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 Mesajul (episodul 1) 

 

 Dan simțea apăsarea unei dorințe greu de precizat, enervantă prin 

insistența ei... sau prin... "Offf", poate de aceea se plimba fără nici un rost 
prin cameră. 

 "Ce se întâmplă cu mine? Iar am una din pasele de presimțiri negre 

sau sunt prea singur? Poate ieșirea prin împrejurimi mă va ajuta în vreun 

fel?!? Dar cu cine să mă întâlnesc? Nici măcar nu știu care dintre băieți nu 
este plecat în cursă..." 

 Întâmplător privirea îi căzu pe display-ul informațional unde ”pâlpâia” 

indicativul său de pilotaj. 
 "Ce trăsnaie...?!? Până acum nu am mai avut comunicări directe de la 

centru. Ar fi trebuit să văd fața lui Francis care trântea câte o poantă 

grosolană, inteligentă după el, și să îmi ordone ”mișcare de fund” până la 
centru pentru că... mi-au găsit un zbor..." 

 "Ei, dar ce se întâmplă cu mine?!? Am găsit pe cine să-mi descarc 

nervii... În fond ce vină au ei? Sunt simpli executanți de ordine..." 
 Mecanic, activă biometroscopul și ”deschise” mesajul: 

 ”Cererea de test pentru pilot de grad zero a fost procesată. Mâine 

dimineață sunteți invitat la centru pentru startul testării. În caz de 

neprezentare se va considera că nu mai sunteți interesat și cererea va fi 
invalidată.” 

 Cu fiecare cuvânt parcurs simţea fiorii bucuriei cum îi inundă trupul 

şi, când termină, sări într-o piruetă a extazului. 
 "S-a terminat cu vegetatul! Acum am şi eu dreptul să îmi trăiesc viaţa 

aşa cum doresc", gândi sărind într-o nouă piruetă, lovind aerul cu pumnul. 

 Aproape uitase de cerere, în cei mai bine de patru ani de când o 
depuse "la centru"… Şi îşi pierdu-se de mult orice speranţă de a mai primi 

un răspuns... 

 "Confuz... Da, asta simt acum... Ordine! Da... Asta îmi trebuie acum, 
ordine!" 

 "Dar, acum, îmi trebuie puţin timp pentru a-mi pune viaţa în ordine... 

Nu pot pleca pur şi simplu, gândi relativ speriat. Şi, parcă nu mă mai simt 

atât de pregătit pentru acest test... Panică?!?" 
 Atunci se gândi pentru prima dată, după mult timp, la pericolul unei 

nereuşite. Şi capul i se încinse şi mai tare. 

 Imediat după depunerea cererii începu un antrenament susţinut, fizic 
şi mental, pentru a maximiza şansele sale de a ajunge "pilot zero". Dar, în 

scurt timp interveni rutina, apoi sentimentele că cererea sa nu va fi 

procesată niciodată şi... tot aşa... Renunţase la antrenament şi la speranţa 
că va mai ajunge acolo unde îşi dorea. 

 Logic, gândi dezamăgit, doar sunt întruchiparea ghinionistului pe 

acest pământ... 
 Ameţit, dezamăgit, se îndreptă spre barul său, umplu mecanic un 

pahar de alcool şi se trânti în fotoliu. Bău o gură şi, într-un efort de liniştire, 

îşi dădu capul pe spate savurând aromele băuturii, plimbându-i prelungit 
conţinutul prin gură. 



În jurul lumilor - Varianta 3 

 
3 

 

 Gândurile se învălmăşeau fără logică şi obosi, repede. Nici efortul de 

ordonare, nici ruperea de lumea înconjurătoare prin închiderea ochilor şi 
hoinăritul prin locuri dorite, nici masajul frunţii nu îl ajutară. 

 Şi... adormi. 

 
* 

* * 

 
 Primul contact (episodul 2) 

 

 - Nu înţeleg de ce trebuie, neapărat, să mergem înainte în acest caz? 

interveni Typhoo. Iryu, ai apărut!?!, constată surprins şi îşi orientă atenţia 
asupra celor din grup. Am stabilit că aici nu trebuie să intervenim... 

Consumurile energetice suplimentare într-un dezechilibru fără ieşire nu îşi 

au rostul. Salvăm energii pentru posibilele intervenţii ulterioare. Clar! Are 
cineva ceva de adăugat? spuse apăsat privind de jur împrejur... Aşa cum era 

de aşteptat! concluzionă sec, observând lipsa de reacţie a celor din jur. 

Acum vă las cu Iryu. Am destule  alte treburi de rezolvat în alte zone! 
 Şi se ridică, impunător şi ameninţător, şi se disipă în flux. 

 - De ce a venit Typhoo?!? emise surprins Iryu. Şi liniştea celor din 

grup confirmă că nu are rost să aştepte răspunsuri... Să continuăm! Care 
sunt problemele curente? întrebă încercând să le concentreze energiile 

pentru a porni lucrurile. Hai, adunaţi-vă! 

 - Ar fi bine să abordăm problemele grupurilor etnice din peninsulă! 

interveni Logger. 
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 - Da, cei din repriza de data trecută, interveni Iryu... Unde suntem 

acum? 
 - Dezechilibrele energetice au aceeaşi tendinţă periculoasă de 

acumulare, preciză Logger. Punctul critic va fi atins în cel mai scurt timp, 

grupul de conducere este în continuare instabil. Şi nu găsim soluţii să îi 
atragem spre stabilitate. Manifestările materiale prevalează şi... 

 - Da, scurtă Iryu descrierea, deci nu s-a rezolvat nimic... Noile 

containere sunt pregătite?!? 

 - Nu prea, emise timid Freyr... Vom fi obligaţi să impurificăm fluxul... 
Pentru o perioadă destul de mare... 

 - Lopt?!? emise apăsat Iryu. 

 - Variante de a evita nu prea există, veni sec răspunsul lui Lopt. Orice 
încercare de a interveni va accentua instabilitatea şi va mări fluxul de 

energie impurificatoare. 

 - Dezechilibru... şopti stins Iryu şi privi rece spre Freyr. 
 - Peste 400 de entităţi conducătoare, completă rapid Freyr, şi aproape 

un milion de dezechilibre majore la celelalte entităţi subordonate direct sau 

indirect... 
 - Şi acesta este doar începutul, continuă Iryu... Thot?!? 

