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Cum se naşte o poveste?
Tânărul Miron îşi pregătea ghiozdanul maroniu şi plin
de zgârieturi pentru şcoală. Era foarte emoţionat. Simţea că
nu mai are aer şi că va exploda dacă nu ajunge cât mai repede.
În după-amiaza aceea urma să aibă o excursie la Centrul de
Ştiinţe din oraşul său. Îşi luă cămaşa neagră, cambrată, cu un
guler scurt, cu mâneci lungi şi cu nasturi lucioşi, preferata lui.
Haina era însoţită de o pereche de pantaloni de culoare griînchis, fără rupturi, dar mai lungi decât ar fi fost nevoie să îi
aibă, încercând să îi oprească circulaţia picioarelor şi de o
pereche de pantofi negride piele, ce erau atât de lăcuiţi, încât
puteau prelua cu uşurinţă rolul unei oglinzi.
Pe drumul repetat de mii de ori către şcoală,o
călătorie în care vedea aceiaşi copaci îngheţaţi în timp,
magazinele care se pregăteau toropite de deschidere, străzile
ca un labirint plin de semne care încurcau orice străin şi
îmbulzeala de oameni stresaţi şi grăbiţi care se împingeau unii
pe ceilalţi pentru a ajunge cât mai rapid la rutina zilnică de la
serviciu, lui Miron îi zbura gândul la două lucruri: faptul că va
vedea locul unde va lucra peste câţiva ani, un prestigios
centru de studiu al fizicii cuantice,şi faptul că va face asta
împreună cu iubirea lui Loret…bine, dragostea lui imaginară
faţă de ea…
-Oh, Loret, abia aştept să te cunosc mai bine, să
petrecem timp împreună şi să trăim fericiţi până la adânci
bătrâneţi! Sper, nu e ceva greşit să îţi doreşti fericirea, tot
aştept să vină acel moment. Presimt că visez în zadar la acest
lucru. Este ceva în mine care îmi spune că tu eşti aleasa,
dar… parcă licărirea mea de speranţă dispare în fiecare zi. Se
stinge cu fiecare vorbă pe care încerc să ţi-o spun, iar tu îmi
răspunzi aproape ca unui necunoscut sau unei persoane pe
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care o eviţi; cred că mi-am făcut un obicei nesănătos
gândindu-mă atât de mult la tine. Cred că e timpul să grăbesc
pasul spre şcoală. Voi rata singura oră pe care o voi face
astăzi dacă mai stau prins printre gânduri; nu este una
importantă, dar totuşi, nu doresc să primesc o absenţă.
Loret era o fată inteligentă care putea găsi soluţii la
toate problemele, nu doar cele de matematică, ci şi ale vieţii
de zi cu zi. Nu contează că de cele mai multe ori domnişoara
Loret încălca mici aspecte ale moralităţii. Cu toate că aceasta
avea un intelect de invidiat, era ghidată de dorinţa de a avea
succes indiferent de câţi oameni vor trebui înlăturaţi din calea
ei, capriciul nestăpânit al sufletului, cel de a avea cât mai
multe lucruri materiale, şi ceva care o rodea încet, încet în cel
mai întunecat colţişor al inimii, şi anume dorinţa de a putea
controla pe cineva doar pentru a se putea simţi mai puternică.
Loret nu dorea să aibă o relaţie până nu găsea persoana
perfectă, adică un băiat deştept, frumos şi bogat care să îi fie
supus, loial şi ascultător. Nu cred că îşi dorea un băiat uşor de
căpătat precum Miron; o căprioară care încerca să se înfigă
singură în săgeata vânătorului. Fata era frumoasă, avea un păr
negru şi lung până la umeri ce se asemăna cu cel al unei
prinţese din poveştile clasice ale fraţilor Grimm. Ochii ei
verzi străluceau ca un smarald atins de razele soarelui şi parcă
te ispiteau doar uitându-te la ei şi gândindu-te la viitorul
fericit pe ţi-l promiteau. Privirea sa avea şi o altă putere care
la cea mai mică urmă de suferinţă, putea imprima nelinişte
până şi-n cele mai puternice suflete. Zâmbetul acesteia era
asemenea unor perle preţioase; te orbea cu strălucirea lui.
Corpul ei subţire de ninfă părea atât de fragil, încât la o
singură unduire, te speriai că s-ar putea sparge ca o sculptură
în sticlă.
