Mircea BOBOC

Elemental
Cartea I: Ati’KA-Mute, elementalii
psionici

Iaşi,
2012

MIRCEA BOBOC

ELEMENTAL. CARTEA I: ATI’KA-MUTE, ELEMENTALII
PSIONICI

Editura Lumen
Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU
Redactor: Simona UŞURELU
Design Coperta: Mircea BOBOC
Copertă: Cristian UŞURELU
Colecţia: Literatură
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum, prin
fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată indiferent de
mediul de transmitere este interzisă.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
BOBOC, MIRCEA
Elemental / Micea Boboc. - Iaşi : Lumen, 2012vol.
ISBN 978-973-166-298-5
Cartea 1 : Ati'KA-Mute - elementalii psionici. 2012. - ISBN 978-973-166-299-2
821.135.1-31

Mircea BOBOC

Elemental
Cartea I: Ati’KA-Mute, elementalii
psionici

Iaşi,

Pagină lăsată
goală intenţionat

Mulţumiri lui Denis Totoliciu pentru sprijin,
mamei mele pentru încurajări
şi Cenaclului Quasar pentru călăuzire

Extras din volumul: Boboc, M. (2012).
Elemental. Cartea I: Ati’KA-Mute, elementalii psionici.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

Extras din volumul: Boboc, M. (2012).
Elemental. Cartea I: Ati’KA-Mute, elementalii psionici.
Iaşi, România: Lumen.

Cuprins
Capitolul I: Autoexilul din Sloy'yols ..........................9
Capitolul II: Însecetatul şi utopia magmatică......... 13
Capitolul III: Frrrr'uhMul, jungla regală de foc......25
Capitolul IV: Amania şi Amanuk.............................29
Capitolul V: Vivin şi conflictul subteran..................43
Capitolul VI: Atuya Fungi, ciuperca-goliat .............57
Capitolul VII: Aban, legendarul ţinut......................63
Capitolul VIII: Războiul vocilor ..............................69
Capitolul IX: Abii .....................................................73
Capitolul X: Soarele de Gheaţă ................................77
Capitolul XI: Zeificarea ...........................................85
Capitolul XII: Mygyy, Jungla acvatică ....................89
Capitolul XIII: Rrugii, Phoenicşii de Cristal Negru
..................................................................................93
Capitolul XIV: Prima redută a ciclopilor .................99
7
Extras din volumul: Boboc, M. (2012).
Elemental. Cartea I: Ati’KA-Mute, elementalii psionici.
Iaşi, România: Lumen.

Capitolul XV: Războiul a început... ....................... 105
Capitolul XVI: Ark, Dul şi Amina...........................113
Capitolul XVII: O legiune de MA’buya................. 123
Capitolul XVIII: Focul din prinţ............................ 133
Capitolul XIX: I’RAH’TEM, Flcul Zânelor .......... 149
Capitolul XX: Scăpărări de neputinţă şi indecizie. 159
Capitolul XXI: Hoţoluna ....................................... 169
Capitolul XXII: Muntele-Două Oglinzi................. 175
Capitolul XXIII: Şoaptele Garguilor Adormiţi ...... 179
Capitolul XXIV: Dărâmare între dărâmături......... 189
Capitolul XXV: Nuzo Cerr, meteoriţii elementali . 195
Capitolul XXVI: Un erou Ati’KA-Mute ................. 203
Capitolul XXVII: Muzga, Ceaţa Psihedelică......... 209
Capitolul XXVIII: Aban, I’RAH’TEM şi Lunile
Roşii. – Partea întâi – ............................................. 217
Capitolul XXIX: Aban, I’RAH’TEM şi Lunile Roşii.
– Partea a doua –.................................................... 233
8
Extras din volumul: Boboc, M. (2012).
Elemental. Cartea I: Ati’KA-Mute, elementalii psionici.
Iaşi, România: Lumen.

