecare cuvânt cu satisfacția unei persoane din 
ce în ce mai sigure pe ea. Uneori nici nu trebuia să re-
zolvi concret toată problema, ci doar să faci un plan po-
sibil. Examenul s-ar fi putut încheia foarte curând, era 
important să își concentreze fiecare sinapsă:

- Cum de s-a ajuns aici? întrebă apăsat, cu ochii pi-
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trăgând dintr-o țigară aprinsă doar pe jumătate.

- Păi cum? Nu e clar? Trăim într-un sistem bolnav, 
Hari. Lăcomia și egoismul sunt principiile noastre su-
preme. Și totul e pe față, adică despre asta e vorba, asta 
ți se spune... asta vezi în filme, asta citești. Ne învață că 
așa e bine, știi ce zic? Să fii lacom și egoist, așa e bine. 
Ori chestia asta nu e sustenabilă, în niciun fel.

Camelia se ridică în picioare și începu să  gesticuleze 
cu țigara în mână:

- Iar cei care au cea mai multă putere au și cea mai 
puțină responsabilitate. Am scris și pe pancarte la ulti-
mul protest: 100 de companii produc 70% din emisiile 
globale. Iar 26 de oameni au la fel de mulți bani ca ju-
mătate din populația globului. Îți dai seama?

Hari își luă inima în dinți și o întrerupse prudent, 
pentru că avea nevoie de lămuriri:

- Banii... nu îmi amintesc exact ce înseamnă... e 
cumva un joc cu hârtiuțe? Pe care le dați și le luați?

Camelia păru un pic bulversată de această definiție 
neobișnuită, dar decise rapid că e de acord cu ea:

- Exact, niște hârtiuțe! Pentru asta distrugem planeta 
și suferim toți!

- Dacă îmi permiteți, interveni pe nerăsuflate no-
ul-venit, profitând de momentul propice. Să nu uităm 
că inteligențaartificia...

- Băi! Camelia se proțăpi la el cu atâta aplomb încât 
acesta se dădu în spate câțiva pași, prin ploaia care nu 
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107înceta să cadă. Ce ți-am zis eu mai devreme? continuă 
ea să îl admonesteze, până când vocea îi amuți brusc, 
fixând un punct în spatele lui.

- Care aveți o gumă? întrebă ea în cu totul alt ton, 
aruncând țigara ajunsă aproape de filtru. Pe bune acum, 
că vine maică-mea.

Hari observă într-adevăr un vehicul alb turtit care se 
deplasa către ei la nivelul solului. Fata cu păr roz urma 
să își ia rămas bun, exact acum când descoperise cerința 
problemei și mai avea nevoie de atâtea informații...

- Stai puțin, o rugă Hari. Mai zi-mi niște chestii.... 
Trebuie să aflu cum pot să opresc încălzirea globală! 
Uite, spune-mi ce ai face tu, chiar acum, dacă ai avea 
puteri nelimitate?

- Adică toți banii și toate resursele din lume?

- Bani, bile colorate, fire de nisip, orice vrei tu, îi 
spuse Hari, încercând să își amintească și alte jocuri ce-
lebre din antichitatea galaxiei.

Camelia se simți pentru o clipă foarte mândră că 
reușise să transmită cuiva urgența problemei. De cele 
mai multe ori se izbea mai degrabă de indiferență din 
partea publicului:

- Păi, aș merge la București să vorbesc cu guvernul și 
președintele, să începem niște negocieri pe bune la nivel 
global, nu ca mascarada de acum. Și aș instaura...

- Hai, mami, că poți să salvezi planeta și mâine, o 
întrerupse o voce plăcută, venită din vehiculul caraghios 
care opri în dreptul lor. Ți-ai făcut prieteni noi?
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albaștri și veseli, pe care îi pironi asupra celor trei tineri 
zgribuliți.

- Hai, care unde vă duc? Camelia, nu ne faci pre-
zentările?

Fără niciun avertisment, vocea intrusului începu să 
turuie fără pauză, ca acționată de un buton:

- Sărumâna, permiteți-mi sămărecomand: Matei-
Ghiu, medicrezident, așvreasăajungla.. Buciumați, bu-
nicaa tăiatporcul și mi-afăcutpachet, vă pot... răsplăti-
pentruneplăcerile..  drumului... cuniște... șorici sau... o 
sticlădevin...

- Hai urcă și stai liniștit, îi spuse humanoida. Eu nu 
beau și fi-mea e vegană, ai dat lovitura cu noi.

Camelia îi aruncă mamei ei o privire plină de ful-
gere:

- Să știi că noi nu vorbeam cu ăla pentru că ne-a 
întrerupt. 

- Foarte bine, dar nu putem să-l lăsăm pe drumuri, 
veni replica. Pe tine unde te duc? spuse apoi, îndreptân-
du-și privirea spre Hari.

- Ea merge la București, mami, să oprească încălzirea 
globală, o informă Camelia foarte mândră. O să aștepte 
o ocazie. Apoi, către Hari:

- Uite, să stai aici și să faci semnul ăsta, cu pumnul 
strâns și degetul mare în sus, ca pe facebook, ok?

- Ok, răspunse Hari, trimițându-le celor două 
humanoide o undă de pace(65%), miros de portoca-
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 *

Ploaia continua să cadă, măruntă și deasă, dar Hari 
nu se îndură să aștepte în adăpostul dărăpănat. BAC-
ul era cronometrat, deci fiecare nanosecundă conta. Ți-
nând mâna dreaptă în poziția recomandată de Camelia, 
o luă la pas în direcția opusă spitalului.

Adâncită în niște calcule avansate de temperare a 
energiei termice, nici nu observă că un vehicul turtit, de 
culoare albastră, își încetinise viteza și mergea în dreptul 
ei.

- Încotro?
Vocea o făcu pe Hari să tresară, iar când se aplecă 

să vadă cui aparține rămase înmărmurită: în locul în-
gust ocupat de obicei de piloții rachetelor turtite se afla 
un nor negru și dens de fum. Mici rotocoale cenușii 
se desprindeau încet din el întinzându-se, prin hubloul 
deschis, către ea.

Făcu un pas în spate și activă funcțiile de scanare. 
În mijlocul câmpurilor de energie strălucitoare norul se 
distingea ca o pată de vid impenetrabil: o gaură neagră 
care străpungea țesătura materiei.

Hari nu mai avusese de-a face cu așa ceva în vreo 
simulare, așa că se văzu nevoită să oprească timpul în 
loc. Urma să piardă cincizeci de sutimi la evaluarea cro-
nologică, dar intuia că era un moment critic în care avea 
nevoie de asta.

Începu să dea ocol vehiculului, în toate direcțiile. 
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apă încremenită în spațiu. Într-un final începu să urce 
spre troposferă, pentru a fi sigură că nu îi scapă niciun 
detaliu. De deasupra pâlcului de pădure împietrit la 
marginea străzii, tunelurile săpate prin ploaie arătau ca 
eforturile cuiva de a desface un nod imposibil.

Atunci își dădu seama: norul de fum era creat de 
scutul ei protector, pentru a bloca un pericol iminent. 
Era greu de crezut, dar în puținul timp petrecut pe 
Terra, capacitățile ei senzoriale și emoționale se dezvol-
taseră în ritm accelerat, poate și datorită contactului cu 
conștiința și memoria sensibilă a Mirelei. Indiferent ce 
ascundea perdeaua de fum, un lucru era sigur: era ceva 
atât de periculos încât scutul ei emoțional preferase să 
rupă țesătura realității în mod iremediabil în loc să riște 
o expunere.

Se afla în fața unei decizii dificile: ca să înfrunte ob-
stacolul trebuia sa își dezactiveze sistemele de apărare 
extra-senzoriale, ceea ce o făcea aproape la fel de vulne-
rabilă ca o humanoidă din timpurile în care era nime-
rise. Nu mai întâlnise o astfel de cerință. Fără protecție, 
urma să aibă o experiență primitivă existențială, era în-
tr-o zonă de risc fără precedent. Dificultatea situației o 
ajută să se hotărască.

Se teleportă instantaneu în secunda pe care o oprise 
și își dezactivă scutul protector. Norul de fum se îm-
prăștie pe loc și din spatele lui îi zâmbi neconvingător 
un specimen masiv, cu părul scurt și cărunt și ochi is-
coditori.
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111- Deci, încotro? repetă el mutându-și privirea din-
spre chipul ei spre o anumită zonă a cutiei toracice.

- București, răspunse ea fermă.

- București, deci... repetă interlocutorul ei ca pentru 
el... Hai urcă, te duc până la tren.

Hari păși în vehiculul ciudat și încercă să imite cât 
mai bine pozițiile în care văzuse că se așezau humanoizii 
în acel spațiu îngust și sufocant. Se temea să înceapă o 
scanare, în lipsa scutului, dar pe de altă parte era cea mai 
bună metodă pentru a se pregăti în fața pericolului.

- Cum te cheamă? fu următoarea întrebare.

Hari tăcu. Ceva înăuntrul ei o opri de la a-și rosti 
numele. Răspunse, aproape automat:

- Nu contează.

Pilotul scoase niște sunete neplăcute:

- Ești glumeață, da? Vrei să ghicesc?

O cântări din nou cu priviri insistente, care zăboviră 
îndelung asupra corpului ei, apoi miji ochii:

- Diana.

Ploaia se întețise și cădea în ropote pe carcasa turtită 
a rachetei. Undeva departe se auzeau și primele tune-
te prăvălindu-se deasupra pădurii. Fără să aștepte prea 
mult un răspuns, humanoidul continuă, ridicând vocea 
pentru a acoperi zgomotele furtunii:

- Adina?

- ...

- Alexandra?
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- Irina? 
- ...
Vehiculul frână brusc în fața unei bariere. După ce 

opri motorul, pilotul își sprijini cotul de hubloul din 
dreapta lui și trase aer în piept.

- Mă dau bătut. Îți zic cum vreau eu atunci, e bine? 
Io's Cristi și să nu mă iei cu „nenea" că sunt încă în 
putere, să știi.

Se întoarse spre ea dezvelindu-și dinții, dar nu primi 
nicio reacție. Încercă din nou:

- Păi și... umbli așa, singură pe drumuri? Ai tăi unde 
sunt?

- Departe, răspunse Hari după câteva clipe de gân-
dire.

- Și la București ce faci, te-așteaptă cineva?
Hari nu răspunse.
- Nu prea ești vorbăreață de felul tău, nu? spuse el 

după câteva clipe de tăcere, urmărind barajul care se ri-
dica încet prin valurile de ploaie.

Se puseră din nou în mișcare. Cu informațiile pe 
care le avea până acum la dispoziție, singura ipoteză a 
lui Hari era că are de-a face cu un traficant de organe. 
Privirile insistente cu care îi inspecta corpul trădau acest 
fapt.

Decise să înceapă scanarea, când Cristi o anunță re-
laxat:

- Uite cum facem, trebuie să trec un pic pe-acasă să 
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aia te duc la gară, e bine?

Intraseră deja pe un drum îngust și întunecos. Vehi-
culul se deplasa cu greutate prin ploaia torențială.

Hari nu rulase niciodată o scanare fără senzori pro-
tectori. Intră pentru început în arhiva senzorială, pentru 
că orice ar fi întâlnit acolo, era de domeniul trecutului. 
Fără filtrul de rafinare al scutului, totul apărea în formă 
brută: imagini, senzații, mirosuri, tot ceea ce omul de 
lângă ea trăise de-a lungul timpului.

Numitorul comun al celor mai multe experiențe 
formatoare pe care începu să le scaneze cu atenție febrilă 
era violența. Violența primită, percepută și răspândită.  
Era greu să asimileze toată această cunoaștere fără să se 
piardă.

Decise să riște mai mult pentru a scurta expunerea 
și, cu prudență, se apropie de zona de memorie activată 
în prezent. Conținea în cea mai mare parte imagini cu 
acte sexuale, cele mai multe violente. Erau numeroase 
opere de ficțiune 2D, posibil videorame sau simulări 
electronice, Hari nu reușea să identifice mediul de trans-
mitere. Își reaminti de segregarea sexuală: humanoidele 
din aceste proiecții erau tratate ca niște obiecte sau de-a 
dreptul cu sadism, în situații care se repetau aproape 
identic, chiar dacă protagoniștii se schimbau.

Câteva scenarii fixate pe coerciție îi atraseră atenția 
în mod deosebit. Senzorii de emoție se activaseră mai 
puternic în dreptul lor, iar când înțelese de ce, Hari ră-
mase fără suflare: aceste imagini nu erau asimilate, ci 
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În același moment vehiculul se opri brusc și ceva o 
lovi în tâmplă. Își pierdu pe loc cunoștința.

 *

Când se trezi, membrele inferioare și superioare îi 
fuseseră imobilizate. Corpul i se încovrigase probabil 
automat la contactul cu suprafața rece și umedă pe care 
fusese azvârlită. Hari scoase limba și o lipi de sol pentru 
a îi analiza compoziția chimică: amalgam preponderent 
calcaros și apă, nimic periculos.

Activă scutul protector și fu ușurată să observe că 
funcționează la parametri normali, iar o scanare rapidă 
îi confirmă că în afara unei contuzii la tâmpla stângă, 
corpul ei nu suferise traume majore. Emoțiile erau în 
schimb atât de albastre și furtunoase încât pentru o cli-
pă se temu că întreaga ei ființă se va face una cu apa rece 
de pe podea și va dispărea în piatră.

Își adună forțele și se ridică în capul oaselor. Printr-o 
fereastră murdară se vedea verdele cenușiu al copacilor.

Ușa se deschise în același moment cu un scârțâit 
apăsat, iar în prag apăru chipul încărunțit al celui care 
o lovise, o imobilizase și o adusese aici. Îl vedea acum, 
chiar și cu scutul activat, ceea ce însemna că îl scanase 
în proporție mai mare de 10%. Asimilase o parte din el, 
pe care nu avea să o uite niciodată.

Păru un pic surprins să o vadă trează, dar mișcările 
nu îl trădară aproape deloc. Membrele superioare îi erau 
acum dezgolite și își scotea tacticos centura de la brâu.
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din colțul ferestrei. Nu mai încerca să înțeleagă și nici să 
rezolve cerința vreunei probleme.

- Crezi că ai vreun drept asupra noastră? întrebă fără 
nicio urmă de emoție în glas, atât de alb și vast cum nu 
mai vorbise nimeni pe Pământ. 

Omul rămase înmărmurit timp de o secundă, după 
care se arcui, pregătindu-se să se repeadă asupra ei. Hari 
îi simțea corzile vocale care se pregăteau să strige, muș-
chii mâinilor care voiau să strângă, pupilele care se di-
latau. 

Fără să clipească și fără să se miște de pe podea, îl 
propulsă cu putere în tavan. Membrele și centura scoasă 
pe jumătate i se bălăbăneau acum în jurul trunchiului 
care stătea fixat de zugrăveală ca prins într-un magnet.

Încet, Hari crescu temperatura sârmelor ruginite cu 
care fusese legată, până când acestea începură să se to-
pească și să se prelingă pe mâinile și tălpile ei, ca niște 
flăcări jucăușe. 

Când se ridică de la pământ, spațiul începu să vi-
breze în ritmul mișcărilor ei. Pereții casei tremurau și 
podeaua zvâcnea.

Simțea că ar putea, cu un singur gest, să dezmem-
breze întreaga planetă, și că e la un pas de a o face. Dar 
asta ar fi însemnat să cedeze contaminării primitive, să 
răspândească tumoarea violenței. Avea nevoie de con-
tact, de aer, de un punct fix.

Se îndreptă spre fereastră și fixă lumina murdară 
care răzbea prin geamul brăzdat de stropi de ploaie. Tre-
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zid ca prin apă. Peretele se prăbuși în vălătuci de praf 
și mormane de moloz în urma ei, iar cioburile pline de 
spini zburară în toate direcțiile.

Ajunsă în spațiu deschis, Hari se destinse. Simțea 
iarba umedă sub tălpi, contactul cu fiecare milimetru 
din suprafața solidă pe care călca. Pământul o sprijinea, 
ca o prietenă. Se putea baza pe asta. Avea suficientă sus-
ținere pentru contact.

Ridică o mână spre cer și ploaia se opri brusc. O rază 
de lumină țâșni dintre nori, fixând-o. Era din nou acasă, 
iar pericolul anihilării se stabiliza treptat, în plasa ener-
getică pusă la dispoziția întregii Confederații. Puterea 
tuturor devenea puterea ei, durerea ei devenea durerea 
tuturor.

Ar fi putut petrece o veșnicie în zona de contact vin-
decător, dar fu întreruptă de o serie de mișcări bruște 
care aveau loc în jurul ei.

Humanoidul se târâse pe tavan în toate direcțiile, 
până reușise să iasă din câmpul gravitațional în care 
îl prinsese, iar acum o pornise la fugă prin pădure. În 
mâna dreaptă strângea un aparat asemănător cu trans-
mițătorul de emoticoane pe care i-l arătase Camelia.

Pădurea nu era deloc deasă, așa că Hari putea să 
îl urmărească gonind din ce în ce mai tare. Când era 
aproape să iasă din raza ei vizuală, îl ridică brusc în aer, 
la nivelul crengilor care foșneau umed, și porni încet 
spre el.

Suspendat la câțiva metri deasupra solului și inca-
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disperare membrele, încercând să se agațe de ceva ca să 
iasă din strânsoare, în timp ce Hari se apropia cu pași 
mărunți. Văzând cu groază cum distanța dintre ei se 
micșorează, activă aparatul pe care îl purta cu el. Era 
clar că trimite semnale de S.O.S. prin intermediul lui. 
Hari se întrebă ce emoticon era potrivit pentru o astfel 
de situație, dar observă apoi că omul comunica prin viu 
grai, vorbind prin receptorul de mici dimensiuni.

Se opri la câțiva pași și îl urmări o vreme, în timp ce 
butona și urla îngrozit în aparat, cu ochii fixați asupra 
ei.

Deduse că atacatorul ei se simțea puternic și îndrep-
tățit să primească ajutor. În prima conversație, care fuse-
se cea mai impersonală, își menționase numele și funcția 
și indicase foarte precis coordonatele punctului în care 
se afla. În a doua promisese bani în schimbul ajutorului 
cuiva, iar tonul era mai colocvial. A treia conversație fu 
cea mai interesantă. Adresanții erau o „nevastă” și un 
copil. Din reacțiile lui, părea o relație importantă din 
punct de vedere emoțional.

Sub protecția scutului, Hari putea suporta expune-
rea, dar decise să încheie acest episod cât mai repede. 
Stabilizarea unei emoții de anulare-răzbunare-albas-
tru-umed-moarte fusese o încercare dificilă și avea ne-
voie de odihnă.

Se întrebă, totodată, dacă această întâmplare ar pu-
tea fi legată de examen.

În memoria Mirelei, Cameliei și a mamei ei erau sal-



Lumile noastre posibile

118 vate numeroase incidente asemănătoare - unele deosebit 
de grave. Iar acum trăise pe pielea ei senzația de fi o pra-
dă în ochii și mâinile cuiva. Concluzia era absurdă - dar 
incontestabilă: umanitatea era brăzdată de un conflict 
(sin)ucigaș, care îi întorcea pe unii asupra altora.

Știa că datele adunate de ea erau relevante la nivel 
statistic pentru masa populației: avusese destule contac-
te pentru a accesa plasa energetică a speciei, conștiința ei 
colectivă. Iar asta o făcea să fie recunoscătoare că fusese 
teleportată într-un loc cu densitate humanoidă scăzută. 
I-ar fi fost imposibil să meargă pe străzile unui megalo-
polis, chiar și cu scuturile pornite la maxim: cantitatea 
de suferință pe care ar fi receptat-o avea cu siguranță 
puterea de a o ucide pe loc.

Îi întoarse spatele humanoidului și o luă spre dru-
mul județean, sperând că are încă șanse să găsească o 
formă de transport până la București. Acesta căzu la pă-
mânt cu un bufnet sec și intră instantaneu într-o transă 
de pocăință transparentă.

În următoarele ore avea să apeleze pe rând toate 
numerele din agenda telefonică și să își mărturisească 
faptele, indicând și dovezile de care dispunea pentru 
confirmarea lor.

Începu prin a formula febril un autodenunț pe care 
avea să-l posteze în rețelele sociale și să-l trimită tuturor 
contactelor lui.

 *

Când păși din nou pe drumul județean, Hari își 
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un zbor cosmic în jurul galaxiei, în sezonul ploios, când 
toarnă cu asteroizi.

Se afla la doar 8,31 minute lumină de casă, dar în-
tunericul în care orbecăia umanitatea era copleșitor. 
Simpla supraviețuire psihică și fizică într-un corp de 
humanoidă se dovedise a fi o mare provocare în stadiul 
curent de dezvoltare a speciei.

Tocmai când deznădejdea amenința să o înghită cu 
tentaculele ei cleioase, se întâmplă ceva surprinzător: 
vehiculul alb al fetei cu păr roz și al mamei ei apăru 
din curbura pădurii și începu să frâneze brusc, oprind 
treptat și cu scrâșnet de roți în dreptul ei.

Hari se lumină la față. Acum era sigură că e pe calea 
cea bună: coincidențele erau, prin convenție, un semn 
că lucrarea se apropia de sfârșit. Examinatorii apelau la 
acest artificiu pentru a marca ultima etapă a testelor.

Camelia sări imediat din mașină și începu să țopăie 
în jurul ei:

- Ce mă bucur să te văd! Cum ai ajuns aici?

Hari făcu semnul pe care îl învățase de la ea, cu de-
getul în sus.

- Păi și de ce te-ai întors? Drumul spre București e...

Nu își duse însă până la capăt propoziția pentru că 
privirile îi poposiră asupra picioarelor desculțe și mur-
dare ale extraterestrei.

- Ai pățit ceva? o întrebă îngrijorată, întorcându-se 
apoi spre mama ei. Văzându-i expresia de pe chip, aceas-
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Hari simțea grija și afecțiunea pe care o emanau cele 

două femei, alimentându-i scutul protector cu energie vitală.
Se gândi că reușise să facă toate lucrurile care păreau 

imposibile în acest stadiu de dezvoltare a umanității da-
torită contactului cu aceste humanoide și cu Mirela. Ele 
îi transferaseră suficientă putere de augumentare pentru 
a face față pericolelor și a sfida legile fizicii. Fără ajutorul 
lor, starea de anulare-răzbunare-albastru-umed-moarte 
ar fi răpus-o. Exista o putere uriașă în aceste ființe, iar 
Hari se întrebă dacă ele sunt conștiente de asta.

Le trimise salvatoarelor ei o undă de calm (40%), 
rouă (40%) și miros de flori de cireș (20%).

Cu precizie suprarealistă, timpul se opri în loc în 
nanosecunda în care unda ajunse la destinatare. Came-
lia rămase cu o mână ridicată în aer și degetele răsfirate, 
iar părul mamei ei într-o mișcare ondulată, în timp ce 
trei acorduri scurte din registrul federal festiv vibrară 
prin fiecare moleculă a materiei înconjurătoare și o pal-
mă uriașă coborî din cer.

Chipul lui Hari înflori într-un zâmbet. Urma să 
bată cupa cu palma uriașă, iar asta însemna că era foarte 
aproape de rezolvarea cerinței. Se bucură nespus. Peri-
colele prin care trecuse o epuizaseră.

Când timpul își reluă curgerea, auzi vocea Cameliei:
- Mami, putem să o luăm pe Hari la noi să se odih-

nească un pic? E ceva drum până la București.
Pe bancheta din spate a rachetei turtite, Hari se în-

tinse și închise ochii. O rază de soare îi dezmierda obra-



Antologie de proză speculativă queer-feministă

121zul. Din micile difuzoare plasate în cele patru colțuri, o 
voce anunța în ritmuri vesele:

Sunt femeie liberă,

fără obligație

și fac ce vreau,

fac ce vreau.

Extraterestra intui că mama Cameliei nu era străină 
de necazurile sentimentale ale fiicei ei, iar emoticoanele 
nu erau chiar singurul mod în care aceste ființe își expri-
mau sprijinul și își ofereau consolare. 

Adormi repede, în aerul cald și încă plin de flori de 
cireș.

 * 

Se trezi într-o stare necunoscută, de ardoare porto-
calie. Vehiculul tocmai se oprise sub o boltă plină de 
ciorchini zemoși, din ceea ce Hari bănuia că e un nutri-
ment îndrăgit de oameni. În același moment, sistemul 
ei digestiv își făcu anunțată prezența cu niște zgomote 
prelungi.

- Hari, când ai mâncat ultima oară? o întrebă Came-
lia, întorcându-se spre ea.

Era încă una dintre întrebările la care Hari prefera să 
răspundă greșit, așa că spuse doar:

- Nu mai țin minte.

A urmat una dintre cele mai plăcute părți ale exa-
menului ei.

Pe o cutie acoperită cu un material albastru cu cer-
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texturi și culori diferite, îndemnând-o pe Hari să le în-
cerce. Îi arătă și care sunt preferatele ei: o roată de cu-
loare maronie, cu carcasă scorțoasă și miez pufos și un 
recipient cu o pastă verzuie.

- Am primit salată de vinete de la bunica băiatului 
ăla din Buciumați, îi explică ea lui Hari, apoi începu 
să aplice un ritual bizar: tăie din roată niște segmen-
te subțiri, le unse cu crema verde și plasă deasupra alte 
segmente de culoare roșie, despicate dintr-un organism 
vegetal cu piele lucioasă și formă rotundă.

Hari încercă mai multe tipuri de alimente, dar tex-
tura lor era o provocare pentru cineva neobișnuit cu 
masticația. Ingurgită preponderent o substanță albă și 
compactă, suficient de solidă pentru a fi manevrată cu 
mâinile, dar care se topea în mod plăcut în gură.

Cel mai mult și mai mult îi plăcu însă un organism 
vegetal de culoare galbenă. Cu un instrument ascuțit, 
Camelia îi îndepărtase carcasa și nucleul și tăiase din 
pulpa zemoasă 73 de cubulețe de dimensiuni inegale, 
care răspândeau un miros diafan.

De la primul contact al papilelor gustative cu fibre-
le misterioase, Hari știu că trebuia să stabilizeze această 
senzație: răcoare-dulce-alint. Era ceva ce i-ar fi plăcut să 
simtă în fiecare eon. După ce mâncă 51 din cele 73 de 
cubulețe care îi fuseseră puse la dispoziție, ieși în grabă 
în grădina plină de vegetație, unde avea cele mai mari 
șanse să stabilească un contact.