 - Nu pot aproxima încă o perioadă de timp necesară revenirii la 

echilibru. Este bine să aşteptăm oportunităţi de intervenţii ce se pot realiza 

localizat, răspunse ferm Thot. Sunt prea multe entităţi implicate în această 
dezechilibrare şi dinamica... 

 - Mai putem chema pe cineva la negocieri? îl întrerupse Iryu. Oricare 

din factorii de control şi putere? Eiii, îmi răspunde cineva? Freyr?!? întrebă 
sugestiv Iryu sesizând oarecare intenţii de a răspunde. 

 - Cred că este mai bine să ne concentrăm pe dezechilibrul de flux 

atras de aceste incidente. Presiunile generale sunt prea mari în contextul 
actual şi consider că aici avem de lucru, de aranjat, de sugestionat sau 

altele asemenea, spuse lălăit, rar, Freyr. 

 - Părerea mea este că ar exista soluţii de analiză, spuse Logger... 
Chiar dacă interesele materiale sunt declarate a fi superioare simt că 

entităţile energetice implicate sunt nehotărâte, continuă sesizând că este 

lăsat să aibă această intervenţie. 

 - Concret! îl încurajă Iryu. 
 - Câteva din entităţile energetice de la vârf se tem să nu le fie oprit 

acest ciclu de evoluţie şi oscilează între decizia grupului şi puterea lor de a 

influenţa lucrurile în direcţia dorită de ei. Dar nu pot obţine decât o 
amânare deoarece grupul este prea hotărât să acţioneze. Amânare care ne-o 

oferă la schimb ca suport în acţiunile lor ulterioare, dacă este cazul... 

 - Interesant. În acest caz va trebui să... Şi Iryu se disipă cu un şuierat 
scurt... 

 - Perfect, concluzionă Lopt... Stresul ăla de individ ne-a amânat 

soluţiile. De ce nu doarme şi el ca toţi ceilalţi?!? 
 - Lasă asta! interveni Freyr. Avem de treabă! Iryu s-ar fi opus plecării 

dacă avea ceva împotriva ultimei afirmaţii. Să începem negocierile pentru 

amânarea posibilă! 
* 

* * 
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 Nehotărâre (episodul 3) 

 

 Se trezi sărind din somn... Testul?!? Dar privirea sa întâlni întunericul 

şi se lăsă moale, atras de slăbiciunea somnolenţei, înapoi în fotoliu. 
 Se enervă când sesiză frica, sentimentul atât de cunoscut de el 

cândva, răscolind tot ceea ce mai putea rezolva starea lui de liniște. 

Fatalismul său ieșise învingător? 

 "Trebuie să mă gândesc la ceva anume... Dar la ce?" 
 Gândurile se învălmășeau spasmodic: când manevre de pilotaj, când 

liniște, când Ada, când Thank, când frânturi de percepții din zborurile de 

transport, o nouă liniște... 
 Hotărî să îşi caute de treabă pentru a opri avalanşa sentimentelor. 

Aranjă tot ceea ce crezu de cuviinţă, mecanic sau nu. În final se mai învârti 

prin cameră încercând să găsească ceva de care să se agaţe, probabil uitat, 
dar se trezi fixând alarma de deşteptare. 

 "Gata, am terminat!" decretă obosit. "Chiar dacă mai am ceva de făcut 

rămâne să rezolv problema peste câţiva ani, când mă voi întoarce. N-aş vrea 
să cred că totul se va termina prea repede. Ar însemna că am dat rateu." 

 Atunci conştientiză realitatea testului cu tot ceea ce implica el. Noi şi 

noi avalanşe de gânduri începură să-l hărţuiască, să-l strivească. 

 Într-un efort disperat decise să se întindă în pat pentru a adormi... 
Dar somnul nu se lipea de el. 

 Singurătatea impusă de zborurile de transport îşi lăsase amprenta 

asupra lui. Devenise ciudat de curios, genul de căutător permanent. 
Frustrările vieţii de până atunci şi, de ce nu, şi următoare, îl făcură să caute 

adevărul, să înţeleagă esenţa a ceea ce trăise... Un adevăr care nu dorea să 

îşi arate adevărata faţă, să se facă prezent, palpabil, măcar şi prin decizia lui 
ca evaluator... Sau... Doar nu era nimic pe placul lui?!? 

 Din acest motiv ajunse să deteste fiecare clipă de singurătate... Dar, 

aceasta îi era viaţa. Era obligat de profesie să-şi petreacă timpul singur, pe 
parcursul îndelungatelor zboruri de transport. Şi asta... sigur, înnebunea şi 

mai mult. 

 Când avea prilejul să converseze cu cineva din breasla sa... Toţi erau 

nişte taciturni autentici. Cu cine să facă schimb de experienţă, de opinii?!? 
Cu cine să vorbească?!? Cum să ceară părerea cuiva asupra enigmelor din 

viaţa lui?!? 

 Computerul de companie, cel care le ştie pe toate, venea invariabil cu 
răspunsul său sau... al altora. Secţiunea de conversaţie, de psihanaliză şi ce 

mai era pe acolo veneau cu soluţiile lor, secţiunea dezvoltată de el pe 

suportul acestora, dar cu retuşurile proprii, venea cu alte soluţii... Mare 
câştig?!? râdea în sinea lui a pagubă. Viaţa piloţilor, poate a oricui, era 

dominată de ceea ce s-ar numi direct, însingurare voluntară. Ori acest lucru 

devenea insuportabil dacă aveai ceva pe suflet, dacă erai în căutarea a ceva. 
Şi orice ar fi încercat să facă nu ar fi avut nici o şansă... Pentru că nu putea 

accepta cursul trecut şi posibil viitor al evenimentelor trăite. 

 Aşa a ajuns el la dorinţa de a fi pilot zero şi la permanenta dorinţă de 
contact cu aceştia. Legendele legate de ei puteau fi întâlnite oriunde fie 

datorită propagandei fie, pur şi simplu, din curiozitatea de a le găsi. Auzise 
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de complexitatea pregătirii acestor piloţi dar şi de caracterul total diferit de 

ceea ce considera el normalul plicticos al vieţii tangibile lui. 
 Nu cred că se cer degeaba atâtea lucruri băieţilor ăstora... Şi felul lor 

de a fi, de parcă ar trăi ultima zi a vieţii lor, şi să vorbească cât mai multe, 

să se iubească cât mai mult... Nu se naşte din nimic... Trebuie să perceapă 
din ceva misiuni ciudate sentimentele acestea. Până şi modul de a avansa în 

structura lor ierarhică spune totul... Realizări, vitejie, virtute, evidenţiere... 