Capitolul I: Autoexilul din Sloy'yols
Un grup de ubi'badu-NaHi, spirite de rang doi deale Motorului de Gheaţă, alunecă pe nişte macroţurţuri în
pantă, salutându-şi semenii pe apucate cu un râs cristalin.
Sloy'yols Moska, feericul lor tărâm, este un gheţar viu şi
hrănit cu energia divinităţii prin aparenta distracţie socială
a băştinaşilor. Vorbesc aceştia despre Marea Chemare,
misiunea de a purta un mesaj sacru prin care înseşi
Motoarele Lumii comunică între ele, fapt ce se întâmplă
rar, căci implică peregrinări neobosite şi o viaţă supusă
predestinărilor, pe când aceste creaturi preferă să nu-şi
părăsească ocrotitorul cămin. Când sar de pe un munte pe
altul sau când se avântă spre apropieri celeste la fel de
încremenite de înfrigurare, se simt copleşiţi de extazul
luminiscent al vitalităţii spirituale Moska, mai intens
atunci când salturile le sunt mai îndrăzneţe. La fel, când se
ciocnesc unii de alţii, cum se întâmplă adeseori, ori când
bat pur şi simplu palma în zbor, fiorii se fac resimţiţi şi
vizual prin incandescenţe energetice. Acayuu Malo,
misterioasa informaţie cunoscută doar de Mama-Natură a
utopiei lor, circulă de la unul la altul, scopul rămânându-i
totuşi latent. Motorul de Gheaţă îşi impune singur voia,
manipulând împrejurările Moska după bunu-i plac, aşa
cum o idee poate fi conservată la nivelul gândurilor şi
eliberată prin comunicare.
— Amina, cheamă-ţi schiurile de gheaţă neagră de
Aban! Poate c-aşa ai să ţii pasul cu mine! râde un tânăr cu
chipul constituit dintr-o circularitate de cristale.
Poartă o armură de cruste la fel de ascuţite, de-un
albastru aprins. Mai are o sabie, o suliţă, genunchiere, trei
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perechi de scuturi, căşti de precizie şi intuiţie Moska,
inele-teleportor şi dispozitive balistice subcutanate la
nivelul braţelor.
— Îţi arăt eu ţie întrecere, avertizează tânăra, şi se
avântă în peştera ascendentă a unei stânci, ieşind pe
cealaltă parte până între nori, pentru a ţâşni înainte cu mai
mult avânt. Se agaţă de raza de gheaţă a unui astru, o
escaladează cu greu, iar Dul, companionul ei, înţelege că
va fi depăşit.
— Ah, n-o să-ţi meargă! Schiuri-gheaţă neagră de
Aban!
Picioarele îi sunt învăluite într-o lumină electrică,
după care i se materializează un sistem de aparate de-o
transparenţă întunecată. Cele mai simple mişcări îi devin
salturi, galopează ameţitor pe sisteme de poduri atât de
fragile încât se dărâmă în urma sa în explozii de praf
cristalin, patinează pe flori de gheaţă, e propulsat de forţe
centrifuge, observă la mii de kilometri dedesubt o pantă
panoramică, se aruncă de bună voie, iar căderea i se
aseamănă cu prăbuşirea unei comete. Atinge dealul ca şi
cum nici n-ar păşi pe el, simte că acumulează cel mai
fioros elan, o zăreşte pe Amina grăbindu-se printre norii
la fel de alunecoşi şi râde în sinea sa, ştiind c-o va întrece.
Iată-l la capătul drumului! Este practic un proiectil, o
forţă fulgerătoare!
— Ooooo!
— Hei, bravo!
— Frumos!
Îi aplaudă cu toţii fuga implacabilă! Ajunge în
cerul de-un albastru parcă solidificat şi observă şi mai
bine razele Moska. Acestea se arată cu greu, fără să
izvorască dintr-o sursă vizibilă, şi sunt cele responsabile
de abilitatea mintală a ubi'badu-NaHilor de a-şi teleporta
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obiectele dorite, atâta timp cât acestea realizează contactul
cu trupurile lor.
— Aripi! strigă, şi vede chiar cum acţionează
lumina Moska, trecându-i mai întâi prin cap, apoi spre
locul obiectului râvnit, după care în spaţiul sugerat
plasării.
Viteza deja exagerată i se înteţeşte, sparge
straturile de nori ca o ghiulea, depăşeşte şi aştrii
intradimensionali şi, pentru prima dată, o priveşte pe
Amina nu cu înfumurare, ci cu îngrijorare. Se îndreaptă
spre pădurile cosmice ale extrauniversului… E o lume
amalgamată cu sori ce strălucesc sub pâlcuri de copaci din
zone fragmentate, pur şi simplu suspendate printre