Totul dură însă mult mai mult decât își imagina-
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rasă canină, pe care o întâlni în grădină - se dovedi a 
fi o interlocutoare fermecătoare, așa că petrecură mult 
timp alergând în jurul tufișurilor de trandafiri înfloriți 
și purtând o discuție animată despre ciudățeniile speciei 
umane.

Când se întoarse în adăpostul humanoidelor nu se 
simțea prea bine. Se întrebă chiar dacă nu cumva o parte 
dintre nutrimentele pe care le ingurgitase erau toxice. 
Când o văzu cu mâna în dreptul stomacului, Camelia 
strigă din cealaltă parte a casei:

- Te taie grav, este? După ce-ai mâncat un kil' de 
brânză și un pepene întreg cred și io! Buda e în dreapta.

Hari înțelese că era cazul să elimine reziduurile 
substanțelor nutritive și că sistemul ei digestiv lupta cu 
această sarcină.

Încăperea în care intră era mai mică decât toate 
cuburile în care intrase până atunci. Cu toate astea, reu-
și să îi dea ocol de mai multe ori, înainte să decidă care 
dintre obiectele din jur servea scopului cu care intrase 
acolo.

Cel mai probabil răspuns era un vas din piatră lă-
cuită, înalt de aproape jumătate de metru, în curbura 
căruia se aflau câțiva centimetri cubi de apă. Își scoase 
salopeta și se așeză pe el cu grijă, curioasă să vadă ce o 
să se întâmple.

Așteptă în tăcere câteva clipe, jucându-se cu o ghir-
landă din fibră de copac pe care o găsi strânsă sul lângă 
vas.
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- Ceva nu se potrivește, se gândi Hari și decise să 
înceapă o scanare, așa cum recomandau toate manualele 
în cazul condițiilor neelucidate.

Când descoperi care era problema scoase un strigăt 
de triumf și fu cât pe ce să cadă de pe vas: așa cum bănu-
ise, sistemul de eliminare uman nu facilita o deschidere 
ușoară în poziția așezat, dimpotrivă. În postura curentă, 
trebuia să depună eforturi suplimentare pentru a putea 
elimina ceva.

Era o luptă contra propriului organism: humanoizii 
dispuneau de un mușchi a cărui misiune era să strân-
gă ca o chingă intestinul atunci când se afla în poziție 
verticală sau așezată. După calculele ei, poziția corectă 
pentru ceea ce avea de gând să facă era alta: trebuia să se 
lase pur și simplu pe vine.

Se întreba deja dacă ar trebui să folosească în acest 
scop podeaua sau o mică piscină acoperită de o perdea 
din plastic roz, când fu surprinsă de trei acorduri zglobii 
și festive. Alături de o invazie de rubibondii - florile ei 
preferate - care creșteau fără oprire din toate țevile din 
jur, era semnalul că examenul se încheiase.

Rezolvase cu brio cerința și urma să fie teleportată 
înapoi în centrul de testare.

Hari era perplexă: după toate peripețiile prin care 
trecuse, testul se dovedise a fi un simplu exercițiu de 
scanare a intestinului uman? Subestima oare importanța 
acestui detaliu legat de funcționarea sistemului digestiv 
neaugmentat?
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care invadau camera, încercând să pună laolaltă piesele 
de puzzle.

Dacă oamenii erau preocupați cu dezvoltarea unei 
„inteligențe artificiale”, era posibil ca semnificația siste-
mului nervos vegetativ să fie încă o necunoscută pentru 
ei, iar rolul creierului supraestimat - în defavoarea cor-
pului, care era de fapt un organ al cunoașterii în totali-
tatea sa. 

Hari regretă că nu avea timp să împărtășească ceea 
ce tocmai descoperise cu Camelia și mama ei. Florile 
umpluseră deja încăperea, acoperind ieșirea cu o rețea 
densă de tulpini translucide.

În mijlocul lor, Hari se dizolvă încet în non-materie, 
calculând posibilele complicații și deformări ale intesti-
nului uman, în caz că va primi întrebări suplimentare 
din partea Comisiei.





Ileana NEGREA

A revenit recent în limba română, după ce a locuit o vreme în cea 
engleză, mai permisivă și plină de precursoare care au scris din mar-
gini și despre ele – queer, femei, persoane cu suferințe psihice. S-a 
întors pentru că a găsit aici scriitoare asemenea ei, dornice să ocupe 
cât mai mult spațiu, să rescrie o limbă închistată în trecut, să își cio-
plească un loc al lor în literatura machistă. Refugiul în engleză nu 
a fost un abandon, ci un act de protest, o călătorie într-o altă lume 
posibilă, din care se întoarce mai îndârjită ca oricând. 
Corectează ce scriu alții ca să poată scrie ce vrea ea, e pasionată de 
poezie ca terapie, a inițiat Mad Pride România, se tunde singură și 
ah, da, poartă mereu cu ea o umbrelă.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Un pic

Se scotoci în cap și își aranjă plăcuța.

- Ahhh, suspină, mult mai bine!

Gândurile nu se mai încălecau, nu mai veneau de-a 
valma, mintea îi aparținea din nou.

Se gândi pentru a enșpea oară cum fusese oare îna-
inte, pe vremea când oamenii luau pastile, picături cre-
toase, colorate, care se înghițeau cu apă. Apă!!! Hai, să 
nu reîncepem, își zise. Câte un singur gând, pe rând. 
Își amintea acum de bunica, cu ochelarii ei și proteza 
și zâmbetul său desuet. Era una dintre puținele care 
încă locuiau la oraș, care nu se mutaseră în Burg. Bu-
nica gătea semipreparate, folosea bani și carduri, avea 
ceas de mână (nimeni nu o crede când povestește asta 
la muncă), urmărea seriale pe tabletă și avea pereții ta-
petați cu poze statice, lucioase, multicolore. Avusese un 
„soț”. Bunica ei lua încă pastile. Chiar și după ce acestea 
au fost interzise. Scoase în afara legii. Avea o prietenă 
din tinerețe (da, bunica ei îmbătrânise înainte să moară) 
care fusese farmacistă (vindea pastile). În fiecare lună 
se întâlneau, beau ceaiuri (plăntuțe verzi fierte în apă, 
„îndulcite" cu zahăr - asta era o chestie și mai veche, de 
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vapori dintr-o țigară electronică (moștenire de familie, 
bunica ținea mult la ea, mama însă a donat-o Arhivei) 
și apoi tanti Emilia scotea din rucsac PASTILE. Le vede 
și acum, are amintirea depozitată în ochiul drept, la în-
demână (mereu a fost sentimentală, „ciudățică”, așa îi 
zicea mama). Cutii de carton cu hârtii scrise, împache-
tate și folii de aluminiu din care ieșeau, pocnind, pastile. 
Erau de toate: pentru inimă, stomac, dinți, menstre - 
tot soiul de dureri despre care se știe azi că erau închi-
puite. Cele care o fascinau cel mai tare erau însă cele 
„de cap” - pentru creier, suflet, stare psihică. Dacă își 
rotește puțin ochiul poate încă citi: Prozac, Lamictal, 
Lyrica, Aripiprazol, Rivotril, Olanzapină... Bunica zicea 
că sună a formații de muzică rock simfonic, un gen hi-
brid pe care îl apucase în copilărie (bunica parcursese 
toate etapele vieții). Fusese poetă și ea. Încă dinainte ca 
asta să fie o meserie și încă una bine plătită. Pe vremea 
ei, nu se știa că scrisul salvează vieți. Existau „medici”. 
Fuseseră, bineînțeles, și câteva vizionare care spuseseră 
asta, însă, așa cum se întâmplă cu toate vizionarele încă, 
au fost luate în râs. 

Se opri să tușească. A naibii răceală. Singura sufe-
rință (pe vremuri li se spunea „boli”) care a mai rămas. 
Rosti în aparat: „Sete.”, se întinse de spate și simți cum 
corpul i se recalibrează încet. „Corpul își reglează nevo-
ile singur”, îi apăru în minte prima frază din manualul 
școlar de a patra. Ce ciudat trebuie să fi fost să depinzi 
de materia externă! Bunica a tot vrut să îi dea ceaiuri, 
supă, apă, o colecție întreagă de lichide, dar ea a refuzat 
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pe mama. Mama... care insista mereu să fie în rândul 
lumii. Căreia îi era rușine că s-a născut din „părinți”. 
Că a fost mică. Că i se făceau frecții cu oțet de câte ori 
era bolnavă. Că la 12 ani, abia, a văzut prima dată apa-
ratul. Mama care voia să îi ofere o viață mai bună. Una 
deplină, fără început și fără sfârșit. Cum ea nu avusese. 
„Lacrimi”, spuse încet, ledul se făcu roșu și simți Triste-
țe. În ea se mișca Poezia. Încă puțin și o va putea dicta 
aparatului (știa din experiența de până acum că e mai 
bine să aștepte, să o dea afară dintr-o suflare, cursiv, nu 
să se chinuie; doar așa obținea Efectul.)

Înapoi la bunica... Pe vremea ei, era acest întreg dis-
curs despre „psihiatrie”. Oamenii erau socotiți „nebu-
ni”, internați involuntar în spitale, sedați (li se injecta 
ceva ce nu era un cip, ci tot un fel de pastilă), imobi-
lizați (corpurile lor erau legate, corpuri care trebuie să 
fie libere pentru a face Poezie, pentru a se hrăni, hidra-
ta, pentru a face dragoste), stigmatizați, puși pe pastile. 
Pastile care îi făceau somnolenți, neatenți, care îi făceau 
să tremure, să uite. Care le distrugeau organele, care 
le provocau dureri. Dar care reduceau Depresia, Ma-
nia, Anxietatea, Psihoza; se credea că e un troc de bun 
simț. Pastilele formau o industrie, una care otrăvea ca 
să aline. Și chiar era de condamnat? se întrebă brusc. Ei 
(ce ciudat îi suna „ei”!) nu aveau plăcuța. Când Alinne 
Anostrovsky inventase plăcuța, în 2055, suferințele psi-
hice declanșaseră deja o epidemie. Existau, bineînțeles, 
și o serie de triggere eco-politico-sociale. Oamenii des-
coperiseră Empatia și asta nu îi mai lăsa să trăiască în 
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131bula lor, în perfectă, senină izolare. Cu un an înainte se 
dăduse legea primei pisici prin care toți erau încurajați 
să adopte o pisică. Asta mai diminua din Tristețe. Capi-
talismul fusese eradicat prin revoluția din '44. Oamenii 
nu se mai căsătoreau, ci se iubeau liber. Un teren mai 
fertil pentru invenția lui Anostrovsky poate că nici nu 
ar fi fost posibil. Cu toate astea, a durat încă 115 de ani 
până să fie implementată ca politică de supraviețuire. Și 
totul i s-a datorat iubitei  inventatoarei, care s-a luptat 
cu biopoliticienele conservatoare, viețuistele, cum li se 
spunea. 115 de ani de dezbateri. Îi era greu să își proiec-
teze o asemenea răbdare. Zilele păreau și mai lungi pe 
atunci, fără plăcuță, totul se petrecea într-un ritm greoi, 
erai asaltată de gânduri care se roteau, reveneau și ple-
cau, fantastice, intruzive. Absolventele de Păstrarea Tre-
cutului povestesc că de aici a început suferința. Și chiar 
dacă nu ar fi exact așa, nu poți să le negi rolul. Uită-te 
acum, ce frumos își împart Burgul. Câtă liniște e în cap 
și în afară. Liniște întreținută de politicile Poeziei. Dar, 
ca unele, cele multe, să simtă Efectul, altele trebuie, din 
când în când să sufere. Nu să sufere-sufere, cum se în-
tâmpla odată, însă să își permită să simtă Tristețea. E un 
talent, se spunea în trecut. O vocație. Acum se știe că e o 
chestie fizică, ține de aptitudini organice, de rezistență. 
Dacă nu ești destul de puternică, te poate dezechilibra 
oricând Tristețea. Cum fusese cazul Clarei, care a făcut 
Depresie. Clara și-a dorit de mică să fie Poetă. Și avea 
acel ceva, cuvintele ei aveau Forța, Curajul. Însă Triste-
țea i-a erodat încet-încet corpul, a făcut inactivă plăcuța. 
Clara... Clara cea atât de frumoasă, după care umblau 
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132 toate fetele. Clara cu nasul ei curbat și păr blond, des, pe 
brațe. Clara-războinica îi spuneau. Clara-sensibila. Ju-
mătăți ale aceleiași Metafore. Cea despre Viață, Adevăr, 
Feminism, Libertate. Cuvinte vechi, aproape uitate... 
Dar care însemnaseră atât de mult pe vremea mamei ei 
și chiar și a bunicii. 

Cu Clara… (Iar îi sar ușor gândurile, oare să ar fi ca-
zul să se sperie? A fost anul trecut la revizie, cât timp nu 
se deplasează plăcuța, totul e în regulă, i-au spus. I-au 
lăsat chiar fanta deschisă să poată umbla mai ușor, să o 
verifice, să o reașeze. Oricum, ar dura prea mult con-
statarea, nu vrea să își petreacă iar două zile în depozit) 
Cu Clara făcuse și ea dragoste o dată. Durase nesperat 
de mult. Chiar și pentru ele, Poete. Împerecherea lor 
se produsese ca un refren spre care urcau iar și iar cu 
versurile care îl precedă. Ahh-uri și ohh-uri și nume de 
zeițe, degete care se îndepărtau când treceau peste sâni și 
se apropiau înăuntru. Ritmul. Respirațiile. Ca o dantelă 
ușoară, sudoarea. Totul rima între ele. Își pierdeau Rați-
onalul, erau părți anatomice, organe. Erau sentimente, 
emoții. Tot ce nu e numibil și totuși este. A simțit că 
o iubește. Un pic. Pe toate le iubea „un pic”, obișnuia 
să râdă de ea mama. Era joculețul ei ăsta, de câte ori 
intra într-o trilație sau așa ceva, de câte ori avea doar 
partenere ocazionale, între acestea, se îndrăgostea „un 
pic”. De ce îi era oare teamă? Se spune că Poetele iu-
besc cel mai complet. Cunosc Dragostea pentru că simt 
Tristețea (una nu e posibilă fără cealaltă). Tristețea era 
specialitatea ei, îi venea natural, știa cum să o cheme și 
cum să o gonească. Și atunci, de ce puținul acela când 
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133venea vorba de Dragoste? Cine o speriase, o inhibase? Să 
fi fost bunica? Cu poveștile ei despre Moarte și Pierderi 
și... cum zicea oare?... „suflete-pereche”! Bunica iubise 
O DATĂ. „Și bine”, venea urmarea. Iubise ani de zile, 
făcuse dragoste cu aceeași persoană. Nu era de acord cu 
asta, bineînțeles, se știa acum că e imposibil. Poți iubi 
toată viața, dar nimeni nu iubește aceeași persoană. Și 
nici nu le iubești la fel pe acelea, multe. Până și „pic”-
ul ei era diferit de fiecare dată. Cel pentru Clara fusese 
născut în corp, pur erotic. Cel pentru Roxanna era o 
combinație de sentimente și intelect. Iar pe Rara o iu-
bise așa-zis platonic, ea nu făcea dragoste; se îmbrățișau 
cu orele și se pupau pe obraz. Le-a iubit în același timp, 
în chipuri diferite, atât cât a putut („un pic”), pe toate.

Strănută, ceea ce o trezi din visare. A naibii răceală, 
își spuse din nou. 

Poezia era aici, era gata.

Își potrivi iar plăcuța, se întoarse spre aparat, își dre-
se glasul și începu:

***

Se puse pe pat, sleită. Încă îi răsunau în cap cuvin-
tele. Poezia urma să fie transmisă în aceeași seară la Mi-
nister și dacă îi mișca suficient de mult pe emofuncțio-
narele de acolo, proiectată în timpul nopții pe clopotul 
de sticlă al Burgului. 

Era cumva mândră, dar, ca toate Poetele, avea dubii. 
I se păreau un talmeș-balmeș acum versurile despre ceai, 
sâni, aparat. Despre mama, Clara, bunica. Nu știe ce i-a 
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134 venit, de unde alăturarea. Ce aveau în comun aceste fe-
mei. „Un pic”. Poate le „un pic” pe toate. Bunica nu mai 
era de mult printre ele, alesese să moară (un junghi în 
dreptul inimii; durerile astea imaginate, își spuse). Avea 
părul alb și constelații în jurul ochilor. Pielea ei o făcea 
să semene cu un elefănțel, unul cu ochelari și proteză. 
I-a zis că o iubește și că o va iubi totdeauna, înainte să 
închidă ochii. A simțit un val de furie: care totdeau-
na? De ce pleci? Înțelegea fascinația pentru Moarte prea 
bine. Scrisese despre ea de o mie de milioane de ori. 
Dar o făcuse ca să nu facă pasul acela, ca niciuna dintre 
cele ce aveau să o citească să nu o facă. Expulza Moartea 
vorbind despre ea. Imagina, mima și dădea la o parte 
Răul. Moartea este un Rău, mai ales pentru celelalte. 
Așa învățase, așa simțea. Și atunci? Avea în sângele ei, 
în istoria ei recentă, abia două generații în urmă, Moar-
te. Alegerea asta pe care nu putea să și-o explice. Erau 
atâtea care muriseră înainte, când încă nu se știa, și care 
aleseseră să se întoarcă. Iar bunica ei voia să plece pentru 
totdeauna. Era pe zi ce trece tot mai sigur că ea nu avea 
să se întoarcă. Fusese încăpățânată, așa cum erau și ele, 
mama ei și cu ea. Niciun rost să o aștepte. 

Ea, una, prefera Somnul. Îl seta câte un anotimp sau 
o zi sau o noapte. Depinde. Își oprea plăcuța și dormea 
Somn cu vise. Somnul e singura pauză pe care ți-o poți 
permite. Trebuie să ai un corp puternic să dormi câte trei 
luni (își alegea mereu vara, îi plăcea să simtă din exterior 
căldura simulatorului trecându-i pe gambele amorțite), 
să visezi nonstop și să te trezești și să nu pici în Depresie. 
Plăcuța inactivă nu o putea proteja, știa asta. 
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mânt. Avea o căsuță cu ferestre care dădeau înspre pân-
za freatică la nord, vedea bulbii rădăcinoși ai plantelor 
umflându-i-se la geamul din față, casa era luminată de 
petrolul pe care îl scotea din pivniță, unde avea o fântâ-
nă. Mânca mâncare solidă, blocuri întregi de substanțe 
dreptunghiulare și bea apă albastră, cu bule care se lăsau 
la fundul paharului. Avea rochii. Păr pe cap. Era... tâ-
nără (ca și când asta s-ar fi putut schimba în timp; ca și 
când ar exista un Timp, iar ea ar locui în el pentru o vre-
me). Avea o singură iubită, o „soție”, pe care o săruta pe 
gât și pe umeri în fiecare seară (sub pământ era numai 
seară). Își spuneau una alteia povești, care li se împleteau 
în păr, li se depuneau pe mâini, pe brațele goale, alergau 
chicotind ca niște copile bucălate prin casă. Poveștile 
erau Triste uneori și atunci plângeau cu capetele alătu-
rate, din ochii lor ieșind ceea ce doar simțea în spatele 
lor de câte ori îi spunea aparatului „Lacrimi”. 

Îi era dor de un vis ca ăla. Dar știa că nu și-l poate 
permite acum. Mama ei o aștepta să vină în vizită. „Zici 
că locuiești la oraș, la mii de mile distanță”, îi spunea, 
„nu te văd cu anii, unica mea fiică.” Se simțea prost, 
avea un talent aparte pentru asta, se putea simți foarte 
natural prost, cu mare ușurință. Așa cum, bunăoară, se 
simțise prost să îi spună Roxannei că ar vrea să se mute 
din cubiculul lor în partea de sud a Burgului, unde si-
mulatorul recrea marea. Să facă naveta ar fi fost exclus, 
acum că nu mai erau mașini, călătoria ar fi durat patru 
zile jumate. Se gândea să îi spună că ar vrea să fie și mai 
aproape de mama ei din nou, dar știa că Roxanna ar fi 
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de mult, dar nici una, nici alta nu aveau curajul să recu-
noască. Mai erau Ani și Matilda, desigur, dar cu ele vor-
bise deja. Pe cât de rece și cunoscătoare era Roxanna în 
viața ei de zi cu zi la arhivă, pe atât de pătimașă devenea 
acasă. Totul era SUPER, minunat, o poveste! Ele erau 
povestea supremă. Roxanna era ultima persoană geloasă 
din lume. Ultima posesivă. Făcea și ea dragoste cu alte 
femei, desigur, dar insista că numai pe ea o iubește. O 
scotea din minți acel „un pic” și scoasă din minți era 
parcă și mai frumoasă (o scotea din minți - de parcă 
am vorbi despre o plăcuță). Ținea la Roxanna, gândul 
că nu o va mai vedea probabil secole îi aducea Tristețe 
(scrisese cele mai bune poezii atunci, luminaseră cupola 
Burgului cu ele timp de câteva săptămâni). Și atunci?...

Sfârșise prin a îi spune în timpul unui Cântec, pe 
când dansau în sala cea mare a Hotelului. Sperase oare 
că dacă îi spunea într-un loc public, Roxanna avea să se 
comporte rezervat? S-a lăsat în genunchi și a început să 
strige cu voce stridentă să i se aducă un aparat. Lacrimi, 
lacrimi, a repetat în el, întreaga seară. Lacrimi, lacrimi! 
a suspinat cu groază, încercând să simtă cât mai multă 
Durere, să o înmagazineze permanent în trup. Oricine 
altcineva în locul ei ar fi cerut o Poezie, i-ar fi primit 
Efectul și s-ar fi calmat. Nu însă și Roxanna. Ea voia 
SĂ SIMTĂ. Cum simțeau bunicii noștri odată, înainte 
să se fi autoreglat. În timpul ăsta, Poezia se apropia de 
ea, era acolo; a ales să nu o dicteze niciodată, să nu o 
scrie. Se întoarce la ea în serile petrecute singură, o re-
memorează, și-o recită, dar nu și-o trece pe chip. E doar 
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tehnic. Îi e parte din trup.

„Sete”, spune din nou, dar apoi anulează. Ca și 
când ar fi dus o cană la gură și s-ar fi răzgândit. Lângă 
ea se alintă cuminte pisica. O mângâie pe gâtul ciufu-
lit. Cu fiecare mișcare a brațului simte cum dispare, 
puțin câte puțin, Tristețea. Acum își poate spune ce a 
iscodit-o de fapt toată ziua, trupușorul călduț al pisi-
cii între ea și gândurile ei, ca un scut: „Bunica a trăit 
puțin, dar mă va iubi întotdeauna; eu voi trăi mereu și 
voi iubi <<un pic>>”.





Lena AERIM

Și-a dorit: 1. în copilărie, să devină cosmonaută și/sau scriitoare; 
2. în adolescență, să devină om de știință la NASA și scriitoare; 
3. ca tânără adultă, să devină iubirea absolută a cuiva și scriitoare. 
Până în prezent, a reușit să ajungă: 1. cercetătoare în Inteligență 
Artificială; 2. consumatoare avidă de seriale SF; 3. feministă inter-
secțională.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Metamorfoza

Mă trezesc greu, n-am apucat să dorm opt ore de 
data asta. Rey s-a agitat mult, a zgâriat la ușă, când înă-
untru, când afară și am pierdut cel puțin jumătate de 
oră cu re-adormirile. Sunt întinsă pe partea dreaptă și 
mă doare amigdala dreaptă. Ciudat, mă gândesc, de ce 
doar dreapta? Poate că o să treacă când mă ridic, poate 
e doar presiunea, cantitatea mai mare de sânge care se 
scurge în ea pentru că dorm pe partea dreaptă. E un 
gând prostuț, cineva mi-a zis odată că din cauza asta i se 
înfundă nasul, când pe stânga, când pe dreapta. Poate se 
potrivește și în cazul amigdalelor.

Port dopuri în urechi, ca să mă protejez de anumite 
zgomote pe care le fac pisicile peste noapte. Nu func-
ționează chiar pentru toate zgomotele, zgâriatul la ușă 
face pereții să vibreze și pătrunde și prin dopuri. Func-
ționează cu râmatul în litieră și în fața ei, cu alergatul în 
jurul cozii, poate inclusiv cu mieunături mai delicate. 
E un super progres că pot utiliza dopuri din astea fără 
să fac otite: medii, externe, de interne am fost ferită de-
ocamdată. După o lungă pauză, mi-am făcut curaj și 
le-am folosit când am ajuns la capătul puterilor pentru 
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141că găzduiam 7 pisici, adulții casei și cinci pui. Și pur și 
simplu nu am mai făcut otită. Puterea actului de cre-
dință. Dopurile sunt superbe, dintr-un burete în culori 
pastelate, împerecheate două câte două în punguțele lor 
de plastic. În nuanțe ușor diferite, ca să poată fi refolosi-
te fără să plimb bacteriile dintr-o ureche în alta. Mintea 
mea asociază urechea și emisfera cerebrală stângă cu cu-
lori mai deschise și pe cea dreaptă cu culori mai închise. 
Fiecare dop la locul lui și somnul e sigur, fără zgomote, 
fără otite.

Pentru că port dopurile, în clipa asta nu percep ni-
ciun zgomot în apartament. Poate că e cineva la baie, 
poate că fierbe niște apă în cana electrică, poate că Alexis 
mătură coridorul ca în fiecare dimineață, o luptă sisifică 
cu granulele de nisip evadate peste noapte din litiere. 
Oricum, nu sunt pregătită să mă mișc și să scot dopurile 
din urechi.

Dar mă incomodează ceva, mă simt înghesuită, ce 
caut așa de aproape de speteaza de lemn a patului, care 
mă apasă în creștet? Mi-a amorțit un braț, îmi atârnă 
din pat. Îl mișc, îl trag mai aproape, dar e ceva în ne-
regulă și cu gleznele. Sunt și ele spânzurate cumva, nu 
înțeleg în ce poziție mă aflu și de ce. Am un somn destul 
de cuminte de obicei, mă trezesc cam în aceeași zonă a 
patului în care m-am culcat. Azi se întâmplă ceva ciu-
dat. Trag genunchii spre piept și amân senzația neplă-
cută de nisip sub pleoape, care apare când deschid ochii 
dimineața. 