Multe chestii legate de reacţiile din misiuni... Altfel nu ar fi existat decât o 

departajare pe bază de vechime şi aptitudini... 
 Discutase îndelung cu cei asemenea lui şi chiar cu piloţi zero. Dar tot 

nu reuşise să îşi facă o idee cât de cât completă despre ceea ce făceau ei. 

 - Este periculos dar merită! spuneau ei, într-un fel de unison care era 
imposibil să nu te ducă la ideea unui răspuns standard, impus de statutul 

lor sau de ceva pregătire propagandistică. 

 - Dar aventura voastră se poate termina oricând, nu-i aşa? Sunt 
atâtea şi atâtea cazuri de "zero" care au dispărut deodată pentru 

totdeauna... Unde este acest "merită"? Dacă mâine este dispariţia asta?!? 

Povestiţi-ne câte ceva, să vedem de ce consideraţi voi atât de cert că merită! 

 - Secret, secret, secret, răspundeau întotdeauna... Eh, poate că nu 

întotdeauna... 
 Dar tot ce primeai, câteodată, erau elemente lipsite de detalii, din care 

oricum nu puteai înţelege mare lucru. Mai multe ofereau emisiunile 

autorizate, ştirile şi alte surse oficiale. 
 Şi oricum şi-ar fi implicat fiecare stilul propriu în discuţiile purtate, 

rămâneai, totuşi, cu o constantă. Toţi subliniau că moartea vine oricum, 

independent de voinţa individuală, iar ei sunt singurii care se pot lăuda că 
au o şansă să lupte cu ea, cu moartea... Doar ei puteau spune morţii: "Nu 

azi!", "Azi este o bună zi de murit!" sau "Aşa aleg să mor...!". 
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 Teatru ieftin, epatare, teribilism, un mod general de a închide gura 

celor care doresc să ştie prea multe... Cine ştie?!? 
 Cei mai acizi rămâneau colegii lui... Cu care se vedea, în cel mai fericit 

caz, din doi în doi ani. Ei ajunseseră să îl acuze de nebunie, faţă de cei de 

grad zero care îl acuzau de prostie... Semnificativ a fost incidentul cu 
Vincenzo care, datorită unor probleme mai vechi cu "băieţii zero" îi spuse că 

nu îl va mai considera prieten numai pentru că s-a gândit la aşa ceva. 

 - Ce s-a întâmplat Dane, nu îşi şade bine hoitul acolo unde se află?!? 

spuneau ceilalţi. Sau, mai rău... Consideri că noi nu mai suntem de nasul 
tău şi cauţi să ajungi printre "băieţii zero" care ţi-ar fi cât de cât egali?!? 

Deh, parcă toţi colegii săi se vorbiseră... 

 Cel mai descurajator a fost Eleniak, un vechi coleg de academie care, 
prin voia sorţii a ajuns pilot zero: 

 - Ce crezi Dane, că la noi toate sunt pe roze ca în reclamele de 

încorporare?!? Chiar crezi că ştii ce facem noi din ceea ce se poate auzi de 
unul ca tine? Că... Nu cred că şi-a riscat cineva liniştea pentru a-ţi spune 

ceva despre ceea ce facem noi, mai ales că toţi te ştiu un zbuciumat şi un 

ameţit... Vezi-ţi de banalitatea vieţii tale şi lasă ambiţiile prosteşti! Vei găsi o 
altă Ada... 

 - Ea nu are nici o legătură cu ceva legat de dorinţele mele actuale! îi 

răspunse nervos. 

 - Nu vezi că nici măcar nu eşti în stare să fii convingător în această 
privinţă! Ai mereu acelaşi răspuns... Şi el este dovadă că încă nu ţi-a ieşit 

Ada din cap, nebunule... Nu te-ai lecuit nici acum după ce ai văzut cât ai 

suferit de pe urma sentimentelor tale prosteşti?!? Sau crezi că dacă vei 
ajunge pilot zero ai vreo şansă să treci înaintea lui? Thank este prea sus ca 

să ai vreo o şansă să îi gâdili măcar poziţia... 

 Prostii, îşi spunea de fiecare dată... Nici unul din dialogurile purtate 
nu l-au descurajat. Mai mult... Ar fi putut spune că toate acestea l-au 

ambiţionat şi mai mult să devină pilot zero. Poate că dorea să se convingă 

personal de inechitatea alegerii lui chiar dacă odată ajuns acolo nu mai 
puteai renunţa... Piloţii zero sunt o elită în care odată ce ai ajuns, nu ţi se 

mai permite să "cazi"... 

 Gândurile îşi recăpătară independenţa şi se enervă şi mai tare 

constatând că nu mai este capabil să urmeze un fir logic. Observă paharul 
cu un rest de alcool şi îl goli dintr-o înghiţitură. Îl umplu şi... porni să 

savureze băutura, încercând constant să lupte cu năvala amintirilor... 

 Din băiatul fără griji ajunse un ciudat care se automutila cu tot felul 
de reproşuri. De ce oare?!? Era conştient că totul se datorează veşnicelor 

sale nereuşite dar... nu avea ce face. În tot ceea ce făcea punea maxim de 

suflet, presta maxim de eforturi pentru ca totul să îi de-a conştiinţa că a 
făcut tot ceea ce s-a putut dar... de fiecare dată părea că dă greş. 

 Iniţial a crezut că meseria de pilot era cea mai bună opţiune pentru el, 

pentru felul lui de a fi... Dar în scurt timp şi-a dat seama că nu era făcut 
pentru aşa ceva. Dacă nu se înşela, a constatat acest lucru chiar din aula 

academiei, chiar dacă nu a vrut niciodată să recunoască asta... Şi atunci, 

era prea târziu... În viaţa sa apăruse Ada... 
 Şi nici acum nu putea da un răspuns întrebării: "De ce a renunţat la 

căutare şi a acceptat jertfa de sine pentru iubirea sa?"... 
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 Exista şi varianta în care el considera că eşecul relaţiei cu Ada l-a 

determinat să nu-i mai placă meseria de pilot... Şi, mai ales, de transport. 
Sentimentul că urma o academie pe care nu o dorea poate că se datora 

tocmai relaţiei cu Ada?!? Sau aspiraţiilor de realizare ale Adei?!? Nici el nu 

putea face o distincţie, o alegere ca proprietar direct al percepţiilor şi 
sentimentelor născute din asta... Certă este doar o percepţie constantă, 

chinuitoare: simţea că nu a înţeles atunci că realizarea Adei însemna doar o 

altă iubire, care să îi ofere suportul, forţa necesară realizării viselor ei. Vise 

de putere... Materială sau spirituală?!? În orice caz, nici ea nu avea un 
răspuns care să îi justifice acţiunile. Sau aşa spunea ea... Şi... 