Ar fi fost destul de greu să se îndrăgostească de
Miron; desigur, el ar fi fost marioneta perfectă, dar îl trata cu
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indiferenţă. Nu avea un aspect respingător, chiar dimpotrivă,
avea un păr creţ, lung şi negru ca abanosul având aspectul
unei oi negre; ochii căprui şi blajini ca ai unui miel care
imploră milă înainte să fie sacrificat şi o greutate
corespunzătoare. Cu toate că ţinuta lui era predominată de
culori închise sau negru, i se asorta perfect cu tenul său uşor
măsliniu asemănător cu cel al unui arab care s-a ascuns de
lumina dogoritoare a soarelui din deşert. Acesta era o fire
foarte sensibilăşi naivă care încerca să îi facă pe toţi fericiţi,
dar cu toate acestea, în sinea lui era cuprins de o tristeţe de
neimaginat. Tatăl său murise când el avea doar patru ani şi nu
reuşea să obţină de cele mai multe ori ceea ce îşi dorea din tot
sufletul, chiar dacă muncea asiduu şi se dădea bătut foarte
greu. Lupta pentru a-şi îndeplini dorinţele era asemănătoare
cu cea a lui Don Quijote şi morile de vânt. Vorbele lui erau
de cele mai multe ori răstălmăcite şi ajunsese să îi fie teamă să
mai spună o vorbă; devenise un mut într-o lume în care toţi
aud voci fără a fi cu adevărat spuse. Faptul că nu primea
destul respect pentru ajutorul pe care îl acorda oamenilor, îl
transforma uşor, uşor într-un martir care se sacrifica din
inerţie, nu din plăcerea de a le face viaţa mai bună
pământenilor nemulţumiţi; care puteau să se plângă şi de o
bucată de aur ce li s-a oferit în dar, din simplul motiv că putea
fi mai mare sau mai strălucitoare. Neavând niciun model
masculin prin preajmă… a preluat foarte multe obiceiuri
feminine. Deşi petrecea o bună parte din timpul său preţios
cu băieţii, nu reuşea să se bucure de un meci de fotbal, o
plimbare prin zonele cele mai murdare ale oraşului sau de o
discuţie despre maşini. Miron prefera o cafea caldă care îi
alina limba, mirosul unei cărţi noi ce îl ducea în lumi
nebănuite, sclipirea culorilor unei flori plantate în grădina lui
şi un joc clasic de şah sau de strategie care îl transforma în
regele unui ţinut minunat. Acesta era o fire extremistă,
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ajungea la o bucurie colosală atunci când era observat sau
apreciat şi simţea că doreşte să-şi curme viaţa cu fiecare
dezamăgire sau înfrângere ce apărea pe traseul său unic.
Uneori se întreba dacă chiar merită săi se întâmple atâtea
lucruri neplăcute şi se gândea că menirea lui este de a fi un
petic de material textil pe care se testează diferite tipuri de
ace. Avea unele momente în care considera că merită să aibă
diferite probleme, dar îşi revenea rapid cu picioarele pe
pământ. De fapt, caracterizarea lui o să o facem pe parcurs
pentru că prefer să îl descoperiţi prin faptele sale, nu prin
ceea ce vă spun eu în acest moment. Să revenim la poveste!