Îmi scanez mental corpul, cum am învățat în ulti-
mele luni la Yoga with Adriene. E foarte dulce Adriene, 
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Cu vocea aia blândă și calmă, care mie nu mi-ar ieși 
niciodată, ne spune în fiecare dimineață big breath in, 
big breath out, find your rhythm, lots of love in, lots of 
love out. Încep vizualizarea cu vârfurile picioarelor și cu 
tălpile, cea stângă peste cea dreaptă. Am învățat să dorm 
ordonat de la brâu în jos, genunchii unul peste celălalt, 
ca să-mi protejez coloana. A fost o vreme când credeam 
că trebuie să mă resemnez cu durerile alea surde de spa-
te, ce poți să mai aștepți după 40 de ani? S-au ameliorat 
în mod surprinzător, cu gimnastica potrivită, fiziotera-
pie, și, de ceva timp, yoga matinală. Am practicat cu 
ani în urmă yoga la o sală de pe Calea Moșilor, cu o 
instructoare care ne încuraja tot timpul să forțăm. Să 
ne forțăm limitele, încheieturile, mușchii. M-am ales cu 
un chist la articulația mâinii stângi de la prea mult stat 
în Cățelul cu fața în jos și am fost convinsă mulți ani că 
nu e de mine practica asta. S-a dovedit că pur și simplu 
nu găsisem contextul, ritmul și instructoarea potrivită. 
Trec cu gândul peste coapse, fese, bazin. Vezica e pli-
nă. Abdomenul, coastele și apoi ceva ce mă împunge 
în omoplatul drept. Încep să mă dezmeticesc, sunt încă 
înfășurată în cearșaf, dar judecând după cât de cald îmi 
e, aș putea fi învelită în pilota de iarnă.

Am recuperat între timp controlul brațului amorțit, 
îl ridic și încerc să mă dezvelesc. Apuc cearșaful, tresar și 
mă ridic brusc în cot. Am deschis și ochii, sau cel puțin 
așa cred. E greu de crezut ce văd, îi închid și îi deschid 
din nou. Măcar așa se explică de ce mor de cald. În loc 
de cearșaf, mă acoperă un penaj bogat, roșu, de culoarea 
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143macului. Mă gândesc în treacăt, o glumă de-a lui Ale-
xis?, apuc penajul de un colț și trag încet. Acum un an 
obișnuiam să găsesc în cutia poștală un dinozaur mic 
de cauciuc. Era foarte simpatic, dar eu nu mă puteam 
abține să nu-mi imaginez tot felul de situații neigienice 
în care s-ar fi putut afla dinozaurul ăla înainte să ajungă 
acolo. Prima dată când l-am găsit, am derulat în minte 
scenarii cu vecini rău-voitori care mă urmăresc, sau cu 
vreun copil care îl ascunsese acolo din cruzime față de 
alt copil. Am căutat un loc la vedere în coridorul blocu-
lui, o firidă în zid, și l-am abandonat acolo. A doua oară 
când l-am găsit, mi s-a părut și mai ciudat, nu m-am 
mai gândit la nimic și l-am lăsat iritată pe avizier. Când 
am aflat că era Alexis cea care încerca să mi-l facă cadou, 
era prea târziu, dinozaurul își luase tălpășița. Trăgeam 
acum destul de tare de penele alea superbe, lucioase, și 
era momentul să accept că n-aveau să plece nicăieri, că 
erau bine atașate la omoplatul meu stâng. Și nu mai 
puteam să ignor nici faptul că, sub mine, o altă aripă era 
îndesată între saltea și omoplatul drept. De aici senzația 
că mă împunge ceva în spate.

Un val subit de frică, simt cum mi se scurge sânge-
le din tot corpul. Situația asta concretă, materialitatea 
acestor aripi lungi, roșii, e imposibilă. E ceva în neregulă 
grav cu mintea mea. Una dintre cele mai mari angoase 
ale mele, teama de a-mi pierde controlul asupra gân-
durilor și senzațiilor. Mă agăț de speranța că încă mai 
dorm, că e doar un vis. Pentru un vis, nu e rău, vreau 
să explorez experiența asta, vreau să văd cum se simte să 
ai aripi.
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144 Dau să cobor din pat, mă împiedic, de data asta 
trebuie să fie cearșaful. Cearșaful meu violet-ametist, o 
culoare care mă liniștește, pe care o asociez cu un câmp 
de lavandă înflorită și cu mirosul ei calmant. Dezechili-
brată, aterizez în siguranță înapoi pe marginea patului. 
Îmi iau un moment să mă privesc. Maioul negru pare 
că a intrat la apă, se oprește undeva deasupra buricului. 
Chiloții sunt foarte întinși pe șolduri, nu plesnesc doar 
pentru că elasticul e foarte flexibil, am mare grijă cu 
asta, nu suport să mă strângă nimic. Mă ridic, deși îmi 
simt picioarele moi și nu prea mai cred în explicația op-
timistă a visului. Între pat și perete, mă simt înghesuită 
și, când mă întorc spre fereastră, am o perspectivă nouă: 
văd clar praful adunat de jumătate de an deasupra dula-
pului și cum din spatele micuței valize roșii tip bagaj de 
mână se ițește, rulat, un afiș. Îmi amintesc de un poster 
cu Alexandra Kollontai pe care l-am primit de mult și 
de care am uitat cu totul, el trebuie să fie. Capul aproape 
îmi atinge tavanul. Mi-e groază și sunt curioasă și entu-
ziasmată în același timp.

Ar fi bine să-mi pliez aripile astea cumva, ca să mă 
pot mișca prin cameră. Abia acum, că le-am descoperit 
existența, sunt conștientă și fizic de ele, le simt greuta-
tea, simt curenții de aer care se formează atunci când 
îmi rotesc trunchiul, simt sângele pulsând în spatele 
omoplaților. În zona aia, unde nu-mi amintesc să fi per-
ceput până acum altceva decât senzații de mâncărime și 
uscăciune a pielii, s-au dezvoltat două sisteme comple-
xe: sunt mușchi pe care-i pot încorda, îi încordez, sunt 
ligamente și oase noi, și vase de sânge, și viață nouă. 
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alta și le pot trage în jos, pe lângă corp. Atârnă până la 
jumătatea gambelor, dar gambele mele sunt acum unde-
va departe, mă obișnuiesc greu cu noile distanțe. Repet 
mișcările în ordine inversă, și aripile sunt deschise din 
nou, dar nu la anvergura maximă, nu e loc aici între pat 
și perete. Le împăturesc încă o dată, e momentul să mă 
confrunt cu adevărul întreg, să mă privesc în ochi.

Mă apropii de oglindă, mii de furnici îmi aleargă 
prin tot corpul. Altă tresărire, în oglindă sunt eu și nu 
sunt eu. Recunosc buzele, și ochii, și nasul, și sprânce-
nele decolorate, dar e totul mai alungit, pomeții mai în-
alți, fruntea și mai lată, mandibula mai conturată, gâtul 
mai întins și mai puternic în același timp. Îmi place, am 
un aer general mai androgin, cum mi-am dorit întot-
deauna. Cel mai mult mă bucur de noua mea coafură, 
un amestec bogat de șuvițe roșcate și verzi, ușor ondu-
late, plutind în toate direcțiile. Păr des și roșcat, un alt 
vis împlinit în dimineața asta. Țin spatele drept, spatele 
singur stă drept, de la sine, cu toată greutatea suplimen-
tară a aripilor, umerii nu mi se mai îndoaie umili spre 
podea. Întreaga cutie toracică s-a lățit și lungit, sânii 
s-au aplatizat ușor. Sunt încă acolo, dar țesutul ăla glan-
dular-gras s-a distribuit uniform pe pectorali. Nu m-am 
gândit niciodată că aș vrea să fiu mai mare, să ocup atâta 
spațiu, să ocup tot spațiul pe verticală, să ocup mai mult 
spațiu pe orizontală, dar acum că mi se întâmplă... Un 
val de panică din nou, un altul de plăcere, îmi place de 
mine așa.

Vreau să ies din cameră, să vorbesc cu cineva, să îm-
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146 părtășesc cu cineva. Să fiu încurajată, să fiu admirată? 
Să înțeleg, poate are cineva răspunsuri. Să mă sfătuiesc, 
să mă liniștească cineva. Hainele în care am dormit țipă 
pe mine, maioul nu e doar scurt și întins la maxim, dar 
și mototolit la spate, acolo unde aripile și-au făcut loc, 
implacabil, să iasă la aer și să se miște liber. Mă gândesc 
la ce am în dulap, aș arăta ridicol în orice aș îmbrăca de 
acolo, nu am nicio bluză care să se adapteze noii ana-
tomii. Aș umbla goală, îmi spun, și zâmbesc imediat la 
gândul că asta o să o pună pe Alexis și pudicitatea ei în 
mare încurcătură. Privesc în jur, am o minte orientată 
spre soluții. Cearșaful meu drag mov-ametist e singura 
bucată de cârpă cât de cât pe măsura mea în încăperea 
asta. Am să-l folosesc ca pe un pareu, îl drapez în jurul 
bustului, sub brațe și aripi, îl înnod la subrațul drept. 
Combinația asta de culori, pareul violet și aripile roșii, 
e foarte vie, mă animă, mă bucură. Persoana asta nouă 
din oglindă arată fabulos, persoana veche din fața oglin-
zii se simte minunat. Sunt pregătită să ies în lume.

***

Apuc clanța și trag. În prag, Rey și Lucia se rosto-
golesc încleștați, ocupând pe rând poziția dominantă. 
Țâșnesc în opt labe, au auzit ușa, sau poate doar s-au 
smotocit destul și vor să ia puțină distanță. Mă observă 
și se blochează. Mă privesc fix și nu mai mișcă nici unul. 
Nu par încordați, nu au cozile zbârlite, deci nu frica i-a 
suspendat așa. Te pomenești că sunt fascinați, ăștia cu 
siguranță văd ceva! Cu aripile lipite de corp, le împing 
în spate și mă așez ușor pe vine, penele mătură podeaua 
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147și mă gândesc la praful și părul pisicesc, nemăturat de 
câteva zile în camera mea. Îl scarpin un pic pe Rey pe 
spinare, nu se ferește. Asta, din partea lui, e ciudat. O 
mângâi și pe Lucia, se freacă de picioarele mele, ea își ex-
primă întotdeauna emoțiile mai direct. E bine până aici, 
dar trebuie să merg mai departe. Mă ridic în picioare, 
e nevoie să mă aplec apoi, ca să pot ieși pe ușă. Străbat 
coridorul, trec pe lângă litiere, le verific, sunt curate. Nu 
mai pot să amân, când intru în bucătărie îmi aud inima 
bătând tare. Nimeni altcineva nu pare să audă palpita-
țiile astea zgomotoase. Alexis îmi răspunde la salut și-și 
vede de treabă cu ceșcuțele și ibricul mic de cafea. Ilinka 
tricotează cu ochii în telefon. Toată vara asta a tricotat 
șosete de lână pentru iarna următoare, ce cald și bine o 
să-i fie cu ele. Se uită în sfârșit la mine, zâmbește, ceva îi 
atrage atenția și mă măsoară de sus până jos.

- Ai dormit bine, se vede. Parcă ai mai crescut…

Doar atât? Adică e totul în regulă în rest, mă gân-
desc, și mă relaxez un pic.

- Ha, ha. Ești tu cute.

Alexis se întoarce în sfârșit spre mine.

- Ba tu ești cute. A, hai să-ți arăt ceva.

Apucă telefonul de pe masă și mușchii, cei vechi și 
cei noi, mi se destind complet. Îmi arată, pe Facebook, 
o poză cu un pisic și un copil într-un cărucior, într-un 
parc. Pisicul are ham, copilul parcă-l cunosc de undeva, 
am mai văzut poze cu el. Pisicul e Bravo Tu!  E cea mai 
iubitoare mâță dintre cele cinci pe care le-am moșit și 
crescut vara asta. Maică-sii i s-a rupt apa la mine în pat, 
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148 în timp ce mă epilam, iar  puii s-au născut pe rând, până 
pe la 4 dimineața. Pe Tu o cheamă așa pentru că era cea 
mai mică și pricăjită dintre frați și Alexis a decis că tre-
buie încurajată. Bravo, Tu! își târa piciorușele din spate 
și mi-a fost teamă că e ceva în neregulă cu ea, dar încura-
jările au funcționat. Acum e la plimbare în Cișmigiu cu 
umanul ei, băiețelul ăsta care nu pare să aibă mai mult 
de 3 ani și cu care se înțelege foarte bine. Mă cuprinde 
o duioșie enormă, pe măsura noii mele cutii toracice. 
Aș vrea ca toate pisicile din București să se plimbe prin 
Cișmigiu cu ham subțire, roșu, cu imprimeu cu lăbuțe 
albe, alături de umanii lor iubitori.

Nici Alexis nu remarcă nimic foarte ciudat la mine. 
Concluzia e că numai eu văd aripile astea roșu-mac și 
roba asta mov-ametist. Doar eu sunt impresionată de 
noile mele dimensiuni și de șuvițele mele bogate de păr 
purpuriu și smarald. A, și pisicile, da, am uitat de pisici. 
Păcat, arăt fantastic, sunt sigură că fetele ar fi date pe 
spate dacă ar vedea. Încerc să rememorez ce știu despre 
halucinații. Ce știu despre cei care au halucinații. Îmi 
pregătesc cafeaua: două lingurițe de inka, una de ness, 
apă fierbinte și lapte vegetal rece de la frigider. Colectez 
și doi biscuiți de orez cu ciocolată și revin, cu proviziile, 
în camera mea.

De pe un site medical aflu că halucinațiile pot fi vi-
zuale, auditive, olfactive, și chiar tactile. Pe lângă tul-
burările psihotice, la care m-am dus imediat cu gândul, 
pot apărea în caz de insuficiență renală, insuficiență he-
patică, febră foarte mare. Aș mai putea avea Parkinson, 
Alzheimer, o tumoare pe creier, epilepsie. Nu mă simt 
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149deloc mai liniștită, mai ales că am exclus repede alte po-
sibilități, precum sevrajul sau influența directă a drogu-
rilor. Nu consum droguri și îmi amintesc, oricum, prea 
bine tot ce am făcut aseară, până în momentul în care 
am adormit. Alte simptome ale tulburărilor psihotice 
nu pare să am: nu aud voci și nici nu aiurez. Mă gân-
desc, desigur, deja, la mamaia Leana, bunica din partea 
tatei, care a fost internată la un spital de boli psihice 
pe lângă Craiova și a suferit șocuri electrice în anii '50. 
Totul a început când tata s-a îmbolnăvit foarte grav, și 
mamaia Leana s-a speriat că o să-și piardă copilul. La 
un moment dat, în timp ce plângea și se căina, legenda 
familiei spune că a început să râdă. Alte detalii despre 
boala ei nu am reușit să obțin, îmi fac o notiță mentală 
să insist mai mult cu întrebările. Deocamdată îmi pun 
gândurile astea pe pauză, îmi spun că trebuie să o iau 
pas cu pas. Nu m-aș grăbi să acționez în vreun fel, să 
merg la medic, poate că nici nu vor dura aripile astea și 
poate o să revin la dimensiunile mele obișnuite. E joi, 
și îmi propun să aștept până luni și să mă sfătuiesc cu 
Ina, psihoterapeuta mea de aproape cinci ani, în care am 
foarte mare încredere.

Până atunci, prima mare încurcătură este cu vesti-
mentația. Cum o să mă îmbrac azi la birou? Dacă oame-
nii din jur nu mă văd în noua mea înfățișare înseamnă 
că pot să ies pur și simplu în cearșaf? Oare cum mă văd 
ei îmbrăcată? Ar trebui să mărturisesc unei prietene de 
încredere ce mi se întâmplă și să o întreb ce anume vede 
ea. Nu mă încumet totuși să merg cu povestea asta îna-
poi în bucătărie, așa că trișez și întreb:
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Fac și o piruetă, nu înțeleg cum de îmi arde de glu-
me în condițiile astea.

- Da, e foarte bine. (Ilinka)

- Arăți gay. (Alexis)

Concluzia e clară, astăzi o să merg la birou în cear-
șaf. Nu pricep în continuare nimic. Între timp, a înce-
put să mă doară și amigdala stângă.

 ***

 Eu sunt bucuria în valuri (pompând) care vă ia pe 
toate pe sus și vă scoate la suprafață, sunt vocea voastră ca 
un tunet, ca un milion de voci, semnalul pe care-l aștep-
tați, pe care-l anticipați, pe care l-ați uitat undeva înă-
untrul vostru, în cel mai cald și sigur și de preț loc. Sunt 
dorința de libertate a mamei tatei și dorința de iubire a 
mamei mamei și dorința queer care nu a fost înregistrată 
în niciun registru de socoteli a acelei străbune presimțite în 
noapte. Sunt căldura și nerăbdarea din zorii unei conju-
rații de femei și pisici. Sunt tot ce mi-au spus că nu pot să 
fiu și mai mult, sunt tot ce putem imagina împreună, sunt 
furia primită în sfârșit, mă așez cu ea la masă și o ascult 
așa cum vreau să fiu ascultată. Sunt zbaterea neputinței 
la marginea conștiinței împingând fără odihnă pentru că 
există o cale, există (vindecare pentru toate surorile mele 
care se ridică în fiecare zi și sunt trântite la pământ în 
fiecare zi). Sunt rezistența și sunt înverșunarea de a reven-
dica plăcerea, sunt sentimentul vostru de apartenență de 
nezdruncinat, de necontestat.
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În drum spre stația de tramvai, sunt îngrijorată. E 
aglomerat la ora asta, iar eu sunt în întârziere ca de obi-
cei, nu-mi permit să pornesc pe jos. Între oameni, cum 
o să mențin o distanță de la care să fiu sigură că nimeni 
nu o să-mi atingă aripile și corpul lat și înalt pe care ei 
nu le văd?  E soare, încă o zi cu soare, e anul în care am 
apreciat cel mai mult soarele, pentru că am suferit cel 
mai mult după el în lunile grele de frig și părăsire. În lu-
mină, penele mele roșii sunt irizate, strălucesc în nuanțe 
intense de albastru și portocaliu. Grăbesc pasul, traver-
sez ca de obicei prin locul nepermis prin care traversează 
toată bucata mea de cartier și mă urc în tramvai pe la 
ultima ușă fără să ezit. Am înțeles că, în situația mea, 
dacă încep să ezit  o să  mă prind într-o plasă sufocantă 
de îndoieli și frici. Posibil și ca în varianta asta, 2.0, să 
fiu mai hotărâtă, mai curajoasă. Am ajuns fără niciun 
incident la geam. În mers, m-am atins de câțiva călă-
tori, dar nu a comentat nimeni nimic. Trebuie să-mi țin 
capul ușor aplecat și nu văd pe fereastră decât mașinile 
și carosabilul. Versiunea 2.0 are și dezavantaje, constat.

De la shop&go-ul din Rondul Coșbuc îmi iau un 
fresh de portocale și o ciocolată neagră 98% cacao, pen-
tru cazul în care, cu aripi și suprafață corporală crescută, 
consum mai multă energie. M-am cântărit și în dimi-
neața asta, ca în fiecare zi, și greutatea e neschimbată, 
lucru pe care nu reușesc să mi-l explic. În clădirea unde 
lucrez, o iau pe scări, pentru că mă simt în formă, și 
pentru că liftul a devenit totuși un spațiu mult prea con-
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152 strângător acum.  Urc cinci etaje fără să obosesc și fără să 
transpir. Când intru în birou, Veronica și Mara mă salu-
tă cu aceleași priviri jumătate amuzate, jumătate critice, 
de iarăși a întârziat asta. Veronica și cu mine avem ru-
tina noastră zilnică de început de program: ne studiem 
de sus până jos și ne comentăm alegerile vestimentare.

- Sacoul ăsta e nou? întreb. Își cumpără foarte multe 
haine și îmi imaginez că acasă la ea e o gaură neagră în 
fundul dulapului, pe unde scapă de cele care nu-i mai 
plac.

- Nu e nou deloc, m-ai mai văzut cu el. Dar tu unde 
ai dormit azi noapte de vii cu aceleași haine ca ieri?

O las să creadă că am o nouă aventură amoroasă, 
în timp ce mă gândesc că are sens ca cei din jur să mă 
perceapă așa cum m-au văzut ultima oară. Poate că min-
tea lor nu poate accepta că am aripi și peste doi metri 
înălțime, și mă reprezintă în cea mai recentă formă pe 
care o au în memorie. În cazul ăsta, necunoscuții din 
tramvai au proiectat vreo figură și siluetă zărită undeva, 
în treacăt, la o coadă la kaufland sau pe scara rulantă, la 
metrou.

Îmi petrec câteva dintre orele de muncă investigând 
pe Internet despre aripi, păsări, zbor. Găsesc răspun-
suri, îmi pun și mai multe întrebări. Culorile penelor 
păsărilor sunt produse atât de pigmenți, cât și de țe-
suturi organizate nano-structural, care interacționează 
cu lumina. O astfel de nano-structură este un strat de 
keratină suprapus peste un strat linear de melanozomi 
care produce iridiscența firișoarelor sau lamelelor din 
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zice că zborul consumă foarte multă energie și că pă-
sările au dezvoltat mai multe adaptări anatomice pen-
tru a-i îmbunătăți eficiența. Oasele lor sunt mai goale 
pe dinăuntru: nu au măduvă, iar structura lor conține 
buzunare mari de aer. Țesutul osos este însă mai dens 
decât cel al mamiferelor, pentru a putea suporta ten-
siunea zborului. Mă încurc într-un studiu științific al 
raportului forță-greutate la păsări, lilieci și rozătoare cu 
greutate asemănătoare. Nu înțeleg dacă articolul ăsta ex-
plică sau nu de ce am aceeași greutate și un volum mai 
mare decât ieri. Se complică și mai tare lucrurile când 
citesc despre sistemul unidirecțional pulmonar al păsă-
rilor, care le asigură cantitățile mari de oxigen necesare 
pentru ritmul respirator ridicat în timpul zborului. Mi 
s-a modificat peste noapte morfologia plămânilor? S-a 
mărit cutia toracică ca să facă loc sacilor aerieni aviari 
de care e prima oară când aflu? Îmi pipăi sternul ca să 
constat ușurată că nu s-a transformat într-un iadeș. Am 
în continuare brațele și picioarele mele, chiar dacă mai 
lungi. Mandibula nu mi s-a preschimbat în cioc, unghi-
ile nu sunt gheare, am aripi, dar nu sunt o pasăre. Sunt 
o femeie cu aripi și cu un plan de zbor.

***

E vineri, a doua zi de la prefacere. M-am frecat la 
ochi și în dimineața asta, de mai multe ori, ca să fiu 
sigură, și aripile tot acolo sunt. O anunț pe Veronica pe 
whatsapp că nu mă simt bine azi și că lucrez de acasă. 
Până luni, am timp suficient pentru o excursie inițiati-
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154 că. Îmi fac bagajul în rucsacul obișnuit, de oraș, în care 
arunc periuța și pasta de dinți, un prosop, deodoran-
tul (deși nu mai transpir), încărcătorul pentru mobil. 
Portofelul, cheile, păpușa-amuletă-intuiție sunt la locul 
lor de totdeauna, în compartimentul frontal. Îmi place 
mult expresia asta din engleză, to travel light, întotdeau-
na mi-am dorit să călătoresc și eu așa, să nu mai dureze 
cel puțin două zile de stres și oboseală ca să fac un bagaj 
cât de mic. Astăzi ar fi inutil să pun în bagaj veșnica 
trusă de medicamente: am constatat că tot ce am luat 
pentru durerile de amigdale n-a avut niciun efect. E ul-
tima formă de disconfort fizic care mi-a rămas și am 
integrat-o, oricum, foarte bine, pentru că am exercițiu 
cu asta. Imunoprotectul, melatonina, magneziul au de-
venit superflue, simt cum toate procesele corpului meu 
funcționează impecabil,   sunt cea mai bună variantă a 
mea.  Nu am nevoie nici de haine, pălării, șaluri, um-
brelă, ochelari de soare: în ultimele 24 de ore am obser-
vat că nu mă deranjează soarele deloc și că temperatu-
ra corpului se auto-reglează în funcție de temperatura 
ambientală. Cearșaful violet-ametist, costumul meu de 
super-eroină, e tot ce îmi trebuie.

La gară, iau trenul spre satul natal. E locul în care 
mă simt cel mai în siguranță, e un loc cu coline, și văi, 
și un baraj cu o faleză lungă, ca o pistă de decolare. E 
întotdeauna întuneric noaptea la baraj, doar câteva lu-
mini în zona ecluzei și a cămăruței în care dormitează 
probabil, în continuare, același paznic, de 20 de ani de 
când am plecat de acasă. Cel mai greu o să fie să ies din 
casă după ce se întunecă. Nu există nicio diferență între 
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155tata de atunci, care mă băga la culcare pentru că nu sunt 
pasăre de noapte, și tata de acum, care vrea să controleze 
în continuare viețile tuturor celor de sub acoperișul lui. 
Se bucură, și el, și mama, de vizita neașteptată. Prânzim, 
tata povestește din nou mult, vrea să discutăm politică 
și îl ascult calmă, fără teamă, nici nevoie de conflict. 
Încearcă să mă provoace cu subiectele cu care nu ne pu-
nem niciodată de acord – feminism, anti-autoritarism 
–, dar degeaba. Astăzi, eu și adevărul meu suntem una. 
Reușesc chiar să trăiesc un sentiment de duioșie, de deja 
vu al discuțiilor lungi cu el care mă pasionau atât în co-
pilărie. O ajut pe mama să strângă masa, spăl vasele. E 
totul familiar, dar răsturnat: ei sunt mici, eu sunt mare, 
mult mai mare.