 Hei, testul... Trebuie să mă odihnesc! Iar mă gândesc la probleme 

"rumegate" ani şi ani la rând?!? Trebuie să dorm, gândi golind un nou pahar 
cu alcool... 

 Dumnezeule, am înnebunit de-a binelea, exclamă la vederea sticlei de 

alcool goale! Am băut toată sticla! Nu sunt sănătos! Cred că niciodată nu am 
băut atât de mult... La naiba cu norocul meu! 

 După care se întinse în pat. 

 Dar voinţa adormită de alcool nu îl ajută deloc şi gândurile îşi reluară 
atacul... 

 Singurătatea era singurul dezavantaj al vieţii sale. Poate că, dacă nu 

ar fi fost atât de singur totul ar fi fost altfel. Măcar ar fi avut un ţel, un 

obiectiv care să îl ţină pe linia de plutire. De altfel, de câte ori se ivea ocazia 
şi se afla în compania cuiva se transforma incredibil. De multe ori se mira şi 

el de volubilitatea sa. 

 Însă toţi cei din breasla sa erau nişte taciturni. Unde putea găsi 
compromisul? 

 Activitatea era o mai veche obsesie a sa. Cândva nu avea aproape 

niciodată timp pentru problemele sale. Nu îşi amintea exact dacă, în acele 
momente, avea atâtea şi atâtea probleme de conştiinţă, să simtă atât de 

multă nesiguranţă în tot ceea ce este legat de sufletul său. 

 De la naştere a avut probleme... A venit pe lume într-o familie greu de 
înţeles, din care a cunoscut cu adevărat doar partea reprezentată de 

mamă... O mamă sufocant de iubitoare şi dăruită dar rece şi calculată în 

fiecare gest de care depindea viaţa lui din afara familiei Contrastul acesta l-a 

făcut să simtă o singurătate ciudată, chiar şi atunci când era în braţele ei… 
Pe care o simţea mereu rece, departe, departe de tot. Cu timpul, toate 

încercările lui de a dovedi mamei că se conformează pretenţiilor şi şanselor 

de integrare în elita „urmărită” de ea au fost sortite eşecului. Orice făcea nu 
putea mulţumi cu adevărat acea fiinţă care se afla în postura de mamă. Cât 

despre tată?!? El era doar un fel de prieten îndepărtat… Atent, cald, bun de 

exemplu în viaţă pentru orişicine… Şi atât. 
 A urmat încercarea de evadare... Nu, nu pentru că se săturase... Nu! A 

făcut acest lucru deoarece a fost efectiv alungat. Sau, poate pentru că el 

dorea să mai salveze ceva din imaginea părinţilor şi fraţilor săi. Îi iubea, 
oricât de mult rău i-au dăruit aceştia. 

 Aşa a ajuns student la academie. Aici au urmat relaţia cu Ada, prima 

sa iubire adevărată şi... apariţia "malefică" a lui Thank... 
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 Se înfioră plăcut amintindu-şi de Ada... Cât de frumos a fost totul dar 

cât de neplăcută a fost singurătatea ce a urmat. Doar eu şi Dumnezeu... 
Bine, bine, recunosc, mai mult eu... 

 Atunci se simţi brusc deprimat. Din senin lacrimile îi inundară ochii 

şi... 
 Toată viaţa am fost singur... De ce atâta chin?!? Nici măcar când am 

fost cu Ada nu am reuşit să mă sustrag singurătăţii. Şi îşi aminti spusele ei: 

 - Chiar nu îţi dai seama că nici dragostea nu te poate ridica din 

singurătate, oricât ai încerca acest lucru? Viaţa este cea mai sigură 
închisoare, nouă ne place să clamăm că nu este aşa... 

 Niciodată nu a găsit o motivaţie apropos de gestul Adei de atunci... 

 Şi iată-l ajuns aici, aproape beat, cu o inimă rănită, care nu mai vrea 
să se vindece, cu un sac de insatisfacţii şi cu o mare frică legată de 

necunoscutul de dimineaţă. 

 Şi gândurile sale se pierdură într-o nouă şedinţă de somn... 
 

* 

* * 
 

 Alegerea (episodul 4) 

 

 Când ajunse în flux, consiliul tocmai termina schimburile cu un grup 
de lucru. Așteptă răbdător până ce grupul ieși din flux și își semnală 

prezența. 

 - Cât ai lipsit am încercat să ajungem la o înţelegere, aşa cum am 
stabilit înainte să ieşi din flux... Dar cererile lor au fost mult peste 

posibilităţile energetice de evoluţie viitoare, preciză Logger. 

 Tăcerea lui Lopt confirmă cele spuse... 
 - Thot, trebuie să limitezi la maxim posibil rezultatele penetrării 

energetice. O asemenea masă de energie este imposibil să nu atragă 

modificarea echilibrelor şi la alte entităţi energetice. Ai ceva propuneri de 
acţiune? întrebă Iryu. 

 - În afară de a interveni asupra percepţiilor legate de teamă şi 

nesiguranţă nu există alte alternative. Ar rezulta din asta o reducere de 

aproximativ 75 % implicare de partea celor indirecţi, răspunse Thot. 
 - Şi, nimic asupra principalilor?!? 

 - Chiar nimic... Eforturile lui Logger s-au lovit de o indiferenţă totală. 

Grupul lider este mult prea puternic şi stăpâneşte situaţia prea bine. Chiar 
dacă ar exista şanse de intervenţie, sunt dominaţi de un fel de orgoliu 

imposibil de influenţat, care are la bază vechi datorii energetice din ciclurile 

anterioare. Majoritatea dintre ei ştiu că vor distruge milioane de echilibre 
dar nu îi interesează asta. Direct din trecut vor să influenţeze ceea ce li s-a 

întâmplat lor... Şi să plătească cei datori... 

 - Vechea poveste a datoriilor, interveni Iryu... Chiar nimeni nu a 
învăţat că acceptarea este singura soluţie în această problemă?!? 