corpurile cereşti ca nişte colonii elemental-terestre.
Nimeni n-a cercetat acele zone, deoarece, se ştie bine,
acolo pot trăi alte spirite.
— Amanuk, Ark, Amlu, Dava, veniţi repede!
Frumuseţea tinerei constă în feminitatea ei mult
mai umanoidă decât a altora. Ochii îi sunt uriaşi şi
limpezi, acoperindu-i jumătate din alungita-i faţă.
Întristarea îi face şi mai lichizi. Nasul îi e scurt, o mică
protuberanţă, iar obrajii – pigmentaţi cu nişte puncte de-o
fosforescenţă mereu vie. Pare o sculptură într-o gheaţă
rozalie, o floare umană dintr-o pictură tributară
cubismului. Degetele îi sunt atât de lungi, încât eventuala
ei atingere în sine ar stârni fiori mai puternici decât
implicita răceală.
Ceilalţi înţeleg despre ce e vorba fără să li se
explice, prin simplul fapt că Amina priveşte spre cer, de
parcă acesta ar fi un abis în care se mai prăbuşesc din
când în când sau o mare în care pot avea nenorocul să se
înece.
— Poate că aşa a fost să fie, Amina. Poate că s-a
supus pur şi simplu chemării Marelui Motor de Gheaţă…
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Meditează cu toţii printre arcuri de gheaţă precum
nişte coaste apocaliptice de gigant, un sentiment mort,
degradat, din care au rămas nişte resturi stilizate de
materialitate îmbătrânită. După şovăirea în masă, Amina
decide în numele tuturor:
— Mare Motor de Gheaţă, vom merge după el!
Dacă înstrăinarea lui izvorăşte din voinţa ta, atunci
foloseşte-ne şi pe noi ca instrument al ambiţiilor tale!
Ark, un elemental ca un băţ înfipt într-un şir de
cercuri concentrice şi cu ramificaţii ciudate la extremităţi,
pregăteşte alumul, un fel de barcă elastică de dimensiuni
mari, al cărei catarg e un organ, o gură vie ce suflă în
spate, împingând astfel dispozitivul înainte. O fixează peun munte-praştie. Toţi ubi'badu-NaHii s-au solidarizat în
numele unui instinct al colectivităţii şi îi ajută. Echipajul
de cinci prieteni se ghemuieşte în corabie. Sunt
înspăimântaţi. Habar n-au ce-i aşteaptă în nebuneasca lor
căutare. Pe cât îi încântă inepuizabila superbie a cerului,
pe atât îi îngrijorează neprevăzutul îngropat în atâta
abundenţă celestă. Privesc înapoi spre lumea din care se
autoexilează, spre labirintul de forme, spre jocurile
canioanelor, ale câmpiilor sau apelor îngheţate, spre
peşteri, tuneluri, poduri, punţi între pământ şi aştrii
intradimensionali, picături gigantice de apă întărite în timp
ce picurau sub formă de liane, spre nori în trepte, blocuri
conice, castele de ţurţuri şi multe altele. Semenii le sunt
atât de diferiţi! Fiecare e unic ca aspect, la fel ca fulgii. Li
se zâmbeşte, sunt încurajaţi şi sfătuiţi să nu se
înspăimânte, ci să se bucure mai degrabă de călătorie.
Cineva sparge un pilon de gheaţă, iar corabia e azvârlită,
strivind o întreagă grădină de flori aeriene de zăpadă,
păsări, după care nori, urmează chiar şi-un astru ce bubuie
în milioane de cioburi, apoi… necunoscutul!
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Capitolul II: Însecetatul şi utopia magmatică
Corabia ţâşneşte prin spaţiu cu o mare viteză, de
aceea ubi'badu-NaHii nu pot vedea nimic decât
efervescenţe coloristice, diluări şi explozii. Se ţin strâns
de-o balustradă şi simt forţa călătoriei împingându-i în
scaune.
— Trebuie să recunoaştem că-i oarecum
distractiv! exclamă Ark, cuvintele fiindu-i mai degrabă un
zumzăit.
Incredibila viteză îşi pierde din suflu atât cât să se
poată discerne ce e în jur, chiar dacă preţ de câteva
secunde. Meduze pământoase cu terminaţii de vânt, lei de
foc gazos ce plutesc după gazele de apă, sărind pe blocuri
scobite de stânci plate şi cenuşii, râuri de energie prin care
zboară peşti electrici, spirite de toate categoriile, soricaracatiţă gata să-i prindă în flămândele lor tentacule,
îngemănări şi disocieri labirintice de spaţii cosmice şi
utopii sferice şi bombate sau întinse şi bidimensionale,
stabile şi de nemişcat ori dinamice şi maleabile, unite prin