Toată după-amiaza hoinăresc prin sat, prin locul 
acela blocat adânc în memorie și afect, pe care mi l-am 
interzis toată viața mea adultă. Urc ulița accidentată pe 
care se află casa noastră, un singur trotuar îngust turnat 
de tata și tataia și ceilalți vecini de pe stradă, ca să nu ne 
cufundăm mereu în noroi până la glezne când plouă, și 
ca să putem transporta copii și să putem căra apă de la 
fântână, cu căruciorul. Fântâna construită tot de ei, care 
captează apele unui izvor subteran, și de la distanță pare 
o cazemată, iar de aproape o baie turcească cu trepte care 
te coboară sub nivelul solului, la o mică cișmea ce curge 
neîntrerupt într-un bazin de colectare circular. Apa era 
întotdeauna foarte rece și gustoasă, iar mătasea broaștei 
care se depusese pe fundul bazinului mă hipnotiza cu 
tremurul ei când mă aplecam să beau. Salut vecinele, 
prietenele din copilărie cu care m-am jucat sute și mii 
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156 de ore de vară prin curți și grădini, sute și mii de ore de 
iarnă de-a lungul uliței, făcând trenulețul cu săniile. Cu 
fiecare casă pe lângă care trec, cu fiecare stradă al cărei 
nume l-am uitat, un flux amețitor de amintiri și emoții 
pe care nu am timp să-l cuprind. Încetinesc pasul, dar 
nu funcționează nici asta, sunt oameni prin curți și-mi 
amintesc ce ciudat e pentru lumea asta mică un străin 
care se plimbă ca la muzeu și se holbează în curțile lor. 
Eu nu sunt o străină, dar nu mă recunoaște nimeni din 
prima, nici eu nu mai știu exact cine sunt toți oamenii 
ăștia, memoria mea încurcă sătenii și curțile între ele. 
Linia Mică, scurtătura prin grădina școlii (ce bucurie, 
de ea uitasem complet!), cimitirul, dispensarul și gră-
dinița, în clădiri mari, vechi, naționalizate de la înstăriții 
satului. Complexul comercial, la etajul căruia parcă a 
lucrat o perioadă mama, sau poate nu, nu mai sunt si-
gură, poate doar am visat. Școala, cu intrarea din spate, 
pentru elevi, și intrarea din față, pentru profesori, și vis-
a-vis – unde era o gheretă în care venea adeseori o tanti 
de la Fieni să vândă gogoși fierbinți cu zahăr pudrat –, 
o altă casă veche, și mai mare. Clădirea asta a fost goală 
de când o știu, se povestea doar că fusese sediul școlii 
vechi, dar nu ne-au arătat-o niciodată pe dinăuntru. Și 
nici nu-mi amintesc să ne fi zgâit curioase pe geam, eu 
și prietenele mele, în faza Cireșarii, așa cum procedasem 
cu camerele vechi din spatele bibliotecii și căminului 
cultural. Pentru mine, la 8-9 ani, era o clădire de di-
nainte de comunism, o clădire burgheză, lăsată în para-
gină, și era asociată cu un sentiment de respingere și de 
rușine. Ca și cum, deși nu avea ce căuta în mijlocul satu-
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157lui, în opulența ei, stătea mărturie pentru niște vremuri 
în care lumea era împărțită în bogați și săraci, la care 
nimeni nu mai voia să se întoarcă. Nu știam să exprim 
lucrurile așa la vârsta aia, desigur, dar asta simțeam.

***

Am 12-13 ani și sunt la ora de muzică, cu învățătoa-
rea din ciclul primar, incoerent, acceptabil în logica visu-
lui. Ne ridicăm în picioare pe rând și cântăm, la alegere, 
o melodie favorită. O iubesc mult pe învățătoarea mea și 
de fiecare dată când mă ridică în picioare, vreau să știu 
orice răspuns, vreau să citesc cea mai frumoasă compunere, 
vreau să-mi amintesc foarte bine poezia de recitat. Ea mă 
încurajează și eu rareori greșesc. Mă ridic și încep să cânt, 
un cântec sfâșietor de frumos, pe care nu l-am mai auzit 
niciodată. E doar o melodie, fără versuri, și melodia asta 
iese din mine cu toate sunetele complexe ale unei orchestre 
întregi. Cântecul mă umple de bucurie simplă, bucuria de 
a crea și asculta ceva încântător. Sunt și mândră, pentru că 
învățătoarea, și întreaga clasă, asistă la minirecitalul meu. 
Mă trezesc și tânjesc și știu că n-o să-l mai aud niciodată.

***

E trecut de 10, tata a adormit, mama se uită proba-
bil la televizor. Privesc pe fereastra camerei mele de la 
drum: luna, în primul pătrar de septembrie, e singura 
sursă de lumină pentru grădinile ce coboară spre gară 
și baraj. Îmi amintesc cum, în copilărie, mă uitam lung 
noaptea pe geam și-mi imaginam un OZN care coboară 
în grădină special pentru mine. Îmi închipuiam că sar 
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158 pe fereastră fără să mă uit în urmă, urc în OZN și ple-
căm. Când ies din casă, încerc să fac cât mai puțin zgo-
mot, probabil cum făcea frate-meu în adolescență când 
se furișa să meargă la petreceri în oraș. Pentru mine, e 
prima oară când evadez. Și ușa, și poarta, scârțâie seri-
os, iar cei patru câini ai gospodăriei mă privesc un pic 
agitați, dar nu latră. De data asta cobor ulița, un singur 
stâlp electric îmi ghidează pașii până la casa de bilete 
abandonată, apoi scot telefonul din borseta pe care am 
legat-o peste cearșaf, în jurul brâului, și aprind lanterna. 
Ultimul tren de noapte tocmai a trecut, și sunt destul de 
sigură că nu mă mai pot întâlni cu nimeni la gară și din-
colo de ea. Mă amuz un pic la gândul unei întrevederi 
neprevăzute pe coclaurile astea, la ora asta. Trec calea 
ferată, de aici terenul e și mai accidentat, se urcă din 
bolovan în bolovan, peste un mic canal pluvial și apoi 
pe potecă până pe faleza barajului. Ca de obicei, când 
ajung sus gâfâi de la efort și zâmbesc de plăcerea prive-
liștii. Merită să urc aproape în patru labe ca să văd valea 
aia vastă cum se deschide în fața mea, ca să se închidă 
apoi brusc în toate direcțiile, între pereții enormi de be-
ton și porțile grele de metal de la ecluză. Micile lumini 
împrăștiate peste tot la orizont confirmă distribuția ge-
ografică pe care o cunosc atât de bine. Dincolo de faleza 
circulară, peste baraj, e debarcaderul, și colinele pe care 
se împrăștie alte sate, pe care nu le-am vizitat niciodată, 
chiar dacă de acolo se trage tataia Sandu. De la ecluză, 
în dreapta, râul își continuă curgerea printre orașe, și 
sate, și foste fabrici abandonate pe care le alimenta acum 
30 de ani. Barajul era plin ochi atunci, și din când în 
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159când își lua drept jertfă o viață umană, vreun pescar sau 
vreun tânăr care se aventura să-l străbată înot. Era con-
diția să nu explodeze cu furie în vreo noapte ploioasă și 
să se reverse peste toate localitățile din vale. În ultimii 
ani, căldarea barajului s-a umplut pe jumătatea de la 
nord de aluviuni de care nu s-a mai sinchisit nimeni, și 
s-a transformat într-un mini-ecosistem de tip deltă, cu 
mult stufăriș și păsări.

Nu cred că pot găsi un loc mai sigur, pentru că nu 
există o modalitate sigură, lipsită de pericole, pentru ce 
vreau să fac în noaptea asta. Am închis lanterna, am in-
trodus telefonul în borsetă și aștept să mă obișnuiesc 
cu semiîntunericul. Aici, lumina lunii e potențată de 
reflexia în apă, dar am nevoie de timp ca să încep să dis-
ting cât mai bine neregularitățile de pe suprafața falezei. 
Mi-ar prinde bine o acuitate vizuală de bufniță, dar nu 
pare să fie inclusă în oferta de upgrade funcțional. Am 
la dispoziție patru kilometri de pistă de alergare și, pe 
partea dreaptă, 4 kilometri de pantă în unghi de 45 de 
grade, acoperiți cu pietriș și cu buruieni.

Mă descotorosesc de borsetă și de cearșaf, pe care le 
așez într-o mică grămăjoară sub balustrada de beton a 
barajului. E cald, pentru o noapte subcarpatică de sep-
tembrie, dar termo-sensibilitatea mea s-a redus oricum 
foarte mult, aș fi confortabilă și cu 20 de grade mai 
puțin. Îmi desfac aripile la anvergura maximă – peste 
trei metri –, și bat din ele, la început ușor, de încălzire, 
apoi tot mai repede. Mă fascinează în continuare cât 
de natural îmi ies mișcările astea, cum știu să încordez 
mușchii omoplaților, să rotesc încheieturile, să extind 
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mai ușoară, curând levitez câțiva centimetri deasupra 
solului. Efortul e destul de mare și deocamdată nu mă 
încumet să mă ridic mai sus, de teamă că nu-mi pot sus-
ține greutatea pentru mult timp. Cu aripile pliate înapoi 
pe lângă corp, alerg vreun kilometru, să mă pregătesc și 
să prind curaj. Pentru alergat, pe care nu l-am suportat 
niciodată, pare că dispun de energie mai mult decât su-
ficientă; mă încălzesc, dar nu transpir, respirația nu-mi 
pune nici cea mai mică problemă. Am făcut o tură până 
la ecluză și am revenit în fugă spre nord, în zona mai 
puțin luminată a barajului. Mă simt foarte vie, plină de 
energie, puternică, și mă dor iarăși amigdalele. După ce 
trec din nou prin dreptul gării și al casei noastre, totul 
se cufundă în obscuritate: grădinile și maidanele sălbă-
ticite pe partea stângă, de-a lungul căii ferate, stufărișul 
care mustește de viață pe partea dreaptă, în baraj. Silu-
etele turnurilor fabricii de ciment de la Fieni strălucesc 
ademenitor departe în față, peste bazinul Ialomiței, la o 
distanță confortabilă. Deschid aripile ezitant, nu știu la 
ce să mă aștept dacă fac asta în timp ce alerg. Virez ușor 
spre stânga, și ies de pe pista falezei, cu aripile deschise, 
planând. Când observ că pierd din altitudine, bat din 
aripi, la început repede, disperat, apoi tot mai rar. Tra-
versez calea ferată la 30 de metri deasupra solului, mă 
mai ridic vreo 20 când survolez satul. Nu sunt sigură că 
de la distanța asta nu mă poate vedea vreun insomniac 
sau nu se apucă să mă latre câinii, dar deocamdată mă 
tem să zbor mai sus. Nu mi-aș dori să fiu în pielea unuia 
care a ieșit pe prispă la o țigară și asistă la o asemenea 
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să traverseze satul pe furiș, la 50 de metri înălțime.  Al-
ternez zborul planat cu bătaia aripilor și schimb ușor 
direcția prin mișcarea trunchiului spre stânga sau spre 
dreapta. Emoțiile îmi încordează întreg corpul, picioare 
și brațe și abdomen și maxilar, și mă gândesc că, la fel ca 
atunci când fac pluta la bazin, ar putea fi de ajutor să-mi 
relaxez mușchii. Știu cum să fac asta, deși nu mi-a fost 
întotdeauna ușor. În timpul zborului planat, mă con-
centrez pe o parte a corpului – să începem cu mâinile, 
care, așa încleștate în lumina lunii, seamănă în sfârșit 
cu niște gheare. Inspir și, pe expirație, relaxez mușchii 
pe care m-am concentrat. Bat din aripi să recuperez al-
titudinea, planez și trec la altă zonă încordată. Când, în 
final, am destins toate punctele de tensiune din trup, 
am traversat deja tot satul și plutesc deasupra islazului și 
grădinilor, carierei de piatră și fostului poligon militar, 
răsfirate pe coline. 

***

Plăcere în pulsații concentrice, centrul în plex, plexul 
cald trepidează ca un mic bongos în sincron cu inima, ini-
ma își extinde continuu frontierele să cuprindă tot ce a râv-
nit vreodată gândul, gândul s-a înstăpânit pe tot ce i-au 
dat ca să-i ia și pe tot ce i-au refuzat trupului,   – liniștea, 
și spațiul, și acceptarea, mângâierea, și viteza, și lumina 
lunii,  – trupul înfiorat până la fiecare capăt al fiecărei ce-
lule a epidermei, pielea în contact intim cu noaptea și vân-
tul ca niciodată în această viață, viața întreagă, în urmă, 
și înainte, și, mai ales, acum.
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Visez de mulți ani la grădina noastră de la deal, la 
drumul lung până acolo prin sat și urcușul greu care 
urma, și teama de cirezile de vite pe care le întâlneam, 
ușurarea când drumul începea să coboare și bucuria 
când săream primul pârleaz, și goana către al doilea, 
cine ajunge prima, și, în sfârșit, odihna la umbră, pe 
iarbă. Dimineți de muncă grea, la întors fânul, sau la 
cules de prune, și cele mai delicioase prânzuri cu roșii 
și ceapă și o brânză foarte sărată de care acasă nu m-aș 
fi atins. Sunt fericită că ghicesc de sus drumeagul po-
trivit, coborând printre dealurile potrivite, și cotitura 
la stânga, reduc altitudinea și văd și primul pârleaz. 
În dreapta, la vreo 50 de metri, ar trebui să fie și al 
doilea, dar nu mai e. Au rămas identice însă curbu-
rile malurilor și unghiurile pantelor și, pe fundul 
văii, bordeiul de chirpici, construit de tataia ca să ne 
adăpostim de ploile neașteptate de vară, s-a prăvălit 
într-un morman de pământ, lemne și bucăți de tablă 
ruginită. Execut prima mea aterizare într-o zonă mai 
aerisită a livezii, ca să nu-mi pun aripile în pericol. 
Am întins mâinile în lateral, din instinct, probabil ca 
să frânez, și pliez aripile la contactul cu solul. Inerția 
mă mai poartă câțiva pași și mă și împiedic, cad în 
genunchi și apoi pe partea dreaptă, fără consecințe 
serioase. E liniște impecabilă și sunt singurul om pe o 
suprafață de kilometri întregi, în toate direcțiile. Și e 
noapte, și mă simt acasă, și mă așez pe un buștean în 
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Eneida nu scoate niciun cuvânt, dar își spune poves-
tea într-un roman de Ursula K. Le Guin. Înainte ca 
Aeneas și războiul să-i invadeze lumea, Lavinia obiș-
nuia să meargă noaptea la altarul nimfei Albunea, să 
aducă ofrande și să doarmă singură în mijlocul tem-
plului. Putea să facă asta pentru că în provincia italică 
antică din viziunea Ursulei, Lavinia se bucura de pace 
și libertate și respect. Altarul Albuneei era în mijlocul 
unei păduri sacre, în preajma unor izvoare cu sulf. 
Sunt izvoare cu sulf și în povestea mea, la câțiva ki-
lometri distanță, în Pucioasa. În poiana templului, 
Lavinia contempla în solitudine izvoarele, iar când 
se lăsa noaptea, era pătrunsă de prezența puternică a 
spiritelor copacilor sacri. Se simțea copleșită de mă-
reția lor, se ruga să fie cruțată în propria ei slăbiciu-
ne și nu aprindea niciodată focul ca să nu-i tulbure. 
Mie nu mi-e teamă de puterea merilor și prunilor din 
livadă. Unii dintre ei au vârsta mea, la plantarea al-
tora am asistat. Abandonați de mult, ca și potecile și 
pârleazurile care conduc aici, au aerul că ar stăpâni 
netulburați întreaga vale. Eu sunt o cunoștință veche, 
care le face o vizită la care nu se mai așteptau. Tulbur 
acalmia pentru că mă apuc să ronțăi un măr iona-
tan în care s-a concentrat toată dulceața verii trecute. 
Doar eu și celelalte zburătoare din zonă o să ne bucu-
răm de fructele din grădina asta, pe care nu mai vine 
nimeni, de ani de zile, să le culeagă. Durerea de gât se 
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ța, ce sunt de data asta, Albă ca Zăpada? Eva în grădi-
na originară? Mă ustură tot gâtlejul, mă arde, deschid 
gura și trag aer cu putere. Când expir, un șuvoi de su-
nete se revarsă odată cu aerul: muzica mea, cântecul 
prevestit în visul din copilărie, vocea. Vocea pe care 
Virgiliu i-a refuzat-o Laviniei. Acum știu că melodia 
e perfectă pentru că mă spune pe mine. Într-o împle-
titură complexă de sunete și acorduri, povestea mea 
se împrăștie în livadă, ducând cu ea și ultima durere. 

 
 







Maria MARTELLI

A vrut dintotdeauna să fie scriitoare. Știe să se împrietenească cu 
pisicile și să spere că putem face din prezent mai mult utopie decât 
distopie. Deși par tot mai departe, încă sunt posibile acele lumi în 
care viețile tuturor, umani sau non-umani, contează.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Fiicele vânătorilor 

Am făcut trei liste cu alimente, dar eu nu sunt un om 
de știință, și ei oricum au greșit. Prima, dacă plouă rar. 
A doua, dacă nu plouă deloc. A treia, dacă vin furtunile 
mari, acelea care umflă râul, atât de mari cât să dea peste 
grădină și să o distrugă. În orice caz, o lună sau două 
mai avem sigur. Roșiile au început să se coacă. Ardeii, 
câțiva, și avem noroc și de vinete. Le îngrijim în fiecare 
zi, mă uit atentă la toți copiii, să nu cumva să le culeagă 
prea repede, cât încă mai pot să crească. Câteva sute de 
grame în plus fac diferența. Sunt pofticioși, dar nu atât 
pe cât aș fi fost eu în locul lor. Eu întotdeauna am fost 
cea protejată, dădăcită. Nu m-aș fi așteptat de la mine să 
am grijă de atâția. Sau nu, nu grijă, e vorba de altceva. 
De a fi în prima linie, de a te sacrifica, de a ține piept, în 
ideea că va fi bine, chiar dacă nu va fi. Vara asta e ultima 
aici. Pământul nu mai e fertil, am avut mare noroc că a 
ieșit totuși ceva. Trebuie să plecăm, și sunt sigură că ei 
știu, dar nu-mi zic nimic, așteaptă. Întotdeauna mi-am 
dorit să am copii, dar poate unul, doi, o familie cum 
erau familiile, cu doi adulți și bunici și unchi și casă cu 
electricitate și apă potabilă. Acum am șase, și unul din-
tre ei chiar acum vine să mă întrebe ceva. 
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E bine că au timp să se joace, acum că nu mai sunt 
școli în partea asta a lumii. Le zic tot timpul să urce un 
pic mai sus pe deal, să nu stea în stradă, că nu știi cine 
vine. Nici prea sus spre pădure să nu meargă, că nu știi 
ce iasă de acolo. În majoritatea zilelor e pustiu. Valurile 
de căldură din ultimii ani au avut grijă să omoare ce-a 
mai rămas în urma foametei. Când văd pe cineva ve-
nind de pe stradă, mă anunță. Ei văd tot timpul primii, 
fiindcă sunt peste tot, se rostogolesc și sar și se uită la 
fiecare frunză, pasăre și nor. Tot ce mișcă și ce nu mișcă, 
de plictiseală s-au făcut experți în locul ăsta. O dată, 
aproape că s-au împrietenit cu o căprioară. În fiecare zi 
o chemau și-i lăsau apă. Era tare frumoasă, și aș fi vrut 
să o ținem lângă noi, dar le-am zis: împărțiți-vă între voi 
dacă vreți să-i duceți apă. Nu putem să-i dăm din apa pe 
care o cărăm pentru noi, așa că, cine vrea să fie prieten 
cu căprioara, să-i ia apă! Abia ne descurcăm cu Câine. 
Nu uitați de reguli, mergeți de fiecare dată minim trei, 
nu mai puțini. M-am bucurat că nu s-au împrietenit cu 
un lup, și m-am întors la ale mele. Știu că eram entuzi-
asmată fiindcă găsisem cărți despre nutriție prin casă, și 
voiam să citesc tot, să știu tot ce pot ca să găsesc soluții 
pentru noi, când mâncarea e atât de puțină. Așa, câteva 
zile n-am mai auzit de povestea cu căprioara, am ui-
tat de ea. Am auzit însă lupi noaptea, dar nu le-am dat 
atenție. Când i-am întrebat pe copii unde era Căpri, au 
ridicat din umeri, uitându-se în altă parte. Am presupus 
că s-au certat și n-au putut să se hotărască care dintre ei 
să meargă după apă. 
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170 Nu m-am mai gândit la animal, dar peste câteva zile, 
când am urcat în pădure cu cei mai mari, după lem-
ne, am găsit un morman de pământ ridicat, proaspăt 
întors. Ei erau în fața mea, așa că am avut timp să-l 
împing un pic cu toporul. L-am zgândărit doar, apoi 
m-am oprit. Mi-am dat seama că mâinile îmi tremură. 
Am privit în sus, băieții urcaseră deja dealul, și mai sus, 
nicio pasăre pe cer. Am tras aer în piept, mi-am spus că 
pot să trăiesc cu asta. Am căutat soarele cu ochii, dar nu 
ieșea nicăieri dintre copaci. Pot să trăiesc și cu asta. Am 
strâns mânerul toporului tare și am privit în jos. Peste 
morman, chiar în vârf, erau replantate câteva flori. Era 
evident, fiindcă încă nu prinseseră rădăcini bine și erau 
cam plânse, deși pământul de sub ele era umed. L-am 
mângâiat, am îngenunchiat lângă el. Am vrut să spun o 
rugăciune, deși nu știu niciuna și nu cred în nimic. Bine 
că nu s-au împrietenit cu lupii? Poate ar fi trebuit să se 
împrietenească. Mi-am lipit palmele de pământ și nasul 
de flori și i-am șoptit: sunt aici, cu tine. Încă puțin. 

Niciunul dintre noi nu a spus nimic în seara aceea. 
Stăteam în jurul focului și amestecam în ceaun și mă 
gândeam că era o prostie să cred că eu am grijă de ei, 
fiindcă ei au tot atâta grijă de mine, dacă nu mai mult. 
Mă gândeam cum am plecat din sat, cum am ajuns la 
pământul ăsta și la casa părăsită, cât de norocoși am fost 
că am găsit-o, și cât de bucuroși am fost în prima seară, 
sub acoperișul ei. Mă gândeam la faptul că ei știu, mai 
bine decât mine, cât sunt de fragilă sau de puternică, la 
faptul că eu nu le spun cât mai avem ca să îi protejez, 
și ei nu-mi spun de fiecare greutate din același motiv. 
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171Mă gândeam la cât de numărate ne sunt alegerile, la ce 
putem păstra din noi înșine. Stăteam cu fața deasupra 
aburilor și înțelegeam atât de puțin. Că nu mai e vorba 
de a păstra ceva, ci de a decide ce poți să decizi. 

* 

A fost decizia lor să îngroape căprioara, deși alimen-
tele noastre erau numărate. Eu nu aș fi zis să facă într-un 
fel sau altul. Seara, înainte să adorm, mă bucur că nu 
mi-au spus. Nu aș fi putut să decid. Și nu aș fi putut 
să las decizia pe umerii lor. Mă bucur și mă simt rău că 
mă bucur. Îmi șterg ochii, vreau să dorm, vreau să visez 
păsări. 

* 

Căprioara și străinul au fost cele două evenimente 
care m-au făcut să-mi dau seama nu doar că trebuie, ci 
că pot să am încredere să plec. Auzisem și înainte de alte 
așezăminte, de locuri mai bune în nord, de un grup de 
femei care trăiau bine singure, unde, se spune, mâncarea 
era abundentă și ploile veneau la timp. Străinul a con-
firmat asta. 

M-am trezit devreme în ziua aceea, soarele abia dacă 
intra pe geam și era răcoare. A trebuit să caut ceva căldu-
ros să iau pe mine, deși ziua temperatura urca într-atât 
încât era imposibil să stai în lumină. Am găsit o geacă 
groasă, veche și grea, într-unul dintre dulapuri, și am 
ieșit cu gândul să cobor după apă. Știu că m-am oprit 
în prag și m-a lovit o briză de vânt care mirosea atât de 
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172 bine, atât de proaspăt, încât am rămas nemișcată. După 
valurile de căldură, după atâta moarte, rar se întâmpla 
să mai miroasă ceva bine. Aerul era înăbușit, nu mai 
făceau față cei din orașe, iar noi, de la sat, stăteam mai 
bine, dar pădurile ardeau des și pământul era arid, era 
clar că aveam zilele numărate. Întreruperile de electrici-
tate se înmulțeau, apa era tot mai puțină, și veștile tot 
mai proaste. Un guvern căzut, o revoltă, o revoluție, o 
lovitură de stat. Nu prea mai știai care e care, cu cine 
să ții, cât de aproape de tine e primejdia. Dar sigur că 
primejdia era peste tot. Au încercat să caute rezolvări, 
presupun. Poate că au chemat bărbații la antrenament 
militar pentru că așa o să-și protejeze mai bine pămân-
turile. Poate din alt motiv. Cert e că nu s-au mai întors. 

Căldura i-a omorât pe cei mai vulnerabili, în unele 
zile - mai mulți deodată. Cel mai rău a fost cu copiii nou 
născuți. Pentru mine, fiindcă mi-aș fi dorit... La noi în 
sat au fost doar doi. Nu aveai unde să te ascunzi de căl-
dură. Era peste tot. Nici nu puteam să îngropăm bătrâ-
nii, doar noaptea, și atunci, transpirate toate, cu nasul 
și gura înfășurate în cârpe. Prea târziu ne-am dat seama 
că în fiecare seară trebuie să batem la uși, să intrăm în 
fiecare casă, să vedem dacă sunt morți sau vii. Era atât 
de greu să-ți miști corpul. Când vezi atâta moarte în 
jur, parcă și corpul tău e un pic mort. Parcă nici nu-i al 
tău, ci al viermilor, care așteaptă cuminți, cuminți. Am 
încercat să facem ordine, să decidem și noi ceva, să pară 
că avem un cuvânt de spus. Cele mai tinere dintre noi, 
ne-am împărțit cum am putut. Am hotărât să meargă 
fiecare să verifice cea mai străină ușă. Dar în sat, nicio 
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173ușă nu ți-e străină, asta e sigur. Chiar și când nu ți-e 
drag cineva, tot nu vrei să-l vezi mort. Când au găsit-o 
pe mătușa, lipită de scaun, înconjurată de muște, mi-
am zis că eu nu mai suport satul ăsta, că vreau să plec, 
oriunde o fi mai bine ca aici, unde toți cei pe care îi știi 
mor. Am zis, dar n-am făcut-o. Am mai rămas un an. 

Am văzut atâtea mormane de pământ. Am întors 
atâtea mormane de pământ. 