 - În mod cert, este mai mult vorba despre orgoliu decât de interes 

direct, scurtă Logger... 
 - Nici ameninţarea legată de imposibilitatea stocării eficiente a 

entităţilor energetice nu i-a influenţat în vreun fel, interveni Freyr. Am mers 
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într-atât de departe încât i-am asigurat că dacă vor exista pierderi ele vor fi 

strict din rândul celor principali. Dar, vorba lor, suntem mult prea previzibili 
în onestitatea şi legile noastre că, ei, au luat de mult în considerare asta. 

Este riscul lor şi şi-l asumă... Totul a fost în zadar. 

 - "Cei de dincolo" nu au avut nimic de comentat, întrebă Iryu? 
 - După ce le-am comunicat necesitatea de ajutor şi s-au sfătuit, 

răspunsul lui Mihaiil a fost: "Echilibrul este mai important decât orice şi nu 

poate fi realizat în acest caz fără pierderi. Dacă ei au ales asta, pierderea să 

fie a lor, aşa cum a estimat Lopt". 
 - Echilibru, dar cu ce preţ, emise dezamăgit Iryu. Dar mai sus de ei, 

întrebă tresărind, cu speranţă? 

 - Nici măcar nu au răspuns cererii noastre de ajutor, interveni Nabu, 
şi... 

 - A venit vremea deciziei, îl întrerupse hotărât Iryu, ascult! 

 După un scurt răgaz veni răspunsul celor 12 membri ai consiliului. 
Percepţiile lui Iryu erau clar delimitate şi fără dubii. Aşa că, procedă la 

comunicarea rezultatului. 

 - Nu se intervine, în nici un fel. Lăsăm lucrurile să evolueze şi suntem 
concentraţi doar pe integrarea în flux a entităţilor ce vor ajunge aici după 

derularea primelor faze ale incidentului. În această problemă, Freyr va 

prelua întreaga conducere a măsurilor ce se vor lua. Vom vedea ce va urma, 

vrem sau nu... Acum să ne concentrăm asupra celor care au solicitat sprijin 
particular. Să începem cu... 

 Şi consiliul se concentră asupra micilor probleme, până ce fiecare 

plecă direct sau la chemarea trupului de care erau legaţi energetic. 
 

* 

* * 
 

 Schimbarea (episodul 5) 

 
 Alarma de trezire îi zgârie dureros întregul interior al capului. Totul 

părea o rană vie, gata de a-şi semnala prezenţa cât mai greu suportabil. 

 Paşii îl purtară spre grupul sanitar unde automatic luă pastilele ce 

păreau a face faţă stării lui generale, îşi făcu igiena, se îmbrăcă şi se aşeză 
la masă pentru a servi micul dejun.  

 Instinctiv deschise grupul informaţional şi, în timp ce mânca, ascultă 

ştirile momentului. 
 Zăpăceală, ameţeală, prea multă mişcare... Asta era tot ceea ce putea 

percepe...  

 Protectiv închise grupul informaţional şi îşi servi masa tăcut, 
gândindu-se la agitaţia percepută la ştiri. Nu reţinuse absolut nimic dar 

avea un sentiment că în acea învălmăşeală este ceva care trebuie să ştie… 

Solicită reluarea grupului de ştiri şi încercă să fie cât se poate de atent. 
 Date bursiere, tot felul de psihopaţi ucigaşi, escroci prinşi sau căutaţi 

de poliţie… "Offf, obositor… Nu reuşesc să… Stai! Uite-l pe Corasdo… 

Hmmm, ce mai face bătrânul meu prieten?!?" 
 „Corasdo - … poate să fie descoperirea ce schimbă întreaga faţă 

cunoscută a vieţii noastre economice şi nu numai. 
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 Reporter - …” 

 Terminând masa simţi nevoia să se întindă comod pentru a se proteja 
cât mai mult de puternica durere de cap, fie şi prin relaxare. Redeveni atent 

la ştiri… 

 „Corasdo - … fără a fi cazul. Dar, revin, tehnologia este gata de a fi 
omologată şi în cel mai scurt timp va fi la dispoziţia marelui public. 

 Reporter – Aşadar zvonurile unui mare contract militar nu sunt 

adevărate! 

 Corasdo – De ce n-ar fi?!? Credeţi că o asemenea tehnologie n-ar avea 
aplicaţii de certă necesitate în domeniul militar. Şi dacă am participa la o 

licitaţie publică cine ar putea oferi ceva peste noi?!? 

 Reporter – Aşadar nu infirmaţi un asemenea contract! 
 Corasdo – Pe lângă aspectul financiar al unui asemenea contract nu 

puteţi contesta unicitatea ofertei noastre. Dacă mai luaţi în seamă şi 

utilitatea publică a unui asemenea contract este foarte posibil să deduceţi 
necesitatea existenţei lui. Ce doriţi să comentez mai mult, spuse salutând 

cu mâna dreaptă? Îmi cer scuze dar timpul meu este foarte limitat, continuă 

înclinându-se spre camera de filmat şi plecă! 
 Reporter – Pentru dumneavoastră de la sediul Coras Inc. …” 

 Uau, nu se putu Dan abţine să îşi arate surpriza. Ai ajuns tare de tot 

bătrâne, contracte militare!?! Uau… 

 Atunci îşi aminti de o mai veche propunere de colaborare care o 
făcuse Corasdo către el: „… şi tot de pilotaj ţine, să ştii! Nimeni nu îţi va cere 

să faci ceva ce depăşeşte stilul tău de viaţă…”. 

 Şi corelaţia veni de la sine: „Contact militar – tehnologie – pilotaj”… Ce 
rost ar mai avea să se agite când poate intra pe poarta deschisă a lui 

Corasdo?!? Febril, ameţit de grabă sau de alcoolul care se făcea încă foarte 

bine prezent în gesturile sale, solicită conectarea la Corasdo. 
 - Bună, dragul meu Dan! îşi făcu intrarea cald şi cu un zâmbet plăcut 

şi liniştitor Corasdo. Cu ce îţi pot fi de folos? 

 - Bunul meu prieten, spuse Dan cu o mină cât mai serioasă posibil, 
mă găsesc la mare ananghie! Nu, nu este ceva grav! completă grăbit 

sesizând schimbarea la faţă a lui Corasdo. Pur şi simplu azi trebuie să mă 

prezint la testarea de pilot zero şi… 

 - N-ai ce căuta acolo, interveni brutal Corasdo, am mai discutat toate 
acestea de multe ori! Tu nu eşti croit pentru viaţa militară! 