Miron a ajuns la şcoală, unde deveni puţin neliniştit
din cauză că trebuia să asiste la acel curs înainte de a pleca la
Centrul de Ştiinţe. Se aşeză în ultima bancă de la fereastră
lângă prietenul său Marian, pe un scaun de lemn mult mai
bătrân decât el. Clasa era spaţioasă, avea un iz de trecut
puternic în pereţii vopsiţi cu un alb murdar şi pe care erau
aşezate câteva tablouri cu diferite imagini din zona rurală
făcute de elevii din generaţiile anterioare. Încăperea era
încărcată de douăzeci de bănci de câte două persoane pe care
părea că un pictor orb a încercat să facă un tablou abstract
folosind doar nuanţe de maro. Pe peretele dinspre răsărit se
afla o tablă neagră şi plină de zgârieturi proeminente de cretă
de la elevii stresaţi în timpul unei ascultări în care nu ştiu
niciun subiect din cele întrebate de către profesor. Copiii îşi
revărsau toată emoţia pe sărmanul tibişir, care a ajuns să
spere că au învăţat doar ca să nu mai fie apăsat cu atâta
cruzime. Singurul lucru care emana un strop de modernitate
era proiectorul pe care păianjenii se pregăteau să construiască
o pânză de cât de des a fost folosit. Profesorul, un bărbat
bătrân şi scund, a intrat în clasă grăbit şi a început să predea
fără a-i păsa dacă cineva era atent. Era ora de religie, după
părerea lui Miron era o oră inutilă. El considera că nu ar avea
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rost să studiezi ceva care nu-ţi oferăcertitudinea că ţi se
prezintă adevărul. Eroul nostru vedea divinitatea ca pe ceva
ce i-a oferit suferinţă ce s-a aşternut încet, încet peste inima
lui tânără şi peste mintea supraîncărcată de dorinţe. Se întreba
mereu de ce suferinţa sa pare a nu se mai termina, de ce nu se
simte împlinit, iar golul său în loc să se umple, prinde contur
tot mai bine definit? Se uită la colega lui de clasă, Loret, şi îşi
spuse în minte:
- De ce să cred că Dumnezeu există? După atâta timp
nu am primit ceea ce i-am cerut şi anume, împlinirea
sufletească sau cel puţin un strop de respect din partea
persoanelor din jurul meu. De ce mi-a luat tatăl? Era singura
persoană care m-ar fi putut învăţa cum să o conving pe Loret
să petreacă timp cu mine şi să pot să îmi impun punctul de
vedere, cum poate face orice bărbat de pe planeta aceasta
uitată de mult timp de creator. De ce să cred, când Loret, o
persoană minunată care înţelege viaţa mult mai bine decât
mine, nu are nici măcar cea mai mică legătură cu acest
subiect? De ce să cred că divinitatea aceasta îmi vrea răul? Cel
mai bine este să cred că nu există, dacă ar fi fost reală, cel mai
probabil m-ar fi făcut fericit cât timp am crezut în el. Nu are
rost să cred în basme scrise mii de ani în urmă de către un
bătrân care nu înţelegea ce se petrece şi le-a spus copiilor săi
despre divinitate; totul doar pentru a păstra imaginea paternă
atotştiutoare. Am crezut şi eu în legenda acestei străluciri
perfecte. Încă regret că mi-am irosit speraţa-n van şi mi-am
distrus mintea cu imagini blurate cu mine în lumea vieţii
veşnice mulţumindu-i pentru că a avut grijă de mine.
Miron era absorbit în propria-i minte şi părea că voia
să îşi facă rău singur gândindu-se la toate neajunsurile sale şi
dând vina pe divinitatea pe care nici măcar nu o considera
reală. Aceasta este o imagine destul de tristă, să dai vina în
disperare pe ceva ce nu consideri real; dacă mintea lui ar
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putea fi un tablou, aceasta ar reprezenta un agricultor care
strigă în disperare către cer întrebând cu ce a greşit de nu
apare ploaia.Avea gândurile tare încurcate; colegul lui de
bancă văzu starea de nelinişte a acestuia şi îi spuse:
- Iar eşti pe gânduri? Pentru ea sau pentru existenţa
divinităţii…sau iar dormi? întrebă Marian, colegul său de
bancă, un băiat scund, brunet, cu barba deasă şi cu o coafură
nearanjată.
- Nu dorm! Mă gândeam la excursie, zise Miron
surprins.
- Ţi-am spus vreodată că nu eşti un mincinos prea
bun? Chiar nu înţeleg de ce îţi faci atâtea griji, uită-te la mine,
eu fac totul în ultimul minut, nu îmi umplu capul cu vise
iluzorii şi sunt fericit, chiar dacă nu am o viaţă perfectă.
Miron tăcu pentru câteva secunde jenat, se scărpină
uşor în cap şi încercă să se prefacă că nu a auzit ce i s-a spus
şi schimbă subiectul fără pic de subtilitate:
-Am avut un vis tare ciudat, la finalul lui m-am trezit
foarte speriat.
- Ce ai visat? întrebă colegul să de bancă uşor iritat,
punându-şi o palmă sub bărbie şi dându-şi insesizabil ochii
peste cap.
- Eram lângă un ceas uriaş din aur, cu geamul care
trebuia să apere acele acestuia spart şi plin de zgârieturi din
care curgeau şiroaie roşii. În locul fiecărei zone care trebuia să
indice ora se afla câte un simbol ciudat cum ar fi o semilună,
o stea, o cruce sau un bărbat meditând. În acel moment
indica un bărbat ce se ridica din pat, nu ştiu de ce, dar eu tot
încercam să trag acele înapoi către un copil care dormea
liniştit într-un pătuţ cu gratii. Ce crezi că înseamnă?