* 

Ziua cu străinul era o zi numai bună de curățenie 
în grădină, de smuls buruieni și de adunat lemne din 
pădure. Îmi făcusem o listă mentală cu tot ce aș putea 
să fac și cine m-ar putea ajuta, gândindu-mă cu ciudă la 
faptul că n-am început un butoi de compost chiar când 
am ajuns, iar acum era prea târziu. Ar fi ajutat foarte 
mult pământul, dar de unde era să știu că vom rămâne 
atâta timp aici? Gunoaiele organice le-am îngropat, asta 
ca sa avem ce săpa și grebla și întoarce pământul. În 
orice caz, am fost mai norocoși decât aș fi putut să-mi 
imaginez. Clădirea asta pe care am găsit-o, conac sau, 
cel mai probabil, un fel de casă de vacanță, ne-a dat ha-
ine, și provizii de mâncare, și electricitate în funcție de 
vreme, de la panourile solare. Pentru că e atât de mare 
și frumoasă și se vede din drum, oricine are un pic de 
vervă vrea să verifice ce-i în ea, dacă e ceva de luat. De 
aceea, după ce ne-am stabilit aici, ne-am împărțit pe 
ture de veghe, și am stat mult să ne gândim cum să reac-
ționăm la străini. Eu nu eram bună deloc la asta, pentru 
mine oamenii sunt încă toți buni de la sine, nu pot să-i 
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care, mi-am dat seama după primele interacțiuni, i-a 
ochit pe toți. Știa care sunt fragili și care se prefac, care 
sunt șmecheri și care au nevoie de un pic de ajutor, care 
au ceva de dat la schimb și care sunt violenți. Nu știu 
cum făcea, dar știa. O dată, când eu aș fi zis să o primim 
pe biata femeie, lovită și cu copil, ea mi-a zis că șchio-
pătatul ei nu-i adevărat, și copilul e doar un om mai 
mic, îmbrăcat așa să pară inofensiv. Într-adevăr, pe cât 
s-au apropiat, pe atât mi-am dat seama și eu de ceva ce 
ea vazuse de la distanță. Nu știu cum, și m-am bucurat 
doar că nu trebuie să mă ocup și de asta. În general, dacă 
călătorii erau puțini, nu ne atacau, pentru că făceam 
gălăgie multă când se apropiau, și păream că suntem 
o turmă de oameni. Dacă însă erau unul, doi, puteau 
să încerce să pară inofensivi. Dacă erau mulți și adulți, 
atunci trebuia să punem la cale un mare spectacol. De 
fiecare dintre treburile astea, au ajuns, între timp, să se 
ocupe copiii. Eu le spun copii, dar deja cei mari au șap-
tesprezece ani, cea mai mică, opt. 

Nu-mi vine să cred uneori că am supraviețuit atât. 
Și, dacă avem noroc, ne va fi și mai bine - asta îmi trecea 
mie prin minte în timp ce urcam cu a treia tură de apă 
deja, fiindcă mă prinseseră gândurile muncind. Într-o zi 
ca asta l-am văzut pe om. pe drum, eu, chiar eu, care nu 
mi-aș da seama dacă un om e furios, nici văzându-l cu 
toporul în mână. Câine lătră de două ori la el, atât, ca și 
cum n-ar fi fost un om de-adevăratelea. Eu ce să fac, nu 
puteam să latru. 

Puteam să fug înăuntru să o chem pe Laura, pe cine-
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175va, dar mi-era rușine să se știe că nu mă descurc deloc. 
Și să risc viața tuturor pentru că mi-e rușine? Nu, nu, 
omul pare normal, n-are nimic ciudat la el. Și nu e ciu-
dat să nu aibă nimic ciudat? Nu, nu-i așa ciudat, are un 
ghiozdan, pantaloni cu buzunare, geaca, bocanci, astea 
se găsesc pe toate gardurile, acum că oamenii de care 
aparțineau obiectele nu mai sunt. La alegere, ce mărime 
vrei, trebuie doar să verifici mai multe case, până gă-
sești mărimea ta. Iau aer în piept, pot să-l primesc. Toți 
oamenii trebuie primiți într-un fel sau altul. Dacă nu-i 
primești, se bagă singuri în curte, în casă, și ai ratat șan-
sa să controlezi primele interacțiuni. Nimeni nu ar rata 
la inspecție o casă ca asta. Și oricum cei mai mulți sunt 
pe ideea „din casă în casă” ca la un joc video. Nu ratezi 
nicio bucată de hartă. 

Doar când m-am apropiat de poartă, ca să-l salut, 
mi-am dat seama că, o dată, a fost o idee proastă, fiindcă 
e periculos, așa, fără să știe nimeni unde sunt, și că ori-
cum ar fi trebuit să mai chem pe cineva să fie cu mine. 
Și doi, că era frumos. Era un bărbat frumos. De când nu 
mai văzusem așa ceva? Mi-a stat inima în gât, aproape 
că nu mai puteam să-mi deschid gura. Am și uitat ce 
voiam să zic. Nu mai știu dacă era entuziasm sau frică 
pură, trebuie să fi fost ambele, pentru că începusem să 
simt o sudoare rece pe spate, pe măsură ce-l vedeam 
apropiindu-se. 

Aș fi vrut să pot să fug înapoi în cameră și să mă 
prefac că nu-s acasă. Un bărbat, însemna că făcuse ar-
mata. Însemna că scăpase de acolo. Că supraviețuise. 
Poate nu, poate era totuși tânăr. Trăitul de pe o zi pe alta 
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176 te face să îmbătrânești repede. Poate părea mai matur de 
la barbă. Sau fiindcă era solid. Toate gândurile astea s-au 
poticnit la mine în cap și au blocat orice idee aș fi avut 
despre cum să abordez situația, fiindcă m-am trezit cu el 
de cealaltă parte a gardului, zicând: „Bună ziua.” „Bună 
ziua?” Ce fel de început e „bună ziua”, când aproape că 
nu mai e viață pe pământ, și fiecare dintre noi trăiește 
între ieri și azi? „Am vești de prin lume, am fost în nord, 
am fost în vest, dacă mă primiți la o masă, vă povestesc. 
Nu am arme, doar un briceag și un toporaș pe care îl fo-
losesc pentru lemne. Vă arăt și conținutul ghiozdanului 
înainte să deschideți, dacă nu mă credeți.” 

Sigur că nu îl credeam. Doar existența lui era peri-
culoasă. Nu era un lup sau un urs, să-i ghicești intențiile 
mai ușor. Se putea schimba oricând. „De unde știți că 
nu suntem noi periculoși?” am zis, rânjind cu intenția 
să-l sperii puțin. „Niciun loc periculos nu lasă o femeie 
tânără, neînarmată, la poartă.” „Femeile tinere nu sunt 
periculoase?” i-am întors-o, acru. „Ba da, sunt. Dar nu 
arată așa. Important în zilele astea e să arăți periculos, 
nu să fii. Asta te protejează. Ca mai demult, presupun. 
Cea mai bună strategie de apărare e să nu fi atacabil.” 
„Foarte înțelept.” 

Îl pironeam cu ochii, să nu facă nicio mișcare brus-
că. Nu știam ce să decid, dar eram ferm convinsă să nu-l 
las să mai facă nimic fără acordul meu, nimic care să mă 
ia prin surprindere. Poate că nu păream periculoasă, dar 
eram. Fiindcă nu aș fi lăsat pe nimeni să-mi atace copiii.  
„Bine, până când vă hotărâți, mă duc să-mi iau apă din 
râu, e în regulă așa?” a spus el dintr-o dată, așteptând 
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177să-i dau un semn. Lipsa lui desăvârșită de agresivitate 
mă enerva. Parcă ceva nu era în regulă, sau, oricum, nu 
putea să fie în regulă, așa un om, de cum-se-cade, într-o 
lume ca asta. „Bine, i-am zis”, cu bărbia ridicată, cât să 
par înaltă și impunătoare, deși eram mai mică decât el, 
iar ce mă salva era intrarea în pantă a curții. 

S-a îndepărtat cu mișcări absolut normale. Cum să 
definesc absolut normal? Nici prea rapid, cât să zici că 
abia ar fi așteptat, nici prea lent, cât să pară la încetini-
tor, nici ciudat sau împiedicat, cât să fie jenant, ci efec-
tiv ca un om care merge după apă, nici prea însetat, dar 
nici fără direcție. Am vrut să fug până sus, să o scol pe 
Laura, dar m-am abținut și am pășit și eu în ritm lent, 
aruncând câte o privire înapoi la fiecare doi pași. 

* 

Trebuia să plec, sigur, hotărâsem asta, dar unde, și 
cu ce speranță? Străinul ne-a oferit asta. Sigur că l-am 
primit, Laura a spus că are ochi buni, n-avem de ce să 
ne fie frică, și că, după cum merge, pare că nu se va opri 
mult. Voiam cu disperare vești de departe. Radioul nu 
mai funcționa de câteva luni, de celelalte nici nu mai 
zic, s-au dus toate firele de telegraf și antenele la primele 
mari furtuni. Eram curioasă cum trăiau alții. Câți mai 
erau, în câte părți ale lumii. S-a mai scufundat ceva? 
Mai încercau încă să ajungă pe Marte? M-am grăbit să 
fierb niște apă, pentru că aveam atâtea plante de ceai 
încât te simțeai îmbelșugat, ca pe vremuri, la magazin. 
Între timp s-a trezit aproape toată lumea, așa că ne-am 
pus pe iarbă să ascultăm. 
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bine să supraviețuiască. Fugise de armată, trăise în pă-
dure, cum era obișnuit din tabere, și nu-i era rușine de 
asta. Aș fi spus că era chiar mândru, fiindcă a spus-o 
zâmbind, că a refuzat armata, a refuzat „abuzurile statu-
lui”. Gesticula foarte expresiv în timp ce povestea. Co-
piii erau fascinați. Laura îl privea aproape fără să clipeas-
că, stând proptită în mâini, cu picioarele lungi întinse 
pe iarbă. Își mișca uneori ușor capul, cât să-i unduias-
că părul deasupra pământului. Nu doar că-l asculta, îi 
chema atenția asupra ei. Îmi dădusem seama demult că 
cei mari cresc mai repede, și că la șaptesprezece ani de 
supraviețuire, e ca și cum ar fi avut aproape douăzeci-și. 
Fiecare dintre ei era hotărât, neînfricat, gata să sară în 
fața primejdiei. Iar eu, care aproape că aveam treizeci? 
Mă simțeam încă mică, atunci când aveam curajul să 
admit asta. Dar acum străinul își trecea mâna prin iarbă 
și gâtul i se mișca ușor când înghițea ceaiul. Mie mi se 
strângea puțin pieptul. Am strâns și eu iarba în mână, 
aceeași iarbă de pe același pământ, și m-am bucurat că e 
aici. Am ascultat foșnetul pădurii și vocea lui pe fundal, 
aproape ca o muzică. 

- ... și am ajuns la ele, la fiicele vânătorilor. Eram 
rănit, și ... Alăturarea aceea de cuvinte m-a făcut să fiu 
foarte atentă.

- Fiicele vânătorilor? am întrebat. 

- Da, nu ați auzit de ele?

Am șușotit între noi, parcă fiecare auzise câte ceva, 
da, auzisem. Auzisem de niște grupuri de femei care su-
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Care se apărau singure, care nu primeau bărbați, care 
aveau arme. Parcă așa auzisem, dar nu știam dacă e po-
veste sau realitate. Nu puteam să ne încredem într-o sin-
gură istorisire. Nici în două. Acum, însă, am fi putut. 
De la trei povești în sus se croiește adevărul. 

- Ah, vă spun! E ceva grozav ce au făcut. Trăiesc în-
tr-o locație fortificată, a fost așezământ religios. Sunt așa 
de multe, că nici nu le-am putut număra. Ok, și voi 
sunteți câțiva, felicitări. Dar ele sunt mai multe, câteva 
zeci. Și am impresia că nu e singura lor așezare, din câte 
am tras cu urechea, au și alte așezări prin țară, poate și 
peste graniță, cine știe? Sunt chiar ce le spune numele, 
fiice de vânători, femei cu arme și cu câini. Nu se apro-
pie nimeni de ele, nimic nu le atacă. Stau în siguranță. 
Singura problemă e, ca la noi toți, mâncarea. Dar, să ve-
deți. Ele nu vânează. Au o întreagă filosofie de viață. Au 
reguli. Nu primesc bărbați, decât în vizită, cum am fost 
eu. Am stat doar cât m-am vindecat, dar am fost fasci-
nat. Știți, mai demult, se vorbea de amazoane? Femei 
războince, fără bărbați? Cam așa sunt și ele, doar că nu 
sunt chiar războinice. Le-aș numi mai degrabă ... rezili-
ente. N-am auzit niciodată cuvântul război în preajma 
lor, de fapt. Folosesc armele doar pentru a se apăra. Co-
piii mai mici făcuseră ochii mari. Până și eu mă miram 
profund. Să nu vânezi, chiar dacă ai posibilitatea, chiar 
în fața unei asemenea sărăcii a pământului? Nici noi nu 
vânam, dar fiindcă nu știam cum, și fiindcă mi-era milă 
de animale, tuturor ne era. Le-am văzut cum fugeau din 
pădurile în flăcări, le-am găsit și lor corpurile duse de 
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180 ape și ucise de căldură. Corpurile lor, sub dezastrele vre-
mii și ale schimbărilor climatice, semănau prea mult cu 
ale noastre. Și viețile și morțile lor semănau. Am închis 
ochii strâns, nu voiam să-mi amintesc mai multe. Unul 
dintre copii m-a atins pe mână, văzându-mi probabil 
expresia încruntată. Mi-am scuturat-o de pe față. Îl voi 
întreba unde se găsesc femeile acestea. Și voi merge la 
ele.

* 

E seară acum când scriu. În nopțile cu lună plină 
pot să mă apropii de geam, acum însă lumânarea pâlpâ-
ie lumină peste caiet. Scrisul acesta, frumos, de mână, 
mă păstrează vie. E una dintre puținele bucăți rămase 
din mine. Voi lua jurnalul și câteva creioane cu mine, 
mâine. După ce va pleca străinul, îmi voi face bagajul. 
Trebuie să le găsesc pe femei, pe fiicele acelea, să le rog, 
să le conving să ne ajute. Trebuie să ne găsim un alt 
adăpost, asta e ultima recoltă aici, sunt sigură. Oricât de 
norocoși am fost să găsim casa asta cu multe camere și 
electricitate și râu, dacă pământul nu ne dă nimic, nu 
putem rămâne. În nord e mai puțin cald, poate între 
păduri e mai bine. Poate ploile vor fi ucigașe acolo, nu 
știu. Cert e că trebuie să ne mutăm. 

Îmi pun mâna la piept, deasupra inimii. Bate prea 
tare. 

Nu pentru plecare bate, nu, pentru apropiere. Îmi 
doresc să intru în camera străinului. L-am urmărit, fără 
să vreau aproape, toată ziua. Am observat momentele în 
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pentru că e prea tânără? Nu pot să-mi imaginez multe 
alte motive. Câteva. Iar dacă nu o dorește pe ea, nu mă 
va dori nici pe mine? Îmi trec mâinile peste sâni, nu am 
mai făcut asta demult. Nu m-am mai gândit la corpul 
meu așa de ani întregi poate, decât cu frică. Am fire 
de păr moi pe picioare, oare îi va displăcea asta? Respir 
ușurată că nu sunt la menstruație. Mă gândesc câteva 
momente să caut o lamă. Dar mă simt stupid să fac 
asta, proastă, cum să fie părul atât de important în așa o 
lume? Nici nu vreau să îl rad, țin minte că atunci când 
făceam asta mă iritam. Vreau să mă uit în oglindă, dar 
mi-e frică. Hainele de pe mine stau atârnate, sunt haine 
de lucru, largi, cu pete care n-au mai ieșit. Niciodată nu 
mi-a plăcut să mă îmbrac cu rochii sau să mă machiez, 
dar acum îmi e dor. Îmi e dor de ceva ce nu mi-a plăcut 
niciodată. 

Mă pălmuiesc ușor peste obraz. Hai. Și dacă mă va 
refuza, nu va ști nimeni. 

* 

Străinul plecă dimineața, după ce salută pe toată lu-
mea. Nu era genul de om care ar fi purtat grijă altora 
zilnic. De aceea, doar cea mai mică l-a îmbrățișat strâns. 
Ceilalți, mai distanți, i-au strâns mâna. Băieții s-au uitat 
la el cu o oarecare admirație, aproape că ar fi vrut să-l 
însoțească, ca egali, dacă ar fi fost invitați. Și Laura îi 
zâmbi, n-o să uit zâmbetul acela, parcă spunea: sper să 
găsești ceea ce cauți, dacă n-am fost eu, eu, care sunt 
atât de mișto. Aș fi vrut să pot zâmbi și eu așa la vârsta 
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la piept mai tare. Mi-a pus apoi mâna pe umăr și mi-a 
urat noroc. Când a spus-o atât de serios, am simțit-o ca 
pe o stare a lucrurilor. Ca și cum e hotărât. Vom avea 
noroc. 

Între timp, îmi dădusem seama și că ultima fărâmă 
de cafea de năut s-a terminat. Și că nu mai aveam năut. 

Mental, începusem să-mi fac bagajul încă de câteva 
săptămâni. Știam că trebuie să selectez cu mare grijă, 
pentru că nu am destulă putere să car prea multe lu-
cruri, și nu e o idee bună să pun presiune pe spate. E 
mai ușor să mănânci mai puțin decât să te doară tot cor-
pul. Mă gândeam cum aș putea să pregătesc niște energy 
bars, cum existau pe vremuri. Vremuri, adică acum câți-
va ani, când încă erau magazine și produse, și nu era fie-
care drum periculos. Poate mai există și acum magazine, 
dar nu aici. Trebuia să calculez exact, pentru fiecare zi, 
mâncarea, luând în considerare minimul necesar, și cu 
speranța că voi mai găsi fructe de pădure pe drum. Era 
o speranță reală, fiindcă aveam de gând să merg departe 
de șosele, pe câmpuri și prin pădure. În ultimii ani învă-
țasem să disting și ciupercile comestibile, deci e posibil 
ca, odată ce avansam destul în nord, unde am înțeles că 
au fost ploi, să pot trăi din asta. Am făcut o hartă cât de 
cât, ajutată de străin, pare că așezământul de care vor-
bește el e la mai puțin de o săptămână de mers pe jos. 
Voi lăsa și urme pe unde am fost, iar pentru dormit, va 
trebui să găsesc sfori puternice și copaci solizi. Sigur că 
planul ăsta nu ar fi avut nicio șansă acum un an, dar de 
când am plecat cu copiii din sat, am învățat o grămadă 
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Uneori nu-mi vine să cred că asta e realitatea, că asta 
sunt eu, că astea sunt gândurile mele. Sfori și supravie-
țuire. M-am mutat la sat ca să cresc plante și legume, ca 
să stau liniștită în soare, să nu aud mașini sau politică. 
Mașini n-am auzit, dar politica a venit peste noi sub 
formă de valuri de căldură din cauza emisiilor de gaze 
cu efect de seră, sub formă de tăieri de curent din cauza 
furtunilor, sub formă de secetă. A venit peste noi și i-a 
luat pe cei mai tineri și pe cei mai bătrâni, pe cei mai 
săraci și pe cei mai slabi. A luat și bărbații în armată, 
între două Veri Ucigătoare. Și familiile rămase au plecat 
una câte una. Și așa am rămas eu, cu câțiva copii de-ai 
nimănui. Acum, copiii mei. Și eu, a lor. 

* 

Plecarea asta îmi amintește de plecarea cealaltă, deși 
e mai mică, deși mă voi întoarce. „Când te întorci”, mă 
întreabă toți? Eu le explic, știu că fac o săptămână până 
acolo, deci, cel mai repede posibil, două săptămâni. Poa-
te mai mult. „Ce o să ne facem?” „Vă descurcați foarte 
bine”, le spun, „știți mai bine ca mine pădurea, legume-
le se coc singure la soare, trebuie doar să luați apă pen-
tru voi și pentru pământ.” „Dacă nu te întorci?” „Mă 
întorc.” „Dar dacă nu te întorci?” „Mă întorc.” „Poate 
doar durează puțin mai mult.” 

Îmi amintesc ce greu ne-am hotărât ce să luăm cu 
noi, cum să plecăm. Fiecare voia ceva, dar nu toți pu-
teau să care tot ce-și doreau. Căldura omorâse animalele 
mai mari, nu le putusem proteja și duce apă. Mai rămă-
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care erau a tuturor, două-trei curci și vreo cinci capre. 
Cel mai mult am vorbit despre cum să luăm animalele, 
care și câte. Doar fiindcă eram singura adultă, nu în-
semna că știu cel mai bine. Oricum, dacă ar fi fost copiii 
mei, i-aș fi întrebat. Așa că, i-am întrebat. Și au devenit 
copiii mei. 

Laura spunea că ar trebui să le luăm pe toate. Eu 
spuneam, bine, dar cum? Ne vor încetini și nu știm să 
avem grijă de ele. „O să atragă atenția”, a spus unul din-
tre băieți, nu-l știam decât după față pe atunci, și după 
mersul lui țopăit, caraghios. „Cum adică?”, întrebat cea 
mică, care avea tot timpul degetele în nas. „Adică fac 
zgomot, nu le putem controla, poate cineva ne atacă 
doar ca să ni le fure, sau sar lupii pe ele.” „Bine, să ve-
dem fiecare ce vrea și ce poate lua”, a spus celălalt băiat, 
mai înalt și cu o umbră de mustață. „Nu putem decide 
așa, nu luăm decizii după fiecare ce poate”, a spus Laura. 
„De ce nu?” „Pentru că atunci cei mai puternici câștigă.” 
„Și?” „Și nu-i bine, fraiere”, a zis ea, vrând să-i dea un 
bobârnac. „Ce, nu vezi că așa am ajuns în halul asta? 
Că au decis alții?” S-a răstit cam tare, și băiatul aproape 
se pregătea să-i întoarcă replica, când am spus ceva de 
genul: „să vorbim frumos unii cu alții, că nu se știe când 
murim.” Ceea ce i-a potolit cât de cât. Dar Laura avea 
dreptate. Uneori era cam acidă, de când am venit în sat 
mi-a fost frică de ea, putea oricând să te atace cu părerile 
ei. Nu m-a atacat niciodată însă, și pe parcurs mi-am 
dat seama că sunt de acord cu ea, doar că nu am tot 
timpul curajul să o spun. Așa ne-am împrietenit mult 
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ani diferență între noi. 

Partea tristă e că, până la urmă, toate animalele au 
dispărut încet încet. Pe unele le-am pierdut pe drumul 
spre casă, unele au fugit. A rămas doar Câine, căruia îi 
spunem Câine, ca să onorăm faptul că e ceea ce e, și îl 
iubim așa cum e, cu lătratul lui amuzant și corpul lui 
mic și șchiopătând. 

* 

Am luat jurnalul cu mine, deși nu cred că voi avea 
mult timp să scriu. Am spatele proptit de   un salcâm, e 
după-masa, prima zi de drum. Îmi era dor să văd și alte 
câmpuri, nu știam că îmi era dor. Mi-am dat seama că 
încă mai sunt livezi, am găsit chiar câteva cireșe bătrâne, 
prea coapte, dar foarte dulci. Vreau să ajung cât mai re-
pede, să mă întorc cât mai repede, dar nu trebuie să mă 
forțez. Dacă îmi fac răni la picioare, va fi mai rău. 

* 

Am noroc, cum a spus străinul. Nopțile sunt calde, 
nu am dat de niciun om, doar câțiva câini care m-au lă-
sat în pace. Am găsit zmeură, am găsit racameți pe care 
i-am ronțăit toată ziua, am cules și ciuperci, poate le voi 
face pe foc. Abia m-am urcat în copac, dar aici mă simt 
în siguranță. A trecut o familie de mistreți sub mine, a 
râcâit un pic pământul, dar au plecat. N-am văzut nici-
odată mistreți atât de aproape. Nu m-au speriat. 
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Bătături la picioare. Mă dor umerii. Dar am găsit 
apă și m-am spălat. 

* 

Răsăritul la înălțime, între frunze. 

* 

De departe am auzit niște oameni. Mergeau pe 
drum, aveau mașini, era un convoi întreg.    Am încercat 
să-i urmăresc, să aud ce spun, dar uitasem cât de rapide 
sunt mașinile, chiar și pe drumuri stricate. 

* 

Cai sălbatici păscând. Apusul. Una dintre cele mai 
frumoase peisaje pe care le-am văzut vreodată. Oare vi-
sez? Oare i-am visat? 

* 

Nu cred că m-am pierdut, doar drumul e lung. 

* 

Pădurile sunt tot mai dese. Viața se regenerează. Îmi 
masez picioarele, va fi bine. 

* 

Iarăși oameni. Aproape m-au găsit de data asta. Dor-
meam când i-am auzit, erau foarte aproape de mine. 
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ța devreme. Erau la vânătoare, probabil. Mi-am ținut 
respirația. Aș fi vrut să știu unde trăiau, dar n-am avut 
curajul să-i urmăresc. Am așteptat câteva ore bune să se 
îndepărteze. 

* 

Străinul a spus că le voi găsi ușor odată ce mă apro-
pii, pentru că vor lătra câinii. Cât de mult trebuie să 
mă apropii? Nu sunt sigură dacă ar trebui să merg în 
dreapta sau stânga. 

* 

Am spus că merg singură, dar poate am greșit. Data 
trecută a fost îngrozitor să mergem fără să știm unde, 
fără protecție, fără speranță. Nu mai voiam să trecem 
prin asta. Vreau o direcție. Vreau ceva de care să mă 
agăț. 

* 

De două zile plouă încontinuu și sunt înghețată de 
frig. Dacă nu le găsesc curând, nu știu. 

* 

Nu 

* 

Am avut noroc. Încă o zi de ploaie și aș fi cedat. 
Mi s-a rupt creionul, eram obosită, aproape am căzut 
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terminat vata, luasem ultimul medicament expirat și mă 
uram pentru toate ideile pe care le-am avut vreodată și 
pentru că m-am chinuit să trăiesc. M-am dat cu capul 
de trunchiul copacului doar cât să nu mă julesc. Nu 
voiam și o infecție la frunte pe deasupra. Apoi am auzit 
câinii. 

Am vrut să mă urc la loc, dar n-am avut putere. Nu 
îndeajuns de repede. M-am gândit, asta e, mor, măcar 
îmi va fi cald. 

Erau deja pe mine, mârâind, și eu abia dacă mă 
prinsesem de trunchi. 

Dar am avut noroc. Erau câinii lor. 

* 

Ce e acela norocul, nu aș putea să spun. Poate că e 
cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla într-o situa-
ție rea din care te zbați să ieși. 

* 

Am stat o zi întreagă la pat, nu m-au lăsat să vorbesc 
până nu mă odihnesc. 

Îmi amintesc, între somn și trezire, de străin. De 
faptul că nu vreau să știu numele oamenilor care nu ră-
mân în viața mea. De cât de blând a fost. De privirea 
lui. De mirosul lui. De faptul că aș fi vrut să rămână, 
măcar un pic. 
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Mă gândesc oare ce face Laura? Dacă s-au copt ro-
șiile sau a venit vreo furtună rea? Vreau să mă întorc 
cât mai repede. Dar nu insist, doar cât simt că pot. Nu 
vreau să forțez bunăvoința acestor femei care m-au pri-
mit fără să-mi pună vreo întrebare. 