 - Ok, Ok, bătrâne, schimbă cursul logic Dan, nu vreau să ajung acolo, 

continuă încercând inconştient să schimbe faţa deosebit de serioasă a lui 
Corasdo printr-un răspuns posibil convenabil. Ştii la ce m-am gândit, spuse 

pentru a trage de timp, ăăă, ce-ar fi dacă aş accepta să lucrez la tine… Ştii, 

mi-ai spus asta mai de mult… 
 - Atunci te aştept la mine! Nu putem discuta acum despre toate 

acestea. Vii şi stabilim ce este de făcut, ok? 

 - Da, bătrâne. Azi? 
 - Ieri ar fi cel mai bine, spuse Corasdo zâmbind, făcându-i cu ochiul, 

după care se termină transmisia. 

 Rămase mut de întorsătura luată de evenimente. "Gata cu Dan, 
pilotul zero… Dar, până la urmă ce poate urma la fel de plicticos ca 

zborurile de transport?!?" 
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 Se învârti dezorientat prin cameră căutând să se agaţe de ceva dar… 

pierdu timpul cu tot felul de nimicuri. Într-un târziu setă totul pentru lipsă 
condiţionată, încet, mecanic, pentru că medicaţia nu îşi făcuse încă efectul 

şi plecă spre Coras Inc. 

 Ajunse aici aproape pe nesimţite, fără nici o percepţie reală legată de 
timpul ce trecuse şi, dintr-o dată, medicamentele avură efect… 

Se aştepta să fie mai bine dispus, dar se înşelase. Starea de rău după beţia 

de noapte îl ţinea legat de pământ, de efortul de a nu-şi dezvălui 

slăbiciunea. În plus, teama apatică de la început se transformase într-o 
ciudată stare de presimţire. Ceva confuz îl chinuia... ceva care nu dispăru 

nici după ce intră în sediu, nici după discuţia cu secretara, nici după ce 

ajunse în antecamera biroului lui Corasdo. 
Aici se aşeză pe un fotoliu şi începu să aştepte să fie poftit. 

- Dane, iată că ne întâlnim iar! 

 Vocea lui Thank avu un efect devastator asupra circulaţiei şi 
respiraţiei... Totul îl năuci aproape de limita suportabilului. 

 "Ce căuta Thank aici?!? Ce poate vrea de la el? Din câte îl cunosc nu 

face nimic fără rost, mai ales interpelări ieftine..." 
 Se întoarse să se confrunte cu privirea lui dar... Acesta tocmai intră în 

biroul lui Corasdo, lăsându-l mut, fără soluţie de continuitate. Afişă un 

zâmbet obosit pentru cei din jurul său, dar numai el ştia ce fel se simte. 

 Thank era omul calculului total. Era o calitate care şi-o etala de câte 
ori era posibil, ca o ameninţare sau ca o conformare, utilizând o glumă: 

"Inima mea nu a bătut niciodată cu mai mult sau mai puţin de 72 bătăi pe 

minut. Şi acesta este numai meritul meu."... 
Aşadar, simpla sa apariţie transforma întâlnirea sa cu Corasdo în ceva 

neobişnuit, cu un caracter declarat astfel, în mod public... 

 Unul din "colegii" de aşteptare îl întrebă ceva, de neînţeles în vuietul 
din capul său. Şi eforturile sale de a percepe ceea ce i se transmitea nu 

dădeau nici un rezultat. Se speriase... Ochii săi fixau pupilele individului în 

încercarea disperată de a avea un punct de sprijin care să îl scoată din 
starea de scurt circuit mental în care se afla. 

 Şi, individul deranjat de fixitatea privirii lui Dan, se aplecă şi ridică 

unul din terminalele de informare puse la dispoziţia celor care fac 

antecameră. Lucru ce îl trezi pe Dan. 
 "Trebuie să înţeleg că nu voi avea de a face decât cu o întâlnire cu 

Corasdo!... Ce atâta groază?!? Ce mare tangenţă poate avea Thank în 

această chestie?!? Este doar o întâlnire cu bătrânul tău prieten, ceva mai 
oficială... În fond, mai mult decât să mă întorc la viaţa mea obişnuită... De 

ghinionist... Ce se poate întâmpla?" 

 Îşi aminti de spusele lui Francisc... "Tâmpitul acesta de Thank este cel 
mai special băiat din câţi am întâlnit până acum. Şi nu este numai părerea 

mea. Toţi avem de a face cu o doză de nebunie, cu o legătură subtilă, 

intuitivă, care ne dă soluţiile cele mai bune în cele mai neaşteptate 
momente, dar... Thank ăsta ne întrece pe toţi la un loc. Nu este altceva 

decât un nenorocit de maniac care nici măcar nu gândeşte ceea ce face. 

Cred că aceasta este cheia perfecţiunii sale. Şi dacă drumurile vieţii tale te 
fac să intri în contact cu el sau, mai rău, în conflict cu el... Ce oare mai poţi 

face?!? În plus, apropierea lui seamănă cu introducerea într-o mlaştină care 
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fierbe, fără şansa de a cere ajutor cuiva. Şi, cu cât te agiţi mai mult, cu atât 

n-ai nici o şansă... Cu cât eşti mai indiferent cu atât se termină totul mai 
repede... Păcat de tine, Dane! În locul tău i-aş fi dat un şut în fund şi, 

indiferent de bătaia care urma să o iau, ştiam că am reuşit să ripostez într-

un fel anume..." 
 Pedro era de altă părere... "Un nesănătos, asta este Thank. Cu toate 

acestea aş dori imens să am calităţile lui, să fiu ca el, un maimuţoi care 

poate oricând, orice... Să fii când cel mai tare fizician, când cel mai trăsnit 

pilot, când cel mai eficient comandant, când cel mai tandru Don Juan... 
Cred că nu vei reuşi vreodată să îl uiţi... Ţi-a suflat-o pe Ada de parcă nici 

nu ai fi existat. Brrr, se furnică pielea pe mine gândind că aş fi putut fi în 

locul tău..." 
Secretara îl anunţă că poate intra în biroul lui Corasdo. 

- Mult noroc! îi transmise un individul care încercase să intre în 

discuţie cu el. 
Intră cu paşi şovăielnici privind atent la tot ceea ce se întâmpla în 

jurul său. Privirea sa îl sesiză pe Thank undeva în unul din colţurile 

îndepărtate ale biroului. Discuta aprins la un terminal de comunicaţii. Din 
când în când strângea spasmodic pumnii şi ameninţa cu degetul pe cei care, 

probabil, greşeau în raţionamentele lor. 