curcubee sau inele de elementalitate hibridă. Totul e o
splendoare haotică şi de neînţeles. Leii cosmici îi pândesc
şi se catapultează spre ei, însă dau greş din pricina încă
fabuloasei lor viteze. Elementalii înaintează cu alumul pe
pante întortocheate, aterizează pe trambuline de uragan
comprimat în perne celeste şi sunt astfel propulsaţi şi mai
departe, mai ales când curenţii sunt favorabili şi când gura
suflă inspirată în spate, lăsând în urmă dâre de galop în
stare pură.
La un moment dat li se deschide în cale un ocean
plin de muşte de foc.
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— O mişcare să fac, sloiurilor, şi sunteţi cocktail!
Ce căutaţi pe-aici, mormane ambulante de gheaţă fără
rost?
Întreaga întindere de ape se ridică într-un uriaş cu
o corabie lichidă în loc de chip, un djinn elemental, în
sfârşit, un spirit de prim rang al Motorului de Apă. Cei
cinci exploratori ubi'badu-NaHi realizează că n-au nici un
plan şi că a lor căutare se bazează exclusiv pe intuiţia
deterministă a divinităţii lor protectoare.
— Cum îţi spune, apă chioară ce eşti? întreabă
Ark.
Monstrul se încruntă:
— Sunt Însecetatul, cel care vă poate zdrobi, cum
o fac de multe ori cu muştele astea parazite!
Bestia arată ca un cer înstelat de acele înaripate de
foc. Ostentaţia între elementali e ceva obişnuit, deşi nu-i
valabilă în orice situaţie.
— Îl căutăm pe Dul!
— Voi striga în tot Cosmosul după el dacă-mi
sacrificaţi pe doi dintre voi! Am nevoie de nişte gheţari,
să-i port în nas sub formă de piercing! Tu ai fi numai bun,
că eşti plin de cercuri!
— Păstrează-ţi strigătul şi suflă-ţi-l în ureche,
mănunchi idiot de valuri! Noi am plecat de-aici!
— Mă voi mulţumi şi cu unul! Şi nu te mai vreau
pe tine, pentru că eşti prea agasant! Îl iau pe ăsta!
Şi monstruozitatea întinde mâna spre Amanuk cu
buricele degetelor încordate în nişte vârtejuri nimicitoare.
Elementalul de gheaţă ţâşneşte spre un oraş nocturn de
magmă, urmat fiind de corabia manevrată de Ark, care
naufragiază spre câteva clădiri incandescente cu uriaşul
puhoi de apă în urmă.
— Ughhh! Ah! se aud nişte sunete sparte.
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Însecetatul s-a fript şi a redevenit ocean. Iată că el
este de fapt cerul lichid al acestei lumi. Muştele de foc
chiar sunt stele până la urmă.
— Amanuk, aici erai? îl ridică Amina. Eşti rănit!
Ţi-ai spart cotul! Să te ajut…
Îi reface articulaţia de gheaţă suflând un abur rece
care se solidifică imediat. Amanuk e un războinic solid,
blindat în numeroase straturi de cruste şi scuturi, masiv,
lat, umflat în muşchi de gheaţă, cu umeri voluminoşi.
Chipul îi pare un evantai de ţurţuri priponiţi de trupularmură printr-o semisferă ca o cască. Ochii îi sunt
sclipitori, de-o opacitate glacială, de aceea orice privire
nu-i poate fi decât rece…
Se întreabă cum să-l caute pe Dul, cum l-ar putea
depista, şi le vine o idee. Trebuie să şi-l dorească. Deşi nul vor teleporta la ei, razele Moska le vor trece prin minte,
se vor îndrepta spre el, vor încerca să-l aducă şi vor da
greş, cum se întâmplă când încearcă să transporte un
spirit, dar călătoria luminii din planul gândurilor lor la Dul
va fi suficientă pentru a le specifica locaţia sa.
— E într-o lume de foc, suspină Amina. Şi e cam
departe.
Nişte zgârie-nori negri cu multe crăpături
incandescente se umflă, dublându-şi dimensiunea. Se aude
un vuiet dinăuntrul acelei lumi. Oraşul expiră violent,
împroşcând bile roşiatice de foc care se topesc în cer până
rezultă scântei dinamice precum acele muşte. Însecetatul
se transformă în ocean pentru a se eschiva de durere prin
impersonalitate. Când ia forma de djinn lichid, se simte ca
şi cum ar avea nişte paraziţi uşor înţepători. Clădirile mai
bubuie o dată. Pe lângă cutremurele şi reziduurile
rezultate, nişte râuri dense de lavă, mai cade pe pământ
câte-o bilă încinsă ce face un mic crater, stingându-se şi
clocind acolo.
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