* 

Stasia mi-a arătat împrejurimile. Mi-a povestit des-
pre grădina lor de legume și eu i-am  povestit despre a 
mea. Are părul tuns scurt, altfel nu-l suportă, mi-a spus. 
Mai demult mi s-ar fi părut urâtă. Acum, însă, corpul 
ei solid îmi dă senzația de putere. Forma feței rotundă 
o ajută să fie blândă, atunci când vrea. Faptul că e așa 
mare, ea spune grasă, mă face să mă gândesc la bogăție, 
o bogăție sănătoasă, nu una rea, nedreaptă. Simt că îi 
place de mine, i-am povestit deja ce vreau și a spus că ea 
crede că se poate. Mi-a arătat câinii cu care e prietenă, 
așa a spus, prietenă. Nu a spus: câinii mei. A zis: - De 
fapt sunt prietenă cu toți, râzând. Doar că știi tu cum e 
... nu poți să fii chiar la fel de apropiat de toată lumea. 
Și doar dacă mă uitam la câini îmi dădeam seama. Toți 
erau bucuroși să o vadă, doar că unii săreau la mângâiat 
și nu se săturau minute întregi. - Sunt minunați, nu-i 
așa? Ce ne-am face fără ei? 

* 

Dacă ar fi fost Laura în locul meu, ar fi înțeles mai re-
pede cum stau treburile. Dar nu-s nici eu proastă. E clar că 
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190 între femeile astea se întâmplă ceva. Aud frânturi de dis-
cuții care încetează cum apar eu. Bucăți, fraze. Cineva 
spune: Stasia exagerează. Altcineva spune: Lina trebuie 
să facă ceva, toate trebuie să facem ceva, să ne protejăm. 

Lina e cea mai în vârstă. Nu știu câți ani are, poate 
cincizeci? Poate mai mult, poate mai puțin. Supraviețu-
irea te îmbătrânește, dar te și ține în formă. Ele spun că 
vârsta nu e un principiu de guvernare. Și totuși, pare că 
Lina are cea mai mare putere. 

* 

Primele zile părea că miroase a câine peste tot. Acum 
m-am obișnuit. Îmi place că grădina   lor e atât de mare. 
Aici se fac și morcovi, și gulii, și fasole. Au roșii de mai 
puține feluri ca mine, deci am un avantaj. M-am împri-
etenit cu unul dintre prietenii Stasiei, un câine arămiu, 
suplu, absolut superb. E plin de energie. În fiecare dimi-
neața devreme, fuge afară din așezământ și se întoarce 
pe la zece. Stasia mi-a spus că fiecare câine are progra-
mul lui. Niciunul nu seamănă cu Câine al nostru, parcă 
sunt toți scoși dintr-un concurs de frumusețe. 

* 

Locul ăsta e puțin înspăimântător. Parcă nu sunt 
obișnuită să stau cu atâția oameni în jur. La fiecare colț 
e cineva. Fragmente de lucruri auzite: 

- Nu crezi că acum, când ne luptăm pentru supra-
viețuire, nu e timp să-ți lași părul lung și să cauți haine 
frumoase?
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supraviețuire, nu e timp să comentezi despre părul sau 
gesturile mele? Tu așa te-ai născut! Eu mă lupt și cu asta. 

- Bărbați, de ce ar trebui să acceptăm bărbați? Nu e 
loc peste tot doar de bărbați?

- Nu de când au plecat în armată.

- Tocmai, și acum să se întoarcă cu obiceiurile alea 
aici? 

- Nu ți-e poftă de vânat uneori?

- Nu. Vânatul e pentru câini.

- Vezi că dacă te aude Stasia...

- Niciodată n-am înțeles-o pe femeia aia.

- E, așa-i ea, vrea să facă din câine om.

 - Sau din om câine, nu-i clar. 

- Cineva ar trebui să pună piciorul în prag.

- Încetează cu asta. Suntem femei. Nimeni nu pune 
piciorul nicăieri. Vorbim. 

* 

Astăzi mi-am prezentat propunerea consiliului fii-
celor vânătorilor. Mi-au transpirat palmele, mi-au tre-
murat mâinile și vocea. Mai rău ca orice examen de la 
școală. Fiindcă ăsta era pe viață. Și nu doar a mea. Urăsc 
să vorbesc în public. Un public de zece femei serioase, 
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Nici nu le știam pe toate pe nume. 
Stasia era în stânga mea, mă privea cu aprobare. Pe 

celelalte trebuia să le câștig. 
- Cred că știți deja de ce mă aflu aici ... Prost înce-

put. Rău, rău. Am încercat să redresez. -Familia mea 
... adică ... după Verile Ucigătoare, am plecat din satul 
în care trăiam, împreună cu un grup de copii, care au 
devenit familia mea. Prea lung, deja le plictisesc. - Stăm 
la nouă zile depărtare de mers pe jos, pe câmp. Nu e 
departe. Dar se face tot mai cald. Locul e aproape de pă-
dure, de apă, e un loc bun. Dar e în câmpie. Pământul e 
arid, nu va mai da roade. Trebuie să ne mutăm în nord, 
asta cred. Și de asta am venit să cer ajutorul vostru. De 
ce îmi ia atâta să ajung la subiect. De ce? Cineva s-a 
uitat încurajator la mine, insinuând că „hai, spune„. - 
Am nevoie de un convoi de protecție. Vrem să găsim un 
pământ, o casă în nord, undeva unde pământul e mai 
bun, unde sunt ploi regulate, dacă mai există așa ceva.

- Deci, ce ai nevoie de fapt? întrebă Lina tăios. Sau 
poate doar așa era vocea ei.

- Am nevoie de protecție până acasă, și de ajutor să 
găsim alt loc. Câțiva oameni. Două mașini, dacă aveți. 

Murmur prin toată sala. Lina a ridicat mâna, în 
semn de liniște. Apoi a făcut un gest spre mine, a ridicat 
palma în sus, ca și cum ar spune: așa, și? 

- La schimb, am semințe. Cred că am auzit un râset, 
dar am continuat.

- Semințe de roșii, negre, golden, inimă de bou, roșii 
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dovleac galben, de ardei iute, de ardei kapia, de varză 
kale. Murmur, iarăși, de data asta a părut favorabil. Le 
studiasem grădina. Nu aveau peste jumătate din soiu-
rile pe care le numisem. - Sunt rezistente, cresc chiar 
acum, acasă. Putem aduna recolta când ajungem. Parcă 
nu pare așa de imposibil acum.

- Ar însemna cât, două mașini, cel puțin trei dintre 
noi, ba poate patru, să plecăm cu câinii pe timp ne-
determinat, practic, până găsim o altă casă pentru voi, 
spune una dintre femeile din capăt, cu o voce răgușită. 
Înghit în sec.

- Nu știu dacă ne putem permite. Nu avem decât 
patru mașini funcționale, și combustibilul e greu de gă-
sit, spune alta, foarte slabă, dând din cap.

- Bine, dar ce, o să-i lăsăm să se descurce singuri? 
Oricum ne-ar prinde bine niște semințe, spune alta, o 
doamnă cu părul lung, bogat, care într-o altă viață ar fi 
fost, poate, bibliotecară. -Ne-ar prinde bine, dar nu-s 
așa de necesare, completează cea slabă.

- Nu-s necesare acum, dar nu se știe în alți ani ce va 
rodi, e bine să alternezi recolta, completează cea răguși-
tă, care pare să fie vocea echilibrului, ca și cum n-ar avea 
păreri, doar vorbește în fapte.

- Recoltă, nerecoltă, nu putem să punem în pericol 
două mașini, patru câini, patru femei, fără niciun plan, 
așa, continuă cea slabă.

- Hai, hai. Să vedem, de cât combustibil am avea 
nevoie? întreabă Lina.
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194 - Zece zile de mers pe jos, asta înseamnă cam cât, cât 
ai mers? întreabă femeia-fapt.

- Nouă zile. Poate opt, nouă ore pe zi?

- Să zicem, trei sute de kilometri? Dus întors, cu tot 
cu căutat, fac pe puțin o mie. Avem atâta combustibil? 
N-aș zice.

- Recolta e mai importantă decât combustibilul, 
adaugă femeia-posibil-bibliotecară. 

Simt că îmi bate inima tot mai tare. Discuția lor mă 
enervează. Mă înfurie. E vorba de viețile noastre aici. 
Vreau să spun asta. 

- E vorba de viețile noastre. De viețile cuiva. Nu de 
recoltă. Nu de combustibil. Nu luptați voi pentru viață? 

Liniște. 

Stasia bate cu palma în masă, atât aștepta: „Exact. 
Luptăm pentru viață sau ne apărăm doar propriile inte-
rese? Luptăm pentru viață, sau doar pentru viețile noas-
tre, viețile celor mai puternice dintre noi? Suntem cine 
ne-am propus, sau devenim la fel ca ceilalți? Eu zic să 
mergem.” 

Jur că am auzit pe femeia de lângă ea spunându-i: 
„mai încet”. 

Poate că nu, poate că i-a zis altceva. Dar a tras-o de 
mână. 

- Stasia, dragă. Nu politiza situația bietei femei în 
favoarea ta, a rostit, acru, Lina.

- Poftim? Stasia s-a întors încet către cea care, am 
înțeles, era într-adevăr femeia care avea ultimul cuvânt 
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195aici. Foarte încet, și-a întors tot corpul, dinspre mine în-
spre ea, care stătea în capătul opus al mesei, față în față.

- Nu politizez nimic. Viețile noastre deja sunt prinse 
în rahatul ăsta. Tu să nu te prefaci că nu e așa. Să nu te 
prefaci că nu am încercat să facem o comunitate egală, 
pentru femei și pentru animale, ca să ajungem încet de 
unde am plecat.

- Nu face acuzații pe ascuns. Spune dacă ai ceva de 
spus.

- Vreau să spun că, uite, cum te ascultă toate. Uite 
cum nu am avansat deloc, deși am promis că o să ne 
schimbăm, odată ce găsim un adăpost, o să-i ajutăm și 
pe ceilalți, odată ce avem mai multe legume, o să dăm 
și altora. Tot așa. Așteptăm un belșug care nu va veni. Și 
între timp, ce avem strângem tot pentru noi.

- Ce avem? Abia dacă trăim bine.
- Trăim mai bine decât oricine dintre toți oamenii 

pe care i-ai întâlnit în ultimii ani. Era adevărat. Deși nu 
vânau, și deși erau multe, aveau o grămadă de mâncare, 
pentru că aveau pământ mult, și puteau să se aventu-
reze departe în pădure, căutând ciuperci sau fructe zile 
întregi. Aveau chiar și trufe. Am râs când le-am găsit pe 
masă. Trufe! Abundență de trufe, care erau considerate 
o delicatesă mai demult, abia dacă le mâncasem o dată. 

- Așa, și ce propui? întrebă Lina, fixând-o cu privirea 
pe Stasia.

- Să oferim mai mult ajutorul altora. Să căutăm 
adăposturi pe care să le putem păzi, să primim în ele 
inclusiv băieți, să facem o rețea de întrajutorare. Să nu 
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196 mai antrenăm câinii să vâneze. Șoapte, exclamări. - Și să 
nu mai păstrăm rase pure. Să-i lăsăm să se împerecheze 
cum vor. Iarăși murmur nemulțumit din toate părțile 
mesei ovale.

- Cum adică să nu mai antrenăm câinii să vâneze? 
întreabă bibliotecara.

- Ar trebui să le pregătim noi hrana, în loc să și-o 
vâneze singuri, spune femeia-faptelor.

- Și? Nu stau ei corp lângă corp cu noi pe zidurile de 
apărare? Nu păzesc grupul tot atâtea ore, sau mai multe? 
Trăiesc cu noi, sunt din familia noastră, rostește Stasia 
apăsat.

- Nu cred că asta e natural, zice femeia slabă.
- Ce e natural?! Ce e natural?! Inundațiile, focurile, 

seceta?! Stasia se ridică de la masă cu pumnii încleștați, 
pregătită să răstoarne ceva. Cineva îi șopti să se calmeze, 
că se aude în toată fortificația.

- Nu văd de ce să mă calmez. Nu văd de ce discuțiile 
noastre trebuie să fie secrete. Față de cine ne e rușine? 
Spune? A mai rămas timp pentru rușine? Și dacă ar fi, 
ar trebui să fim mândre că putem vorbi despre idei. Că 
putem acționa după idei. Nu după legile supraviețuirii, 
da? Mândre și umile. Fiindcă suntem norocoase. Fiind-
că trebuie să facem mai mult. 

Pentru câteva momente, nu zice nimeni nimic. 
- Ce vrei să mai facem? Pe cine să mai luăm? Căpri-

oare, lupi, urși, bărbați? De câte ființe crezi că putem 
avea grijă? o întreabă Lina ironic. Era o răbufnire, se 
vedea pe fața ei.
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197- Încetează cu atitudinea asta. Ființele pot avea grijă 
și singure de ele. Trebuie doar să le dai mediu potrivit. Și 
tu știi asta! Tu știi asta! urlă Stasia, apropiindu-se ame-
nințător de Lina. 

Închid ochii. Aș fi vrut să fiu altundeva. 

- Propun să mergem, cine vrea, să căutăm un adă-
post nou semenilor noștri. Vom lua cele două mașini. 
Îmi asum, spuse Stasia, cu o voce joasă, aproape liniștită.

- Ești una dintre fiicele vânătorilor. Nu mai crede că 
poți să faci totul de capul tău, îi întoarse vorba femeia 
cea slabă.

- Nu sunt fiica nimănui! Stasia bătu cu pumnul în 
masă.

- Ba da, ești. Degeaba spui că nu ești. E în gesturile 
tale, în mâinile tale, în armele tale. Nu te mai prefa-
ce. Ne-am născut în lumea aceasta distrusă, și în lumea 
aceasta distrusă o să murim. Tații noștrii erau vânători, 
aduceau cadavrele animalelor acasă, le tranșau pe masa 
din bucătărie, beau și sărbătoreau moartea lor. Chiar și 
așa, nu ei au fost de vină pentru moartea animalelor 
în masă, ci alți bărbați, din alte țări, care au hotărât că 
bogăția lor contează mai mult decât viețile a miliarde 
de alte animale, inclusiv oameni. Ne naștem din lumea 
asta, Stasia. Murim în lumea asta. De asta ne numim 
fiicele vânătorilor. Nu poți fugi, nu ai unde. Noi sun-
tem cusute în țesătura mediului nostru. Și chiar și cu ea 
destrămată, chiar și cu noua țesătură pe care încercăm 
s-o croim. Rămânem fiicele cuiva. Purtăm violența în 
corpuri. De asta îți spun. Nu trăim în lumea în care 
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Lina începuse furioasă, însă termină discursul tristă. 
Am înghițit în sec. Nu știam ce însemna asta pentru 
mine și copiii mei. Dar se simțea ca o inimă frântă. 

* 

Nu am mai mâncat nimic în seara aceea. M-am pus 
în pat, întorcându-mă pe o parte și pe cealaltă, gândin-
du-mă ce să fac. M-am ridicat, mi-am citit jurnalul, dar 
n-am avut putere să scriu. Dacă nu voiau să ne ajute, 
trebuia să găsesc altă soluție. 

Azi e soare cald, se anunță zile rele. Poate valuri de 
căldură, poate nu. E forfotă prin tot așezământul. Până 
și câinii sunt neliniștiți. După-masa, Stasia mă caută. 
Îmi spune că vom pleca. Să nu mă îngrijorez. Aproape 
că a rezolvat tot. 

Mă întreb în mijlocul cărui conflict am ajuns, și ce 
vulcan a erupt din cauza mea. Mă întreb dacă nu aș fi 
fost eu, ar fi fost altceva? Mă întreb dacă e bine sau e 
rău, dacă naște ceva sau omoară? Ambele? 

* 

Mâine plecăm. Două mașini, Stasia, femeia-biblio-
tecară (care de fapt fusese profesoară de biologie), încă 
două femei tinere, și șase câini, printre care și cel maro-
niu. Sunt mașini de teren, cu spațiu în spate, astfel încât 
cred că o să încăpem. Drumul ar trebui să dureze doar 
o zi, dacă merge totul bine. Dimineața, chiar înainte să 
răsară soarele, ne trezim. 
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Ultima cină aici a fost prima dată când m-am simțit 
cu adevărat bine-venită. Am mâncat tocăniță de fasole 
cu sos de roșii și pâine proaspătă. Totul mirosea atât de 
bine. Inclusiv femeile, toate miroseau curat, fiindcă aici 
era apă curentă. Nu mai simțeam mirosul de câine decât 
foarte rar, mă obișnuisem, chiar dacă câinii erau peste 
tot, pe holuri, prin camere și în sala de mese. Unele fe-
mei dormeau cu ei. Îi iubeau foarte mult. Și câinii  le 
iubeau. Mi-am dat seama cât sunt ei de importanți, și 
ce voise să spună Stasia, să nu-i mai antreneze, să-i lase 
să se cupleze cu cine vor. Voia să nu mai exercite putere 
asupra lor. Să-i trateze egal. Nu ca pe oameni, ca pe câi-
ni. Fără să fie asta ceva rău. Pe oameni nu-i smotocești 
atâta, nu-i lași să te lingă pe față, nu le dai mâncarea ta 
din palme. De obicei. Stasia mi-a spus că-i putem recu-
noaște pe câini, le putem recunoaște viețile ca fiind ale 
lor. Nu să le interzică vânatul, ci să nu-i antreneze doar 
cu un scop, un scop văzut de ele, decis de ele. Să trăiască 
împreună. Simplu. Așa cum stăteam toate la masă, hră-
nind orice câine care ne cerea. 

* 

Înainte să merg să dorm, Lina m-a chemat în ca-
mera ei. Nu avea o cameră birou, așa cum   au toți șefii 
formali, cum aveau, adică. Doar camera ei personală, 
așa cum aveau mai mult de jumătate din femeile de aici, 
doar unele o împărțeau. Vreau să spun că nu mi-a fost 
teamă, și poate că nu mi-a fost. Poate că era altceva ce 
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Mi-a împins un scaun, a aprins un bec. Pâlpâia. 

- Trebuie să-l schimb, dar nu e o urgență, a spus ea.

Am dat din cap afirmativ, privindu-i papucii. Nu 
papucii, mi-am zis, trebuie să te uiți în sus. Nu sfidător. 
Doar egal. Era cam greu, ea era în picioare. 

- Nu iei și tu loc? am întrebat-o, sperând să nu fie 
sfidător. Camera ei mirosea a ceva proaspăt, a pădure, a 
conifere. Avea o icoană pe perete, ceea ce m-a surprins. 
M-aș fi așteptat să o dea jos, chiar dacă era cu Sfânta 
Maria.

- Iau loc, a spus ea, așezându-se pe pat. Respiră 
adânc.

- Vreau să ai grijă de Stasia. Atât. Vreau să încerci 
cu toate puterile tale să găsești o casă pentru copiii tăi, 
să supraviețuiți, să fie bine. Poate va fi aproape de aici. 
Poate nu. Dar vreau să-mi promiți că o vei lăsa să se 
întoarcă la mine. Sau nu, nu să-mi promiți. Stasia ar 
spune că e manipulare asta. Doar să o lași.... Dacă vrei. 
Dacă poți. Dar eu te rog să poți. Avem nevoie de ea aici. 
Acum respir eu adânc.

- Și dacă nu e ceea ce ea își dorește? 

- Eu cred că e. Stasia face doar ce își dorește, oricum. 
Dar dacă va simți că ai nevoie de ea, s-ar putea să rămâ-
nă cu tine. Atât doar te rog. Să nu ai nevoie de ea.

- Am înțeles. 

Nu știam încă dacă am sau nu, strângeam margini-
le scaunului în mâini. Nu voiam să am nevoie. Voiam 



Antologie de proză speculativă queer-feministă

201doar, poate, o prietenă. 

- Te rog, adăugă Lina, punându-mi mâna pe umăr și 
privindu-mă în ochi. Te rog. 

Am dat din cap afirmativ. 

* 

Nu pot să dorm, simt că ceva se sfărâmă sau se sfâr-
șește. E lună plină. 

* 

E ultima dată când voi scrie în acest jurnal. 

Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele. 

Poate, acolo unde mergem, nu voi avea nevoie de 
trecut. 

Dar nu poți să fugi de trecut. 

E peste tot. 

În orice caz, acolo unde mergem, doar așa putem 
merge. Lăsând ceva în urmă. Fiecare trebuie să lase ceva 
în urmă, eu voi lăsa jurnalul. 

Vreau doar să termin de spus întreaga poveste înain-
te. Fie că o va citi cineva, fie că o vor mânca bacteriile. 
O poveste sfârșită e mai gustoasă decât una întreruptă. 

* 

Drumul n-a fost ușor, fiindcă aproape ne-am pier-
dut de câteva ori. Am dormit noaptea în mașini la mar-
ginea drumului, fiindcă am făcut o pauză lungă pe ar-
șită, și n-am mai reușit să deslușim calea pe întuneric. 



Lumile noastre posibile

202 Dimineața, la răsărit, am plecat iarăși, recunoșteam deja 
zona, și am ajuns înainte de prânz. Tot drumul am fost 
cu sufletul la gură, fiindcă mă gândeam încontinuu la 
copii, acum că mergeam spre ei. Abia dacă am mâncat, 
simțeam că mi se va întoarce stomacul pe dos de griji și 
de drumul plin de gropi. 

Cel mai rău a fost când am ajuns. 
Am fugit în dreptul porții, dar nu l-am auzit pe Câi-

ne. Am deschis poarta. Niciun sunet. Mi-am simțit ini-
ma în stomac. Nimeni în curte. 

Femeile și-au dat seama că ceva nu e în regulă, nu 
m-au întrebat nimic. 

Voiam să strig după cineva, dar nu-mi găseam vocea. 
Nimeni în casă. 
În grădină se făcuseră roșiile. Câteva erau culese. Pă-

mântul nu era uscat. Cineva l-a udat zilele trecute. 
În partea stângă a casei, înainte de dealul ce dădea 

înspre pădure, o movilă de pământ. 
Nu o movilă de pământ. 
Nu încă o movilă de pământ. 
Cu flori pe ea. 
Nu flori pe ea. Nu una cu flori pe ea. 
Gâtul atât de uscat că durea. Deja îmi simțeam ochii 

cum se umezesc și le ziceam, stați, stați dracului, nu știți 
despre ce e vorba, nu trageți concluzii. 

Voiam să ridic un picior, să-l pun în fața celuilalt, 
dar nu voia. 

Voiam să ridic un picior, dar genunchii erau de pia-
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203tră, nu se îndoiau. 
Am simțit căldură, cineva m-a prins de mijloc. Sta-

sia. 
- Uită-te spre pădure, pare că e cineva acolo. 
Am ridicat ochii, abia atunci mi-am dat seama că 

privisem iarba. În sus, spre pădure, se mișca cineva. 

* 

Copiii mi-au povestit apoi cum s-au ascuns când 
au auzit mașinile, speriați. Ne-au povestit cum a murit 
Câine, apărându-i de un cuplu care a intrat pe poartă 
noaptea. Cum Laura a fugit spre ei cu toporul, când a 
văzut că-l loviseră pe Câine. Au râs, dar Laura nu râdea. 
Am înțeles abia atunci că cerusem prea mult de la ea. Că 
lumea asta cere prea mult de la noi. Că trebuie să facem, 
re-facem alta. Din ce avem. Din ruine. 

* 

Ultima noapte când dorm aici, ultima noapte când 
scriu în jurnal, mă țin de promisiune. Îl voi lăsa casei 
care ne-a adăpostit. Vreau să trăiesc într-o lume în care 
nu trebuie să-mi scriu fricile ca să pot adormi. 

E uimitor că, chiar și cu atâta durere în noi, putem 
să râdem. Copiii au fost atât de fericiți să se joace împre-
ună cu câinii, s-au rostogolit prin iarbă toată după-ma-
sa. Încă mai este bucurie aici. 

Îmi amintesc pajiștea cu cai sălbatici. Îmi amintesc 
răsăritul din copac. Pot să spun că încă mai este bucurie 
aici. 
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204 Stasia m-a certat, de ce nu i-am spus de panourile 
solare? Mâine vom încerca să le demontăm, să le luăm 
cu noi. 

Încă mai am lucruri de învățat. Îmi vine să nu dorm 
toată noaptea, să citesc tot ce-a mai rămas prin cărțile de 
aici. Nici nu va fi greu, la cât e de cald. E insuportabil. 

Insuportabil, dar putem încă să râdem. 

* 

Îmi amintesc și de noaptea cu străinul. Vreau să 
scriu despre ea, să o pun în cuvinte. Să scriu despre frica 
mea de atunci, despre cum am ieșit din cameră, cum 
am urcat scările casei, cum m-am apropiat de el. Să fie și 
asta notat, semnat, trecut. În trecut. 

Îmi închid ochii și, pentru prima dată, îmi dau voie 
să-mi fie dor. 

Nu era lună plină, dar era o noapte caldă. Luasem 
lumânarea în mână și, mergând pe hol, mă simțeam ca 
o fantomă, plutind nesigură. I-am bătut încet de tot la 
ușă, nehotărâtă, ca și cum nici nu aș fi vrut să audă. Îmi 
țineam respirația. Eram pregătită să întorc pasul. Dar 
a deschis. Și-a scos capul prin deschizătură, era puțin 
ciufulit, aș fi vrut să-l sărut chiar atunci. 

Mi-am mușcat buza, n-am spus nimic. Se vedea pe 
fața mea că îmi era rușine să vin să bat la ușa lui? De 
ce îmi era rușine? Nu mai știu. Ce pregătisem să spun, 
ți-am adus apă, ți-am adus vin? Nu mai știu. El avea o 
figură serioasă, și-a dat seama ce urmăresc. Oare așa i 
se întâmpla oriunde se oprea? Am pășit înăuntru. Avea 
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205una dintre cele mai calde camere, o lăsasem neocupată 
tocmai fiindcă era zăpușeală. Geamul lui era deschis. Se 
auzea noaptea, tăcută și grea, întreruptă de câte o buf-
niță și de lupi. Uneori, dacă stăteai nemișcat, se auzeau 
și câțiva șoareci mișcându-se dintr-o parte în alta. Am 
pus lumânarea pe noptieră. Mi-am prins părul lung în 
mâini și am început să-l împletesc. 