Îşi aminti de bunica sa: "Dacă ai supus necondiţionat gândurile, eşti 

stăpânul necontestat al simţurilor"... "Sau era invers?!? Oricum m-am 
convins de nenumărate ori de dreptatea spuselor ei. Trebuie să mă controlez 

cât mai bine deoarece ceva îmi spune că ceva este în neregulă..." 

Corasdo îl invită să ia loc apoi împreună tăcut palmele cerându-şi 
iertare şi îşi folosi degetele arătător şi mare pentru ai face semn că va lipsi 

puţin, după care ieşi, zâmbindu-i, din birou. 

Dan, uimit, nu avu altceva de făcut decât să urmărească gestica 
nervoasă a lui Thank. 

 Şi atunci începu să se gândească la ceea ce însemna Thank. El era 

subordonatul ideal dar şi cel mai dur conducător. Manevrat cu abilitate 
datorită slăbiciunii sale psihice legate de dorinţa de a ajunge cel mai bun, 

cel mai sus, putea fi integrat în orice rol dorit. Nu comenta, nu greşea şi nu 

se răzvrătea indiferent de ceea ce era pus să facă. Interesul celor de sus era 

ceea ce conta pentru că, astfel, să ajungă alături de ei şi să îi determine să 
considere că el este cea mai bună continuare... Pentru Thank aceste lucruri 

erau lege. Şi, făcând orice treabă perfect, necondiţionat, era imediat 

acceptat, implicat, promovat... 
 Puţini au fost cei care au avut curajul să îl înfrunte sau să îl provoace, 

deoarece devenea un monstru fără scrupule când sesiza opoziţie, justificată 

sau nu. Şi care era cel mai periculos răspuns al său?!? Tăcerea... Aveai să 
afli că l-ai supărat abia după ce erai distrus, strivit, călcat în picioare, 

indiferent de onestitate, onoare sau altele asemenea... 

 Şi el, Dan, se afla printre cei al căror destin purta amprenta lui 
Thank. Era singurul om care a avut curajul să îl înfrunte pe linia relaţiilor 

cu o femeie. Şi... A pierdut, aşa cum a pierdut oricine în faţa lui Thank. 

 Nu îl rodea acest lucru... La cât a pierdut la viaţa sa, pierderea unei 
iubiri, fie ea singura şi cea mai mare, nu mai însemna mare lucru. Singurul 



În jurul lumilor - Varianta 3 

 
14 

 

lucru de care îi părea rău era că a simţit totul de la început şi s-a angajat 

până la capăt în tot ceea ce a urmat... 
 Şi, uite aşa, a pierdut-o pe Ada fără a putea vina pe ea. Ştia foarte 

bine că devenea nesuferit de încântată atunci când era curtată. Şi, mai ales, 

de cei puternici... Şi simpatici... Cine îi putea rezista lui Thank?!? Şi, unde 
mai pui că, Thank nu era altceva decât prima ei iubire... Cu siguranţă că nu 

m-a iubit cu adevărat... 

 - Salut! se auzi stins vocea Adei. 

 - Bună, Ada! răspunse pe nerăsuflate, uimit. 
 - Îţi voi ţine pumnii... Trebuie să treci cu bine de tot ce va urma! 

Undeva, pe fundal, se auzi un râs ciudat, schimonosit, deformat de 

distanţă, dar uşor de recunoscut ca fiind al lui Thank... 
"Brrr, m-am pierdut complet în dezechilibrul atâtor schimbări de 

sentimente, îşi spuse Dan privind pe Ada cum se apropia de Thank care, 

parcă, nici nu sesizase intrarea acesteia în birou. Controlează-te!" gândi 
înciudat Dan şi respiră adânc, liniştitor. 

Ada sărută gâtul lui Thank care se retrase ciudat de deranjat şi 

începură să vorbească în şoaptă, fără ca Dan să poată distinge ceva din 
conversaţia lor. El sesiză doar fiori de furie trecând prin stomac, disipându-i 

şi puţina energie care o mai avea. Aşa se simţea mereu când Ada era tandră 

cu altcineva… 

"Tembelule, se apostrofă Dan în gând, nu mai este a ta… Când ai de 
gând să te adaptezi la asta şi să nu mai ai reacţii de adolescent retardat?!?" 

- Domnilor, se auzi vocea lui Corasdo care revenise în birou, şi 

doamnă! continuă cu o mică înclinare a trupului ducând mâna dreaptă în 
dreptul inimii. Să trecem la treabă! 

Şi se îndreptă spre biroul său în timp ce Thank şi Ada se aşezară pe 

fotoliile libere din jurul acestuia. 
- Trebuie să încep cu mici clarificări pentru Dan, spuse Corasdo către 

ceilalţi deschizând braţele în semn de imposibilitate de a face altceva. Dane, 

reportajul care l-ai văzut probabil în această dimineaţă este difuzat din două 
în două ore de mai bine de trei luni de zile… Şi asta cu amabilitatea 

ministerului apărării reprezentat aici de dânşii. Nu vreau să intru în detalii, 

continuă sesizând mirarea vizibilă a lui Dan, îndreptând palma dreaptă spre 

el în semn de ai opri comentariile, dar el îţi era destinat. 
Dan se blocase, efectiv, şi privea năuc, pe rând, la toţi cei prezenţi şi 

relua ciclul aşteptând ceva, o clarificare. 

- Corelat cu mesajul primit că eşti solicitat pentru a da testul de pilot 
zero, la recomandările şi asigurările domnului Thank, era imposibil să nu 

ajungi ori aici, ori la mine. Alegerea care ai făcut-o este independentă de 

noi… 
- Bine, dar cum s-a ajuns aici? îl întrerupse Dan încercând să 

aterizeze mintal între cei de faţă. 

Thank ridică palma dreaptă în semn de interdicţie către Corasdo şi 
interveni: 

- Una din condiţiile neconsemnate, neoficiale, ale contractului semnat 

de armată cu Coras Inc stipulează că îi suntem datori domnului Corasdo cu 
integrarea ta în activităţile ce se nasc din consecinţele lui, să zicem, şi asta 

cât mai la vârf posibil, funcţie de alegerea ta. 
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Thank ridică acum palma spre Dan care tocmai trăgea aer pentru a 

interveni şi continuă: 
- Deci, în funcţie de alegerea ta urmează să afli mai multe! spuse 

apăsat şi oficios. 