- Nu sunt un expert în vise şi nu cred că părerea mea
contează prea mult, dar poate aceste lucruri reprezentau
faptul că trebuie să dormi mai mult şi să nu mai încerci să
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inventezi lucruri doar ca să scapi de o mică predică care te-ar
fi ajutat, îi reproşă Marian suflând în sus şi dându-şi pe spate
părul, care îi acoperiseră ochii căprui şi fără pic de vlagă.
- Am... Chiar am visat asta. Uite eu îmi fac griji, asta e
în natura mea, îmi bat capul cu orice şi despic firul în patru.
Nu văd cum voi fi mai fericit dacă renunţ la asta. De ce te
deranjează? întrebă Miron revoltat.
- Poate văd ceva interesant la Centrul de Ştiinţe, sunt
foarte plictisit, vreau un pic de aventură! rosti acesta fără să îl
observe pe băiatul nemulţumit.
- Bine, să fim atenţi la oră! zise Miron sătul de
conversaţie.
- Dacă vrei să fii atent la oră, chiar dacăştiu că nu vei
face asta, eu mă joc păcănele pe telefon, spuse satisfăcut şi îşi
băgă căştile în urechi.
Trecu ora şi sosi momentul plecării la Centrul de
Ştiinţe.
- Cu Dumnezeu înainte! exclamă Marian cu scopul de
a-l face pe Miron să revină la realitate.
Miron a fost oarecum iritat de ceea ce a spus colegul
lui, dar a devenit atent la ceea ce era în jurul său.
Drumul a durat câteva zeci de minute, dar pentru
Miron păreau că a fi ore. Au stat într-un autobuz vechi de
aproximativ zece ani. Maşina nu a fost ţinută în condiţii prea
bune, dovadă fiind rugina ascunsă pe sub roţiile murdare,
scaunele recusute aproape-n fiecare colţ sau geamurile şterse
de zeci de ori înainte de călătorie, dar pe care încă au mai
rămas urmele unor desene făcute cu carioca. Pe tot parcursul
drumului Miron, s-a uitat pe fereastră la peisajul care pierdea
încet, încet imaginile civilizaţiei şi le înlocuia cu câmpii pline
de grâu auriu ce dansa în briza vântului sau cu copaci solitari
pe care puteai observa cu uşurinţă zgârieturi profunde de la
accidentele rutiere din trecut. Toţi ceilalţi copii vorbeau,
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făceau glume şi jucau jocuri, doar Miron era închis în sine şi
nu voia să scoată un sunet. Dintr-o dată, toţi elevii se
îmbulziră spre geamuri, erau aproape de destinaţie, de acolo
se putea zări o clădire înaltă de cincizeci de metri, cu geamuri
ce acopereau o bună parte din faţada institutului. Clădirea
avea pereţi groşi, de culoare gri şi acoperiţi de table metalice
compacte. Aceasta avea în locul unui acoperiş normal tije de
fier ce se curbau din vârful clădirii şi se fixau strâns în
pământ; acestea păreau că vor să ţină totul pe loc, de parcă
construcţia în sine ar vrea să fugă până în cealaltă parte a
pământului.
Ajunşi în faţa intrării Centrului de Ştiinţe, au fost
întâmpinaţi de fizicianul Bărbulescu Adrianşi de asistenta lui,
Minulescu Gabriela. El era un bărbat bătrân cu părul alb,
avea ochelari cu lentile groase ce stăteau pe un nas destul de
mare şi un zâmbet larg ce ieşea în evidenţă, deoarece era
printre puţinii oameni ce schiţau vreun sentiment de fericire
în acel moment.Asistenta lui era o tânară înaltă, voluptoasă,
plinuţă, cu părul cafeniu, prins într-un coc şi cu o faţă care o
făcea să pară mult mai în vârstă. După corp şi ecuson puteai
spune că aceasta are douăzeci de ani, dar după chip îi dădeai
treizeci. Ochii acesteia erau căprui şi maturi, dar într-un fel
materni şi iubitori. Se putea citi cu uşurinţă pe faţa ei emoţia
ce o chinuia şi faptul că nu se simte pregătită să îi primească
înăuntru.
- Hello! Willkommen! Bienvenue! Benvenuto! spuse
asistenta cu un zâmbet forţat.
- Lăsaţi-o, e începătoare, nu ştie prea multe, spuse
Adrian B.fără ezitare, cu un zâmbet şi mai mare decât înainte.
Veniţi! Ce mai staţi!? spuse bătând din picioare şi râzând.