- Am venit să te întreb despre fiicele vânătorilor, am 
spus brusc, fără să-mi dau seama.

- Da? a întrebat el șoptit. Nu părea ironic. M-am 
așezat pe pat și el s-a pus lângă mine.

- Da, am spus, apropiindu-mă de buzele lui. El s-a 
aplecat ușor spre mine. Mi-am găsit mâna pe coapsa lui 
și buzele pe gura lui. Simțeam că-mi mângâia capul atât 
de blând, și-mi bătea inima atât de tare. M-a sărutat pe 
obraz apoi, zâmbind:

- Fiicele vânătorilor nu acceptă bărbați.
- Eu accept, am chicotit. Mi-a prins încheieturile în 

ale lui și m-a sărutat pe față, pe gât, aproape fără să mă 
atingă. Voiam să-i simt și eu pielea și corpul, dar nu mă 
lăsa. Am încercat să-mi trag mâinile dintr-ale lui și mi-a 
dat drumul.

- Întinde-te, mi-a spus. 
Nu știu de ce l-am ascultat, dar am făcut-o. Tonul 

lui. Siguranța cu care făcea fiecare lucru. Dădea o senza-
ție de liniște, de înrădăcinare. Ca și cum până și mistre-
ții ar fi adormit la picioarele lui. S-a întins lângă mine, 
mângâindu-mi fața. Dar când m-a luat în brațe, a părut 
la fel de mic ca și mine, la fel de dăruit. 
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206 - Nu sunt genul acesta de bărbat, mi-a șoptit, ținân-
du-mi fața în palme. Nu pot să-ți ofer asta, așa cum te 
aștepți. 

Voiam să întreb de ce, voiam să întreb ce vrea să 
spună. Și-a dat seama. 

- Nu mă simt atât de atras de femei. Am simțit un 
nod în gât, am vrut să mă smulg de lângă el. Brusc îmi 
simțeam părul de pe picioare, de la subraț, de peste tot.

- Stai.

Chiar și așa, vocea lui era atât de convingătoare.

- Rămâi, dacă vrei.

Sunt sigură că am ridicat o sprânceană. 

- Pot să te privesc. Să stau lângă tine. Dacă vrei.

Am înghițit în gol. Nu știam sigur ce vreau. El mi-a 
mângâiat obrajii. Se simțea atât de bine.

- Ție ce îți place? am șoptit, lăsându-mă în mâinile 
lui. 

- Bărbații. Persoanele masculine. Dar îmi place și 
apropierea corpurilor. Îmi place să fiu lângă cineva. Să-i 
simt plăcerea. Îmi place de tine. Cred că am zâmbit, deși 
era atât de întuneric, nu știu dacă a văzut. 

El m-a sărutat, din nou. 

- Bine, am spus, am voie să te ating?

- Atinge-te pe tine. Gândește-te la orice. Ține ochii 
închiși. Dacă vrei, pot să te ghidez cu vocea. - Da.

- Îți place așa?

- Da!
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- Da. 

* 

Ce e acela un refuz?  Ce înseamnă să primești ceva 
ce nu știai că ți-ai fi putut dori, ce nici nu îți puteai ima-
gina, ceva bun? Cum e să pășești spre pământuri pe care 
nu le cunoști, știind că poți spera că te vor surprinde? 

* 

Îmi găsesc puterea în copiii aceștia. Îmi găsesc pute-
re în fiicele vânătorilor. În iarbă, în recolte, în vânt, în 
soare. Pentru cine găsește jurnalul acesta, vreau să știe: 
ești puternică, ești puternic pentru că ești aici. Pentru 
cine mănâncă jurnalul acesta: știi deja. Ești deja aici. 

Și ale noastre sunt vieți. Sunt vieți. Suntem vii. 





Kara DENIZ

Este scriitoare, geologă și alchimistă. Îi place să observe, să 
culeagă și să combine. Își petrece mult timp pe malul mării, pe cărări 
de munte și prin păduri, studiind urmele stratificate ale timpului și 
adunând material pentru experimentele sale literare: povești pentru 
copii, descrieri ale naturii distruse acum de capitalism și patriarhat, 
fantezii speculative despre alte lumi, unde am putea trăi împreună 
în moduri mai egale, mai armonioase, mai inspirate.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Almoria și Enclovis

De o parte și de alta a asfaltului spart, jumătăți de 
clădiri cu zeci de ochi orbi. E ora târzie a amurgului, 
printre puținele când poți să înaintezi; aerul fiert încă se 
mai ridică în straturi palpabile, portocalii și tulburi, de 
pe coaja pământului. Acum și în orele muncii, spre de-
osebire de alte momente ale zilei, se poate totuși merge. 
Încet. Cu grijă. În umbra cioturilor. 

Întinderi nesfârșite de moloz și abur, sub cerul alb. 

Mușuroaie gigantice de resturi din lumea veche și 
peste ele, prin ele, pe dedesubt, cresc florile galbene și 
specia nouă de cactus care, din fericire, a năpădit pă-
mântul. Nicio insectă. Niciun șarpe. Lumea toată e 
moartă și fierbinte, într-o descompunere lentă, într-un 
proces de dezintegrare care, de mai bine de o sută de 
ani, parcă nu se mai termină. 

Almoria își șterge transpirația de pe față, pe sub vă-
lul de bumbac care-i acoperă tot corpul. Bumbacul pre-
țios rămas de la Bunica, din care, împreună cu surorile, 
a croit văluri pentru Pribegie. Încă puțin; clopotele bat 
iar, de undeva, din apropiere. Câți n-ar da tot ce mai au 
pentru sunetul magic care îi înflorește Almoriei sufletul. 
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noapte trecută cu bine.

Încă puțin. 

Drumul se ridică în fața ei, ca o buză țuguiată, acolo 
unde a crăpat pământul și a făcut un hău fără fund. 
Almoria nu se poate stăpâni; în loc să caute să ocolească 
prăpastia, urcă pe ridicătură și privește înăuntru. Întu-
neric și abur și mirosul de sulf mai intens decât cel care 
plutește oricum în aer. Aruncă o pietricică și ea nu tri-
mite niciun sunet înapoi. Liniște. Liniște compactă.

În stânga, pe marginea hăului, zace înclinat un gi-
gantic obiect verzui-înnegrit. Mare cât parterul unei clă-
diri. Almoria se apropie – să fie un fel de sculptură? E 
ceva care a zburat la despicarea pământului, sau care a 
alunecat sau s-a rostogolit, cândva, cu mulți, mulți ani 
în urmă. Îi dă ocol. Deslușește silueta unui om, capul, 
brațele, umerii… dar omul pare să cuprindă cu picioa-
rele ceva, un lucru pe care Almoria nu-l recunoaște, un 
fel de trunchi cu ramificații subțiri… un animal? Ca de 
obicei, un fior îi străbate corpul și curentul emoției îi 
provoacă mici scântei în vârful degetelor și în gât. 

Un animal! Cum să se fi numit? Ce sunete să fi scos? 
De ce stă omul cu picioarele încolăcite în jurul lui? Ce 
ritual misterios și sălbatic și arhaic să fi îndeplinit? 

Așa se întreabă de câte ori se întâlnește cu ceva ne-
maivăzut din lumea veche, crudă, din care n-au mai 
rămas, uite, decât lucrurile foarte mari. Cele mici, 
aproape toate, au fost înghițite la propriu de pământ 
și de apă. Îngropate în nămol. Sau arse. Sau strânse în 
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niște munți sfărâmicioși, de care, spre binele tău, nu te 
apropii. Nimeni nu se mai apropie de mult de munții 
și văile Zădărniciei, dar tornadele smulg uneori și duc 
departe tot felul de bucăți colorate și grele, pe care, dacă 
le întâlnesc, Pribegele încearcă să le încadreze într-o for-
mă geometrică cunoscută, ca să nu înnebunească. Pa-
ralelipipede înguste, subțiri și negre, cu colțuri sparte, 
vase ușoare, cu braț, paralelipipede imense, albe, care se 
deschid, ca niște cutii în care încapi cu totul; folii subțiri 
sau țepene, fâșii tari, transparente, concave și convexe, și 
iar folii, arse pe margini, opace; inutile. 

În dreapta, în depărtare, lucește marea. 

Almoria găsește locul în care gaura din pământ se 
îngustează; sare și își continuă drumul; drept înainte, 
neabătută, după sunetul dulce al clopotelor. Trebuie să 
ajungă la Casa de unde bat până la lăsarea serii – nopțile 
sunt  mai grele decât zilele când pleci la drum. Frigul e 
atât de intens și coboară atât de repede, încât riști să nici 
nu-ți dai seama cum și când aluneci în amorțeala înșelă-
toare a sfârșitului. Din clădirile cavernoase de pe partea 
stângă străbate un sunet – ceva s-a prăbușit. Almoriei i 
se pare că cineva a țipat, în străfundurile imobilului pe 
jumătate ros de timp; strânge toiagul mai tare în mână 
și, sub mânușa albă, palma îi transpiră. Rămâne așa, ne-
mișcată, o vreme; liniștea a cuprins iarăși lumea; Almo-
ria s-a înșelat; e singură.
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Bunicii îi plăcea să le spună o poveste anume când se 
adunau toate în curtea Casei, ca să curețe porumbul sau 
să aleagă fasolea, în fine, când se strângeau ca să pregă-
tească masa. Așezate în cerc, direct pe pământul cald, în 
umbra tărcată, țepoasă a palmierilor, surorile se opreau 
din râs ca la un semn. Bunica avea pe față zâmbetul ei: 
își amintea ceva care îi bucura sufletul și simțea că tre-
buie să împărtășească. 

- Bunica mea avea o vorbă – așa începea – cândva, 
demult, oamenii credeau că există veșnicie. (Și-aici se 
oprea întotdeauna, ca să râdă; avea un râs de copilă, chi-
cotea.) Se uitau la mare și credeau că marea, fiindcă stă 
în matca ei de câteva milenii, o să rămână cuminte acolo 
și peste alte o mie de ani.

Toate râdeau și se legănau ușor într-o parte și-ntr-al-
ta ca să-și simtă pielea de pe brațe lipită plăcut de pielea 
surorii de alături.

Pe Bunica Almoriei o chema Alba; Bunica ei, Stra-
na, o primise pe Alba în timpul unei pribegii. Mergea la 
o întrunire – pe atunci, întrunirile erau mai dese, Cla-
nurile de-abia se puneau pe picioare, încă învățau, unele 
cu altele, de unde să facă rost de apă și de mâncare, cum 
să se încălzească mai bine, cum să întrețină răcoarea în 
timpul zilei în Case, cum să-și împartă sarcinile. Nu tre-
cuseră nici douăzeci de ani de la Revoluție, dezastrele 
încă se țineau lanț, statele nu se dezintegraseră cu totul, 
cete de oameni hoinăreau pe străzi, flămânde, disperate, 
iar tiranii încă nu se retrăseseră de la conducere, prin 
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Biserici; Biserica Adormirii, Biserica Salvării; oameni în 
caftane lungi, negre cântau acolo o dată la câteva zile 
și slujeau o zeitate rigidă și violentă. Maia – numită pe 
atunci Maria – avea și ea un rol în religia lor, dar unul 
secundar; majoritatea imaginilor – și-acum se mai păs-
trau din ele pe pereții interiori ai unora dintre Case – o 
înfățișau cu un copil în brațe. Când au început să ocupe 
Casele, brigăzile revoluționare nu au alungat oamenii 
care slujeau zeitatea; i-au păstrat, i-au integrat; unii, cei 
din Casele mai modeste, au rămas și-au făcut parte din 
Clanuri. Alții, din Casele mari, cu mult spațiu, mai în-
tâi s-au baricadat; au chemat ajutoare – trupe de luptă; 
de cele mai multe ori, după ce brigăzile au câștigat, ei 
s-au refugiat în Catedrală. Și-acum mai trăiau acolo ur-
mașii lor, în clădirea cu șapte cupole și în grădinile ei, 
cele mai verzi și mai răcoroase din regiunile cunoscute.

Almoriei îi era greu să-și imagineze organizarea de 
dincolo de zidurile Catedralei sau pe cea din lumea de 
dinainte de Revoluție. Bunica povestea că aveau voie 
să existe pe-atunci doar două feluri de ființe: Bărbații 
și Femeile. Se spunea că Bărbații sunt puternici, capa-
bili, și ei se găseau la conducerea statelor – a societăților 
compuse din milioane și chiar miliarde de oameni, în 
care unii, foarte puțini, aveau neînchipuit de mult nu-
mai pentru ei. Femeile, despre care se spunea paradoxal 
că sunt slabe, nășteau copii. Era parte din destinul lor 
prestabilit, li se spunea, de mici: vei fi mamă, cândva, 
iar ele deveneau, aproape toate, mame, și erau nefericite 
dacă dintr-un motiv sau altul nu puteau să devină. Să 
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tău. Existau, bineînțeles, și Femei care deveneau mame 
adoptând copiii abandonați de altele, dar despre practi-
ca asta se spunea, cu cruzime, pe la colțuri, că „nu e ace-
lași lucru”. Pentru copii, pe atunci, era important cine e 
Mama și cine e Tatăl. 

Bărbații, dar și unele femei, puteau să adune mult 
spațiu și resurse pe care să le țină numai pentru ei, în 
timp ce alte femei și alți bărbați o duceau greu, își dis-
trugeau corpurile și sufletele muncind pentru un adă-
post și hrană. Pe lume existau peste zece miliarde de 
oameni. (Almoria făcea în zadar eforturi să-și imagineze 
așa ceva; nu înțelegea, pur și simplu, cum arată și ce în-
seamnă zece miliarde). Dintre ei, câteva zeci de oameni 
dețineau jumătate din toată avuția lumii și construiau 
garduri înalte în jurul spațiilor pe care le ocupau; împăr-
țeau avutul lor cu foarte puțini alții, de obicei conectați 
prin legături de sânge (și gândindu-se la asta, Almoriei 
i se făcea greață). Două miliarde de oameni trăiau vieți 
relativ comode, dar în condiții din ce în ce mai pericu-
loase din cauza aerului irespirabil, a fructelor otrăvite, 
a căldurii insuportabile. În ultimele decenii din Lumea 
Veche, celelalte opt miliarde se târau prin viață ca o Pri-
beagă prin arșița amurgului: uraganele, apele umflate, 
valurile de caniculă sau furtunile de praf deșertic, can-
cerele, lipsa apei de băut, făceau ca sute de milioane de 
oameni să caute refugiu, răcoare, viață, să se miște către 
teritorii pe care și le imaginau mai primitoare și să fie 
întâmpinați cu războaie și otravă. 

Bunica mai spunea și că în lumea veche, oamenii 
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grupuri, de exemplu, după cât de închisă la culoare le 
era pielea. Almoriei i se părea tare ciudat să-și imagine-
ze persoane cu pielea decolorată. Oamenii aveau pielea 
frumoasă, strălucitoare, doar albul ochilor le lumina 
în întuneric; cum ar fi fost o piele ca albul ochilor? Pe 
Almoria imaginea asta o făcea să se gândească la boala 
pe care o avusese sora ei, Nebularia, când i se decojise 
pielea de pe mâini și de pe spate… și rămăsese rozalie, 
pentru o vreme. Dar, spunea Bunica, înainte de Revolu-
ție, oamenii cu pielea decolorată erau cei mai puternici 
și secole la rând îi exploataseră și îi disprețuiseră pe cei 
cu pielea normală.

O lume în care cine se numește Femeie e nefericită 
dacă nu naște copii din corpul ei… Almoria încercase 
de nenumărate ori să intre în spiritul acestei gândiri, să 
se proiecteze acolo și să-și imagineze cum e să trăiești 
așa, dar renunța de fiecare dată, frustrată. E greu să pă-
trunzi cu mintea asemenea țesătură stranie a trăitului 
și a ideilor – să-ți imaginezi că un copil e altceva decât 
rezultatul unei întâlniri – al unei operațiuni de salvare 
miraculoase, sau al unei Regăsiri – al unei adopții vo-
luntare a Clanului; să-ți imaginezi că jumătate dintre 
oameni cred că destinul lor e să nască cel puțin un copil. 

În anumite Clanuri se practica uneori sexul prin 
penetrare, între persoanele care puteau concepe împre-
ună copii. Se întâmpla și să se lase duși de val, să nu 
fie suficient de grijulii sau să cadă într-un fel de beție 
mistică, o transă care dura mai multe luni și sub vraja 
căreia, persoana care dorise penetrarea alegea să nască; 
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responsabile pentru aducerea ei în lume, plecau în cău-
tarea unui Clan care să o adopte și să o crească; dar asta 
se întâmpla rar. Clanurile primeau copii o dată la câțiva 
ani, iar altele, vreme îndelungată, nu primeau deloc. Nu 
se ivea ocazia. Almoria nu-și putea imagina lumea veche 
în care, în loc să se amestece între ei, oamenii se tot izo-
lau, pe baza unor legături de sânge pe care le glorificau.

Femeie. Îi plăcea cuvântul, avea în el ceva mângâie-
tor, chiar dacă i se părea barbară împărțirea aceea. 

- Nu puteai alege! povestea Bunica; la naștere, se 
uitau la copil și spuneau: e Fată! e Băiat! Va fi Femeie 
sau va fi Bărbat, spuneau, numai și numai uitându-se 
la părțile plăcerii și fără să aștepte ca persoana să crească 
și să aleagă singură. Când corpul mic al copilului nu 
se încadra în categoriile pe care le știau ei, interveneau; 
tăiau, scoteau, adăugau, până reușeau să aducă persoana 
într-unul dintre cele două grupuri… 

Ceva mai crud, mai simplist și mai inutil Almoria 
nu-și putea închipui. O împărțire mai forțată și o lip-
sire de libertate mai mare. Împingând ușor cu corpul 
învelit în bumbac alb căldura amurgului ca pe o gelati-
nă, Almoria își aminti de Trecerea ei. Într-o dimineață 
superbă, cu cer liliachiu și roz aprins, în vremea celor 
două ore ale muncii, descoperise că sângerează; alergase 
la Bunica să-i dea vestea, iar ea convocase cercul. A doua 
zi, tot devreme, măturaseră curtea, se așezaseră cu toate 
de-o parte și de alta a unui drum imaginar și o scose-
seră în fața Casei pe Maia cu Văl – statuia care stătea 
la fereastra din Bucătărie, unde ardea noaptea focul cel 
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Imaculată, ascunsă sub miile de vălurele de bumbac – 
din spatele vălului, i se vedeau doar ochii negri, jucăuși 
și frumos conturați. 

Almoria a ieșit din curte și a rămas în tăcere, cu spa-
tele la poartă. Ce avea să facă? Cât de departe se sim-
țea de Maia? S-a lăsat pe vine și și-a afundat mâinile 
în nisip. Din el a ieșit, nepăsător, un scorpion delicat, 
transparent, care a dispărut imediat înapoi, în mulțimea 
nediferențiată a bobițelor. Almoria a înțeles imediat le-
gătura. Erau lucruri adânci pe care nici nu le bănuia 
despre ea; fiecare mișcare pe care alegea s-o facă avea să 
declanșeze altceva, ceva nou și poate periculos. Îi era fri-
că de asta? Da! Îi era frică de nemișcare? Da! Mai aproa-
pe nu era mai bine decât mai departe, așa le spusese 
Bunica Alba. Maia se găsea peste tot și în toate, iar Tre-
cerea nu era decât un semnal despre cum te vezi, cum 
îți dorești să fii, să te porți în lume, și ce vrei și ce poți 
să încerci. Cele care se simțeau departe de Maia aveau 
să rămână în Curți, în Case, să păstreze, să protejeze. 
Gesturile lor erau mai reținute; privirea lor nu scruta 
orizontul, ci detaliile, amănuntele, urgentul, tot ce sus-
ținea viața în mod imediat. Persoanele mai apropiate 
aveau să pribegească, să afle, și să aducă înapoi acasă. 
Aveau să poarte Vălul ei – pentru că prin lume nici nu 
se putea umbla fără. Aveau să se lase purtate de ea, acolo 
unde era nevoie. 

Almoria se ridicase de pe vine, intrase pe poartă și cu 
pași hotărâți mersese pe culoarul deschis de surori, până 
la statuia pe care o îmbrățișase. Apoi se dăduse puțin în 
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- Sunt lângă inima ta.

De-atunci își purta părul scurt și ochii conturați cu 
cărbune și pleca, de câte ori simțea nevoia, sau de câte 
ori era nevoie, în pribegie. La fel ca ea, și Bunica Alba 
fusese aproape de Maia. Almoria strânge din nou toia-
gul în mână, de data asta pentru că simte cum o cople-
șește și o umple dorul. 

Adunate în cerc, în timp ce pregăteau mâncarea, as-
cultau poveștile Bunicii din pribegii. Povestea care-i era 
cea mai dragă, înaintea căreia râdea de fiecare dată ca 
o copilă, era despre cum fusese găsită. Bunica Alba își 
amintea un coridor lung, care se sfârșea brusc – dede-
subt se căsca hăul câtorva etaje. Un curent de aer clocotit 
străbătea coridorul. Ecoul plânsului ei. Ținea în mână o 
cochilie mică. Era jucăria ei. Cum o fi fost, se întreba 
Bunica, pe vremea Oceanului de Obiecte? Când erau 
inundați, când se sufocau, când sufletele lor se disipau 
în lucrurile care răsăreau de peste tot, în loc să rămână, 
sufletele, vii și întregi, ca o flacără? Când mințile lor se 
împrăștiau ca firicelele de nisip, câte un firicel pentru 
fiecare obiect inutil? Închideau toate ochii și încercau 
să-și imagineze. 

Deja, când Alba plângea, mică și singură, pe cori-
dorul cel lung, multitudinea de obiecte fusese strânsă 
laolaltă, arsă, depozitată, îngropată, de mulți ani, de fu-
ria primelor revolte. Copiii se jucau acum cu cochilii 
și cârpe. Cochilia ei avea irizații roz și portocalii. Cum 
ajunsese pe coridor, nu-și amintea. Pe-atunci, copiii se 
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ce plângea singură, pe coridor, de pe scări, cu ecou, s-a 
auzit deodată un fluierat melodios, vioi, scurt. Albei i-a 
plăcut acel sunet. Era ca un fel de bucurie a inimii. Stra-
niu și vesel, cântecul s-a auzit din nou, și mai aproape 
– imediat a apărut și Bunica Strana, cu ochii conturați și 
strălucitori în spatele vălului care-i acoperea tot corpul, 
cu toiagul în mâna înmănușată. Alba nu s-a speriat. S-a 
dus către nălucă și a luat-o în brațe, fără ezitare. Mai târ-
ziu, la Trecere, a făcut același lucru cu statuia Maiei, dar 
nu a știut dacă a făcut-o influențată de această amintire 
sau pentru că și-a dorit cu adevărat, din nou.

Nici Almoria nu știa cât din gestul său propriu din 
timpul ritualului fusese influențat de povestea asta.

Într-un fel sau altul, proporția se menținea. 

- Te salut; suntem parte una din alta, spuneau jumă-
tate dintre surori, de la distanță, din dreptul porții.

Adevărul e că doar în Curți mai puteai fi la adă-
post, doar aici mai creșteau palmieri și eucalipți; doar 
în Case găseai răcoare ziua și căldură noaptea, grijă dacă 
te îmbolnăveai, sfaturi și povești pentru suflet. Să fi fost 
Pribege ar fi fost pentru multe o condamnare – și chiar 
dacă Clanurile, la Cercuri, vorbeau mereu despre moar-
te ca despre o întoarcere, celor mai multe dintre surori le 
era frică. La Trecere, o salutau pe Maia de la distanță cu 
o înclinare a capului, ca și când și-ar fi luat la revedere.

În clanul lor, Almoria și sora ei, Enclovis, făceau 
parte dintre cele care se apropiaseră de Zeiță și aleseseră 
pribegia. Nu era un destin. Dacă după prima plecare 
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destul să le spui surorilor și ele măturau curtea, refăceau 
coridorul solemn, așezau cu grijă statuia în dreptul in-
trării, așa cum așezau seara ceaunul pe foc. 

Dar Almoria nu ar fi dat Pribegia pe nimic în lume; 
la fel, nici sora ei, Enclovis. 

*

În cele două ore ale plăcerii, de după somnul mic 
din timpul zilei – aceleași care în pribegie erau „orele 
mersului de la amurg” – Enclovis ieșea din curte și se 
ducea pe malul mării. De câțiva ani lucra pe ascuns la 
opera ei. Pe plajă, Enclovis își scotea vălul, îl împacheta 
cu recunoștință și-l așeza sub o piatră. Își întindea cor-
pul lucios către soarele alungit ca o magmă. Asculta. În-
cet, în ritmul valurilor, începea să se legene, impercep-
tibil, apoi tot mai puternic, mai tumultuos, zvâcnind, 
apoi din nou, tot mai lent, mai liniștit, mai calm, așa 
cum îi spunea muzica apelor. Închidea ochii. Sunetul 
nu mai intra de-acum prin urechi, ci prin fiecare por 
al pielii lui Enclovis, prin nas, prin părțile plăcerii, și 
chiar și prin pielea tare de pe talpă. Era momentul când 
corpul ei prindea să se miște singur, fără ca voința să-i 
fie controlată de altceva decât de ritmul mării. Mușchii 
se contorsionau și se relaxau, pielea se înfiora și se nete-
zea, plămânii rețineau aerul și apoi îl eliberau, prelung, 
ca într-o mică moarte. După ce dispărea, pentru câteva 
momente, Enclovis revenea brusc, impetuos la viață – și 
iubea. Iubea procesul de armonizare dinamică, senzația 
de corp continuu, de materie neîntreruptă, mișcătoare. 
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acesta – că e parte din marea mișcare a universului. Câ-
teodată, Enclovis se simțea mai îngustă ca o frunză de 
palmier privită din lateral; uneori, îi venea să stea nemiș-
cată, compactă și tăcută, ca o piatră; alteori, sățioasă și 
cuprinzătoare, se răsfira peste tot ca gelatina amurgului. 

În câteva rânduri, de când lucra la opera ei, pătrun-
sese într-o dimensiune diferită – într-o lume care se-
măna mult cu a lor, dar care era totuși alta. O lume cu 
oceane de frunze și corole, cu tulpini lemnoase și sucu-
lente, o lume cu mări verzi-albastre, apusuri portocalii, 
formațiuni stâncoase, prietenoase, și o materie rece și 
blândă care se așternea uneori peste tot, dând o con-
tinuitate bizară și efemeră lumii aceleia violente. Căci 
da, era o lume frumoasă, dar violentă, unde, la fel ca 
în trecutul planetei lor, câteva ființe rigide acumulase-
ră enorm de multă putere, iar puterea lor distructivă se 
propaga acum, în valuri uriașe. Enclovis vedea și sufletul 
său se întrista: lumea aceea avea să ardă, să fie luată de 
ape, să se intoxice, să se dezintegreze.

În timp ce lucra, Enclovis reușise să se facă simți-
tă acolo: ființe asemănătoare ei și surorilor ei, vorbiseră 
despre ea ca despre o viziune, ca despre o presimțire. 
Nu reușeau să o numească încă. Dar pentru că îi per-
cepuseră prezența în același timp, erau acum conectate 
prin Enclovis, care le dădea Încredere și Forță și Furie. 
Enclovis apăruse în lumea lor ca o zeiță sălbatică - sub-
stanța imposibil de numit care e forța schimbării iu-
bitoare. După ce vizita lumea aceea, Enclovis se trezea 
înfricoșată când gerul începea să transforme în pojghiță 
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Enclovis fusese primită de Clan cu câțiva ani înain-
tea Almoriei. Când Almoria își făcuse Trecerea, sora ei, 
pe care o urmărea în secret, cu ardoare, de multă vreme, 
nici nu băgase de seamă. Era prea fixată, prea absorbită, 
prea închisă în ea. 

- Ce cauți? o întrebase odată Almoria, după ce o 
urmărise de la distanță dansând pe nisip, înnodându-și 
corpul ca pe o fâșie de material, în feluri nemaivăzute.

Enclovis se uitase la ea, mijise ochii de parcă până 
atunci nici n-ar fi știut de existența Almoriei și-acum, 
pentru prima oară, o vedea, în sfârșit. Căutase ceva în 
adâncul ei, iar pe Almoria aproape că o frânsese în două 
momentul ăla. Imediat, se ridicase și o trăsese după ea. 
Împreună, în lumina albastră, friguroasă, a înserării cer-
cetaseră urmele mișcărilor de pe nisip. Almoria tremura. 

- Înțelegi acum? întrebase Enclovis. Vezi? E doar 
imaginea rudimentară, una dintre singurele posibile 
pentru noi, bietele de noi… e imaginea ascunsă a respi-
rației. Până mâine dispare. N-avem cuvânt pentru asta 
și nici nu m-aș pricepe să-l găsesc dacă l-am avea, nu 
sunt povestitoare – dar cred că mă străduiesc să fac să 
apară fața ascunsă a ritmului care te învață cum să rămâi 
compactă, întreagă, care îți dă intenția, opusul haosului 
și al dezintegrării, cântecul surd al ființei… 

Cântecul surd al ființei – repeta Almoria, înainte să 
adoarmă în culcușul din Casa care o primise în seara 
asta. Cântecul surd al ființei – și ca-n fiecare seară, își 
povestea încă o dată, a treia oară, totul de la capăt:
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224 În cele două ore ale plăcerii, de după somnul mic din 
timpul zilei, aceleași care în pribegie erau orele mersului 
de la amurg – Enclovis ieșea din curte și mergea pe malul 
mării…

*

În fiecare noapte, înainte să adoarmă, Almoria își 
povestea totul despre Enclovis, de la începuturile pe care 
și le amintea și până acum, își descria, atentă să nu piar-
dă amănuntele, ființa surorii ei, acțiunile ei, momentele 
pe care le iubea cel mai mult, până când, în mijlocul 
celei de-a patra repovestiri, adormea. 

După ce Enclovis îi vorbise despre arta ei, Almoria o 
însoțea în fiecare seară pe plajă și în timp ce prima lucra 
pe nisip, cea de-a doua descria în cuvinte, în minte, miș-
cările sale. Mai târziu, înainte să adoarmă, repovestea 
mișcările într-o singură și foarte lungă frază, care încer-
ca să oglindească prin repetiții, repetițiile mișcărilor lui 
Enclovis, prin pauze, odihna ei, prin verbe înghesuite, 
urgența din gesturile ei neomenești și prin adverbe, dra-
gostea. Aici acum înspre dinspre în prin erau cuvintele 
care i-o aduceau Almoriei pe Enclovis cel mai puter-
nic în conștiință, prin ele simțea că se umple de ea, de 
prezența și de substanța ei însuflețitoare. Când Enclovis 
pleca în pribegie, căci și asta se mai întâmpla uneori, 
săptămânile în care lipsea erau pentru Almoria terne, 
lipsite de energie. În timp ce și-o repovestea, seara, pe 
iubita ei soră, Almoria simțea că sufletul i se închide 
ca o meduză liliachie dintre cele care mureau în câteva 
secunde, când eșuau pe plajă. Dacă de data asta n-avea 
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*

Atunci când Enclovis, după mai bine de zece săp-
tămâni de pribegie, chiar nu se mai întorsese, Almoria 
plecase în căutarea ei. Mergea deja de trei săptămâni 
când a ajuns la Casa pe care o vedea acum în fața ochi-
lor, făcută din cărămizi albe și portocalii, cu trei cupole 
verzi și înconjurată de frunziș îmbietor. Nu auzise clo-
potele, doar semnele o aduseseră acolo și asta i se păruse 
Almoriei straniu, rămânea precaută. A bătut în poartă, 
niciun răspuns. Încă o dată și încă o dată. A dat un ocol, 
din Curte nu se auzea nimic, deși era sfârșitul orelor plă-
cerii, în mod normal, din orice curte s-ar fi auzit cântece 
și râsete și chiote, iar pe poartă ar fi ieșit din când în 
când câte o soră pribeagă.

S-a întors în dreptul porții și a cercetat-o cu grijă; în 
partea de sus a văzut semnul străvechi al crucii. N-avea 
să-i fie frică. Poate nu însemna nimic, chiar dacă, de câte 
ori îl vedea, Almoria era străbătută de fiorii reci pe care 
i-i dădeau povestirile de groază din timpul Revoluției. 
Trebuia să înțeleagă ce se întâmplase. Poarta era sigilată, 
așa că s-a cățărat pe zidul de piatră și a sărit înăuntru. 
Curtea, pustie. În Casă, nici urmă de surori; niciun co-
voraș de bambus pentru somn nu se vedea. Almoria a 
simțit dintr-odată ceva străin în Casa asta, un suflu stră-
vechi și răcoros, amenințător, ca din fundul unei peșteri. 
S-a îndreptat spre bucătărie – ceaunul dispăruse din 
camera din spate, iar statuia Maiei lipsea. Părea că din 
Casă fuseseră șterse cu intenție toate urmele surorilor. 
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pe dinăuntru; frunzișul palmierilor adăpostea pâlcurile 
de smochini, măslini și piersici, care suflau înspre Al-
moria un aer umed și parfumat. Urma o zonă deschisă, 
nisipoasă, fără vegetație. Din loc în loc, Almoria văzu 
câte o piatră și inima începu să-i bată foarte repede. Ni-
sipul fusese imprimat cu dansul lui Enclovis, era sigură, 
cu toate că abia dacă se mai zărea câte urmă, ici și colo. 
Pietrele erau bine fixate, proaspete. Enclovis dansase în 
onoarea persoanelor pe care ea însăși le adusese acolo. 

Înserarea se lăsa repede, albastră, din ce în ce mai rece. 
Almoria intră în casă și cercetă vatra și depozitul; mai 
era înăuntru suficient cactus uscat cât să-i ajungă pentru 
noaptea asta. Îi veni în minte prima pribegie cu Enclovis 
și Bunica Alba. Nu merseseră departe. Specia endemică 
de cactus, care, uscată, devenea lemnoasă și ardea cu un 
miros proaspăt și plăcut, creștea peste tot, repede și din 
nimic. Fusese una dintre cele mai mari șanse ale supravie-
țuitoarelor. Bunica Alba le arătase cum să reteze cactușii, 
cum să-i apuce, fără să se înțepe, cum să-i încarce pe targa 
pe care o târau după ele. Acasă, aveau să taie trunchiurile 
de cactus în bucăți mai mici, să le lase la uscat în zona 
neumbrită a curții, și a doua zi, după noaptea geroasă, 
nu mai aveau decât să înlăture coaja uscată de pe miezul 
lemnos și să așeze ordonat bucățile în depozit. Almoria 
mirosi bucata de cactus pe care o ținea în mână. Parfu-
mul proaspăt, fin, îi aminti de nopțile în care, cuibărită 
în brațele lui Enclovis, se simțise acasă. În siguranță.

În noaptea asta nu avea să doarmă, dacă voia să ră-
mână în viață.
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În Casa unde ajunse Almoria mai târziu nu mai tră-
iesc decât două surori. Una dintre ele, Caltis, nu se mai 
poate ridica de pe podea, iar cealaltă, Mirtis, o îngrijeș-
te, răbdătoare. Cât rămâne cu ele, Almoria o ajută pe 
Mirtis să o îngrijească pe sora ei și îi spune totul despre 
căutare, Casa pustie în care dormise cu ceva timp în 
urmă și semnul crucii de pe poartă. Mirtis o privește 
pe Almoria înfricoșată – e destul de bătrână să-și amin-
tească vremurile în care trupele Bisericii făceau prăpăd. 
Nu se poate să se întoarcă vremurile alea, acum, când 
Mirtis și Caltis se pregătesc de moarte! Almoriei îi pare 
rău că a neliniștit-o pe bătrână – cine știe cum a apărut 
semnul acolo, poate nu e decât o întâmplare, dar Mirtis 
e sigură că nu, și că, în interiorul zidurilor catedralei se 
pregătește ceva înspăimântător. Și dacă Enclovis a fost 
prinsă de forțele întunecate ale trecutului?

- Ce-o să se întâmple cu tine după ce Caltis trece în 
partea cealaltă?

Întunericul s-a lăsat, dens, iar pe pereții camerei 
dansează luminile focului.

Mirtis o privește în tăcere pe bătrâna întinsă pe co-
vorul de bambus, și acoperită cu un văl zdrențuit. Când 
Caltis are să treacă dincolo, sigur, Mirtis are să caute 
adăpost în altă Casă, sperând că va găsi un clan care să 
o adopte. De regulă, dacă două sau trei persoane rămân 
ultimele dintr-un clan, merg împreună și caută un loc 
în care să fie primite. Asta se întâmplă rar, atunci când 
cele rămase nu primesc multă vreme pe nimeni și Cla-
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Almoria vede în ochii lui Mirtis aceeași iubire care o 
leagă și pe ea de sora pierdută.

- Dar trebuie să afli adevărul, zice bătrâna, tresărind 
dintr-odată, cu ochii aprinși și vii, în lumina focului. 
Dacă crucea apare din nou, înseamnă că au simțit că e 
iarăși timpul lor. Află! Ăștia sunt în stare să ne omoare 
pe toate, în tăcere, ca să-și recupereze Casele și Curțile. 
Doar Catedrala nu le ajunge!

Poate asta a fost, poate a fost un măcel, Biserica le-a 
luat pe surori prin surprindere – pentru că asemenea 
atacuri nu s-au mai întâmplat de zeci de ani. Le-au ucis 
și au pus semnul lor pe poartă; nici măcar nu au ocupat 
spațiul, l-au luat doar înapoi, cu gândul să facă cine știe 
ce cu el mai târziu.

- Biserica vrea să aducă înapoi lumea veche, spune 
Mirtis, lumea despicată în două, lumea Războiului, iar 
pentru asta, de aproape o sută de ani, în curtea cate-
dralei, au organizat un oraș de rit vechi, cu o populație 
foarte mare, de poate cinci sute de oameni, iar pe jumă-
tate dintre ei i-au instruit să jefuiască și să ucidă.

Almoria trebuie să afle dacă au început pe tăcute 
ofensiva împotriva Caselor din regiunile cunoscute.

*

După câteva săptămâni de pribegie, Almoria ajunge 
la Catedrală. Vede cum, prin valurile spumoase de căl-
dură, Catedrala se ridică, cu cele șapte cupole aurii ale 
sale, din mijlocul unei oaze atât de mari, cum Almoria 
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de pe coastele dunelor lasă să se vadă câte un zid vechi. 
În spatele Catedralei, ca o panglică, marea – argintie și 
indiferentă. Pentru pribege, ea e reperul. 

Adăpostită într-o Casă de lângă Catedrală, Almoria 
pândește. Zilnic, în orele mersului, pribegește în apro-
pierea zidurilor, adunând cactus. Dar nu prea aproape. 
Când încearcă să taie cactus din preajma Catedralei, 
două, trei săgeți aterizează lângă ea, în nisip. Catedrala 
e o fortăreață și Almoria nu știe cum o să reușească ea, o 
pribeagă a Maiei, să afle mai multe despre ce se întâm-
plă în interiorul zidurilor. La amurg, soarele amorf co-
boară prin spatele cupolelor, și-i dă clădirii, luminând-o 
din spate, o strălucire fantastică. 

De la o vreme, obosită și copleșită de dor, Almoria 
merge pe malul mării. Își scoate vălul, îl așază cu recu-
noștință sub o piatră și se apropie de apă. Apa e fiar-
tă, dar picioarele ei se obișnuiesc încet, încet și până la 
urmă devine plăcut. Pășește pe nisip într-un ritm anu-
me – dar nu poate intra în jocul frumuseții pe care și-l 
amintește din mișcările lui Enclovis. Ea e doar imitație, 
doar încercare zadarnică de a învia spiritul care trăiește 
prin sora ei, Enclovis. 

În fiecare seară, de-atunci încolo, Almoria merge pe 
plajă și încearcă să imite arta surorii ei. De fiecare dată 
pleacă fără să reușească, iar acasă își spune, seara, înainte 
de culcare, povestea de la capăt. Săptămâni, poate luni 
întregi se scurg, iar Almoria are acum locurile ei, as-
cunzișurile ei în cavernele semiacoperite în dunele care 
mărginesc marea, traseele ei, harta ei. Într-o seară, în 
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230 timp ce scrutează orizontul spre care coboară soarele cu 
forma lui indecisă, vede cum o persoană îmbrăcată în 
negru aleargă spre plajă. Are părul lung și foarte des, 
ondulat, și păr întunecat pe față, vizibil de la distanță, 
dar Almoria o recunoaște imediat pe Enclovis. Inima îi 
bate de trei ori mai repede, se ridică și aleargă spre rui-
na în care tocmai s-a ascuns sora ei. Numai că imediat 
apar mai multe persoane în caftane lungi și negre, care 
pătrund în clădire și ies de-acolo târând-o pe Enclovis 
după ele. Almoria le urmărește de la distanță până dis-
par în spatele porții Catedralei.

*

Dacă Enclovis a reușit să treacă drept una de-a lor, 
va reuși și Almoria. Își poartă de acum părul lung și, 
cu ajutorul Bunicii Parhezia, din Clanul Casei care o 
adăpostește, face rost de un caftan negru, foarte vechi, 
pe care învață să-l poarte aidoma celor din Catedrală. 
Când ei au să iasă într-o dimineață, în grupuri, așa cum 
aveau de obicei, la cules, ea, Almoria, va încerca să se 
strecoare înăuntru. 

În dimineața asta, cu vălul alb tras peste caftan, Al-
moria urmărește grupul care iese pe poarta Catedralei. 
Și înțelege că planul ei e zadarnic – la ieșire, la fel ca la 
intrare, fiecare persoană își spune numele și ceilalți con-
firmă că o cunosc. Almoria, dezamăgită, se întoarce la 
Bunica Parhezia și îi cere un sfat.

- Acum mulți ani, a bătut în poarta Catedralei un 
pribeag dintr-o regiune necunoscută mie – Arthos; for-
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pribeagul, cine știe dacă era adevărat sau nu. L-au pri-
mit, oricum, și l-au crezut. A murit de bătrânețe.

În timp ce povestește, Bunicii Parhezia îi dau lacri-
mile – nu crede că Almoria ar mai putea ieși vie de pe 
poarta Catedralei. Dar Almoria e hotărâtă să o salveze 
pe Enclovis.

*

În amurgul în care Almoria bate la poarta Catedra-
lei, se simte început de furtună. A ales momentul speci-
al, când aude că vine tocmai din Arthos, gardianul tresa-
re și ezită, spune că trebuie să ceară permisiunea Fericirii 
Sale, dar nisipul vâjâie deja înțepător prin aer. Nu mai 
e timp. Almoria intră și-n fața ei, prin spatele perdelei 
de nisip, se desfășoară orașul. Mici colibe așezate în linie 
dreaptă, cu acoperișuri din frunze de palmier, pe care 
oamenii acum le părăsesc, cu covorașele la subraț. Sunt 
îmbrăcați în caftane negre sau gri, cei în negru poartă 
păr pe față și plete, iar cei în gri sunt dintre cei cărora 
părul facial nu le crește aproape deloc. Au și ei părul 
lung, dar prins strâns în vârful capului, într-un fel de 
cuib. Din colibe ies copii, îmbrăcați tot așa, unii în ne-
gru și alții în gri. 

- Unde merg? întreabă Almoria.

Pe vreme de furtună, se adăpostesc cu toții în Cate-
drală, îi spune gardianul. Acoperișurile colibelor zboară 
și ele trebuie refăcute după fiecare uragan. 

- De ce nu stau cu toții tot timpul în Catedrală?
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232 - Aceea este Casa Fericirii Sale, răspunde bănuitor 
gardianul, dar furtuna se întețește și Almoria aleargă și 
ea, împreună cu localnicii, către intrarea maiestuoasă, 
două uși grele pe care stau încrustate crucile.

Spațiul din interior a fost împărțit în trei comparti-
mente, pe verticală. Almoria urmărește cum în partea de 
jos se înghesuie majoritatea oamenilor în negru și gri, și 
copiii; în cea de sus, pe o scară, urcă doar câțiva, dintre 
cei cu păr facial vizibil, îmbrăcați în caftane de o culoare 
roșiatică. 

- La ultimul etaj, îi spune un om îmbrăcat în cămașă 
gri, care s-a așezat lângă ea, stă Fericirea Sa.

Almoria tresare:

- Stă singură? Fericirea Sa? De ce nu coboară aici cu 
noi, s-ar încălzi mai ușor.

- De fapt, la ultimul etaj ajunge căldura cea mai 
multă – Fericirea Sa stă jos numai în timpul zilei, când 
aici e răcoare.

Almoria face eforturi să înțeleagă. De ce s-au împăr-
țit lucrurile astfel? Ce e bun în asta și de ce toată lumea 
de aici pare împăcată cu situația? Afară, nisipul șuieră 
înfiorător, ca un monstru fără milă, iar palmierii se zbat 
și biciuiesc furios zidurile clădirii. 

- De ce unii poartă cămașă roșie?

Persoana în gri o privește nedumerită.

- Credeam că vii de la Arthos. Cum de nu știi ce-s 
cavalerii?

- La noi cavalerii poartă verde, răspunde repede Al-
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233moria și se hotărăște să nu mai continue discuția. Pune 
capul pe genunchi și se preface că doarme.

*

A doua zi, curtea arată jalnic. Colibele au dispărut 
cu totul, câțiva dintre palmieri s-au rupt și au distrus și 
vegetația de sub ei. Adunați în fața Catedralei, locuitorii 
așteaptă până când, din spatele ușilor încrustate apare în 
sfârșit Fericirea Sa.

Când o vede, Almoria rămâne uimită: Fericirea sa, 
cu mult păr alb pe față, e îmbrăcată într-un văl ca al pri-
begelor Maiei. Doar că acesta nu-i acoperă și chipul; pe 
cap poartă un cilindru cu margini aurii, cum Almoria 
nu a mai văzut niciodată.

- Fiii mei, spune Fericirea Sa, fiii mei. Urgia ne-a 
lovit iarăși, dar noi nu ne pierdem speranța. Cu ajuto-
rul Zeului vom munci zi și noapte să refacem Catedrala 
noastră. Zi și noapte nu vom avea odihnă până nu vom 
restaura prosperitatea Orașului Zeului. Pentru fiecare 
familie, din mărinimia Bisericii, se dă, în seara asta, un 
sac de cactus în plus.

Oamenii au ovaționat. Un sac în plus? De ce tre-
buia să le dea Biserica? Nu ei erau cei pe care îi vedea 
Almoria culegând cactus în fiecare dimineață? Era exact 
ca în poveștile Bunicii despre lumea veche – oamenii 
adunau, îi dădeau roadele muncii lor unuia singur, care 
nu le mai dădea înapoi decât atât cât să nu moară și să 
poată să adune în continuare pentru el. La un asemenea 
gând, furia îi încordează tot corpul. De ce ovaționați? 
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234 De ce primiți așa ceva? îi vine Almoriei să strige. Dar în 
jurul său, toată lumea e calmă, liniștită. Dacă ar începe 
să strige, cine știe ce s-ar întâmpla. 

- Nu vă pierdeți speranța, Fiii mei. Așa cum ni s-a 
promis, ce-a fost al nostru va fi al nostru din nou. Sun-
tem răbdători. Pentru asta am clădit, decenii după de-
cenii, frumosul nostru oraș. Pentru asta ne-am pregă-
tit. Una câte una, păgânele cad pradă furiei Zeului. Ne 
recuperăm bisericile și la vremea potrivită, ne așezăm 
acolo cu familiile noastre, cu copiii noștri care vor um-
ple din nou pământul și vor face la loc ce-a fost stricat. 
Când aerul fetid de spurcăciune păgână se va fi împrăș-
tiat și din ultimul nostru lăcaș, vom ști că e din nou 
vremea noastră.

Spurcăciune păgână? Ea era, ele erau spurcăciunile 
păgâne! 

Dar nici nu apucă bine Almoria să se înfricoșeze, că 
își simte brațul încleștat. 

- Nu știe ce sunt cavalerii, nu e de la niciun Arthos, 
strigă persoana în gri cu care Almoria stătuse de vorbă 
cu o seară în urmă.

Gardienii o smucesc și o târăsc înspre zidul exterior 
al Catedralei. Deschid o ușă grea, coboară la repezeală 
niște trepte roase și o aruncă pe Almoria într-o hrubă 
lungă, umedă și întunecoasă, ferecând ușa în urma lor.

*

Când ochii i se obișnuiesc cu întunericul, Almoria 
vede că nu e singură. În mijlocul încăperii stă Enclovis, 
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235dreaptă, trează.
- Te-am așteptat, îi spune, și Almoria aleargă și o 

îmbrățișează pe Enclovis așa cum Alba o îmbrățișase pe 
Strana și așa cum toate pribegele convinse îmbrățișaseră 
statuia Maiei.

- Nu credeam că te mai găsesc vie, spune Almoria cu 
glasul frânt și cea mai mare fericire pe care are s-o simtă 
vreodată îi inundă acum sufletul.

- Te-am așteptat, o să scăpăm de-aici împreună, zice 
Enclovis. Arta mea nu există fără cuvintele tale – noi 
două suntem jumătățile întregului.

Și în timp ce Enclovis dansează, Almoria reia în 
minte povestea de la capăt.

*

A doua zi, când Fericirea Sa a coborât cu gardienii 
în hruba unde își ținea prizonierele, nu a mai găsit acolo 
pe nimeni. Și-au făcut cu toții cruce pe burtă și au sim-
țit că nu era semn bun. Din temniță nu se putea evada: 
păgânele pe care le prinseseră aveau puteri vrăjitorești și 
se făcuseră nevăzute. Patriarhul Fericit auzise în tinerețe 
vorbindu-se despre puterea legăturii dintre unele păgâ-
ne, dar nu crezuse niciodată că așa ceva e posibil.

Înfricoșat, a convocat consiliul cavalerilor: era hotă-
rât să-și vadă mai repede planul înfăptuit. 

Dar până să plece în Cruciadă, locuitorii Catedra-
lei s-au trezit înconjurați de luptătoarele Maiei. Sute de 
persoane agile și rezistente la căldură au urcat pe ziduri 
și au pătruns în oraș. I-au imobilizat pe cavalerii îmbră-
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236 cați în cămăși grele de cânepă, i-au legat, doi câte doi și 
i-au adunat pe toți la parterul casei. Fericirea sa, legată 
și ea cu propria cămașă, tremura din toate încheieturile.

Luptătoarele au ținut o vreme locuitorii în colibe. 
Au făcut cât de puțin rău posibil; fiecare clan a primit 
câte un cavaler sau câte o „familie”, așa cum se numeau 
grupurile care trăiau independent. Cavalerii au fost re-
educați, în timp, cu iubire și cu răbdare, iar „familiile” 
integrate cu bine în clanuri. Au existat și cazuri în care 
foștii locuitori ai Catedralei nu s-au putut schimba și au 
luat drumul pribegiei. 

Fericirea Sa a fost unul dintre ei și poate mai colindă 
și astăzi prin deșertul fără sfârșit.

*

Când Enclovis și-a început dansul sacru din temni-
ță, Almoria a simțit că sufletele lor se unesc. Ca două 
fâșii, verde și galbenă, de auroră, s-au împletit mai întâi 
și apoi au fuzionat și au infiltrat fiecare lucru care există. 
Au fost în același timp, amândouă, aici și acolo, aproape 
și departe, materiale și imateriale. În ziua aceea, deasu-
pra Caselor s-a adunat un nor vânăt care a prins să-și 
schimbe forma, așa cum poruncea ritmul lui Enclovis. 
Vocea Almoriei a răsunat, caldă și fermă, deasupra cu-
polelor și grădinilor: le-a spus că a venit vremea să se 
adune; că forțele lumii vechi le stau împotrivă, le-au pus 
gând rău și urmăresc să le ia Casele și viețile; că trebuie 
să atace ele, cele dintâi; le-a spus cum să găsească Ca-
tedrala, care-i structura orașului – și norul își schimba 



Antologie de proză speculativă queer-feministă

237forma și le arăta oamenilor pe rând, lucrurile despre care 
povestea vocea Almoriei. 

După ce Clanurile au cucerit Catedrala, Enclovis și 
Almoria s-au arătat din nou în forma lor umană. Au 
botezat Catedrala – Casa Regăsirii și împreună au trans-
format-o în cea mai primitoare Casă din regiunile cu-
noscute. De la o vreme, și în afara zidurilor au început 
să crească ca prin miracol plantele care, până atunci nu 
puteau crește decât la umbra palmierilor. Ceva s-a ră-
sucit, s-a întors și s-a schimbat în bine pe planeta lor 
lipsită de speranță.

Până astăzi, din timp în timp, fiecare dintre ele plea-
că în Pribegie și se întoarce cu câte o bătrână sau cu un 
copil primit în timpul călătoriei. 