- Of… ce voiam să zic este că mă bucur că aţi sosit
cu bine. Acesta este C.S.S.L.F.C., prescurtare pentru “Centrul
de Ştiinţe al Laserelor şi al Fizicii Cuantice”, probabil vom
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adăuga şi secţii de biologie. Eu sunt ghidul vostru şi asistenta
domnului Bărbulescu, aflat în stânga mea. Prezentarea o vom
face pe parcurs. Luaţi nişte ecusoane, le împărţiţi din mână în
mână, oftă Gabriela extrem de jenată de întreruperea făcută
de şeful ei.
- Copiii o să adore un ecuson pe care se află sigla
noastră care luminează. De când eram mic doar asta visam, să
am ceva strălucitor în piept; aş fi preferat o medalie din aur,
dar cred că o insignă cu beculeţe este de o mie de ori mai
bună, zise Adrian ironic şi îşi puse mâna peste gură
abţinându-se să nu râdă la propriile sale glume.
Bărbatul urmat de grup şi de asistenta lui, intră în
insititut. Profesoara lor era o doamnă în vârstă, foarte
aranjată şi cu un păr lung până la umeri. De data aceasta,
culoarea podoabei capilare era roşu aprins şi era asortatăcu
grijă de un ruj vişiniu aplicat cu blândeţe peste buzele subţiri.
Doamna era îmbrăcată cu rochie roşie, cambrată şi lungă
aproape până la călcâie, şi cu o pereche de tocuri mici, din
piele sângerie, cu vârfurile ascuţite şi uşor lustruiţi, dar se
observa, dacă aveai ochiul unui profesionist, că pantofii erau
destul de uzaţi datorită tălpii crăpate.
Centrul de Ştiinţe era un loc imens, plin de coridoare
întortochiate, cu scări rulante care se înălţau zeci de metri în
aer şi în centrul lui se afla un laborator de studiu al laserelor.
Fizicianul prezenta fiecare laborator făcând din cinci
în cinci minute câte o nouă glumă, acesta furase rolul
asistentei sale, care până la urmă a plecat pe ascuns să fumeze
o ţigară ca să nu mai fie irascibilă. Singurul care nu râdea era
Miron. Voia să fie atent la fiecare amănunt în parte.În final, sa săturat să audă atâtea glume şia plecat de lângă Marian,
ducându-se alături de asistenta căreia-i tremura ţigara în gură
de furie. Îi făcu cu mâna şi se aşeză lângă ea:
- Ce mai faceţi? întrebă băiatul sfios.
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- Minunat, nu se putea mai bine, am făcut atâţia ani
de facultate şi totuşi el îmi fură sarcina doar ca să se dea în
spectacol, el trebuia să stea acolo şi să zâmbească, atât. Primul
meu tur a ieşit extraordinar, şopti asistenta uitându-se în jos şi
strângând puternic din dinţi.
- Scuze... dacă vrei plec, zise Miron jenat.
- Nu-i nimic, prefă-te că nu ai auzit nimic, mă
plângeam şi eu puţin.Nu trebuie să îţi faci griji. Cu ce te pot
ajuta? spuse asistenta încercând să îşi revină.
Miron se gândi câteva secunde şi realiză ce trebuia să
facă.
- Îmi puteţi spune mai multe despre locul acesta? Nu
sunt glumeţ şi prezentarea profesorului nu îmi oferă
suficientă concentrare.
- Desigur, ce ţi-ar plăcea să afli? Dacă vrei îţi dau şi ţie
un fum, zise asistenta zâmbind plină de energie.
- Nu! strigă Miron. Adică scuze, nu fumez.
- Calmează-te, nu te rănesc, încercam doar să fiu
prietenoasă, nu voiam să te ofensez oferindu-ţi o ţigară. Uite,
dacă te simţi mai bine o sting, spuse asistenta şi strivi puternic
pe jos ţigara fumată pe jumătate.
- Este doar vina mea, poveste lungă, nu era nevoie să
faci asta. Poţi să îmi povesteşti totul despre clădirea aceasta şi
ce se petrece în ea? întrebă băiatul zâmbind.
- Cu cea mai mare plăcere. Această instituţie a fost
construită cu zece ani în urmă cu ajutorul unor fonduri
europene. Totă lumea crede că este folosită doar pentru
studiul laserelor, dar există şi laboratoare de cibernetică,
inginerie genetică şi astrofizică, ele au apărut după ce i s-a ales
numele.
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