Dan sesiză că Ada strângea atât de tare mânerele fotoliului încât îşi 
golise pumnii de sânge, încordată, încercând să fie cât mai atentă la Thank. 

Acest lucru îl făcu să cedeze, să se lase purtat de discuţie fără a mai 

riposta… Şi se lăsă moale în fotoliu… 

- Prima ofertă a noastră este de deveni ofiţer pilot militar, continuă 
Thank ridicând bărbia spre Dan şi ridicând sprâncenele ca semn că 

aşteaptă un răspuns înainte de a trece la următoarea ofertă… 

- Dar… Nu este acelaşi lucru cu a deveni pilot zero?!? întrebă Dan 
sincer mirat. 

- Raţionament corect, confirmă Thank… 

Dan nu putu să nu sesizeze o vagă înclinare a trupului lui Thank către el, 
dezvăluind-i interesul în ceea ce priveşte răspunsul ce va urma… 

- Aşa, deodată, continuă jucăuş Dan, fără a mai trece un test sau ceva 

asemenea?!? 
- Dacă doreşti să iroseşti unul sau doi ani din viaţa ta, cine se poate 

împotrivi, răspunse Thank rece, indiferent... 

- Ok, răspunsul meu este… Şi privirea îi căzu pe chipul lui Corasdo 

care nu părea deloc încântat de cum evolua discuţia. Această percepţie îl 
făcu să se îndrepte în fotoliu, vădit incomodat de imposibilitatea de a intui 

ceea ce simţea Corasdo şi continuă… Nu am nici cea mai mică intenţie să 

mai ajung pilot zero! spuse lălăit, mirat de el însuşi. Altfel, acum, eram la 
centrul de testare… Şi chipul lui Corasdo se lumină încurajându-l să 

continue… Vreau ceva mai mult de atât, deci… şi aşteptă un răspuns de la 

Thank. 
- Evident că aceasta este varianta a doua, spuse Thank ironic… 

Şi urmă o scurtă linişte cu ocazia căreia Dan reuşi să observe că 

încordarea Adei nu dispăruse iar Corasdo redevenise atent şi nervos… 
- Ţinând cont de ierarhiile militare stricte avem nevoie, mai întâi de 

acceptul intrării în viaţa militară şi, ulterior, de precizarea exactă a 

structurii în care doreşti să fii inclus, spuse Thank ridicând palma pentru a 

opri orice fel de intervenţie. Avantajul care ţi se oferă, pe lângă cel anterior, 
sublinie aspru Thank, este posibilitatea de avansare preferenţială sau de 

mutare la altă armă fără a urma normele militare în vigoare. Adică ceva tot 

preferenţial… 
- Adică nu-mi place... schimb arma? interveni Dan apăsând fiecare 

cuvânt. 

- Raţionament corect, răspunse Thank lent, gânditor de parcă încă se 
chinuia să interpreteze corect întrebarea. 

- Am ceva timp la dispoziţie pentru a mă gândi la asta?!? întrebă Dan 

pe un ton şugubăţ. 
- Nu! Răspunsul tău trebuie dat pe loc, acum! sublinie destul de 

deranjat Thank. 

Era imposibil să nu sesizezi încordarea Adei care privea de-a dreptul 
speriată către toţi cei prezenţi, ca o reacţie la iritarea lui Thank. Parcă şi 
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Corasdo cedase presiunii momentului lăsându-se moale în fotoliu, privind 

undeva în lateral, spre podea… 
- Ok, ok, calmaţi-vă! interveni Dan ridicându-se în picioare, atrăgând 

toate privirile spre el, sunt de acord cu această soluţie a vieţii militare. Gata, 

m-am decis! 
În liniştea aşternută după răspunsul său nu putu să nu perceapă 

dezamăgirea lui Corasdo, cedarea asemenea resemnării a Adei şi, cel mai 

ciudat, rânjetul satisfăcut al lui Thank. Mut, privea de la o persoană la alta 

şi tresări surprins când Thank sări asemenea unui resort în picioare, invită 
cu o reverenţă pe Ada să se ridice, salută militar şi spuse: 

- Domnule Corasdo, cu respect, înţelegerea noastră va fi respectată, 

vă asigur! spuse Thank înclinându-se în direcţia lui. Domnule Dan, când 
consideraţi de cuviinţă vă aşteptăm la un centru militar pentru a demara 

înţelegerea! Nu uitaţi, din acel moment sunteţi militar şi vă veţi supune aşa 

cum se cuvine! Eu, sau cel care ierarhic se va ocupa de respectarea acestei 
înţelegeri, vom fi informaţi de orice solicitare a dumneavoastră pentru a ne 

conforma! Cu respect! spuse înclinându-se în aceeaşi reverenţă oficioasă. 

Apoi întinse mâna Adei şi ieşiră din birou ca şi cum ar fi fost doar în 
trecere pe acolo… 

- Dane, Dane, sparse liniştea Corasdo dojenitor, nu ai ţinut cont de 

nimic din ce ţi-am spus până acum, continuă cu un ton dezamăgit. De câte 

ori ţi-am repetat până acum că nu eşti croit pentru viaţa militară… Pentru o 
clipă chiar am crezut că ai reţinut ceva din ceea ce te-am învăţat de câte ori 

am avut ocazia. Atunci când ai refuzat accesul la pilot zero, continuă 

Corasdo pe acelaşi ton, sesizând stupoarea lui Dan… 
- Dar, … 

- Nici un dar… Nu aici… Armata şi serviciile de securitate 

monitorizează aproape orice loc, mai ales birourile mele, îl opri brutal 
Corasdo… Poate că şansa ne va permite să putem clarifica lucrurile undeva, 

cândva… Acum, dragul meu prieten, te rog să mă ierţi, dar întâlnirea 

noastră s-a terminat… Nu uita! Orice îţi pare că iese din înţelegerea noastră 
te rog să îmi comunici pentru a putea lua măsurile ce se pot lua… Cu ăştia 

de la armată nu poţi fi sigur niciodată… Te rog, spuse indicând cu un gest 

larg uşa biroului! 

Dan ieşi din birou şi… 
Ajuns acasă încă nu-şi revenise… Nu înţelegea nici acum tot ceea ce 

se întâmplase… Şi nici nu se simţea prea satisfăcut de decizia sa… Restul 

zilei trecu cu tot felul ne nimicuri… Şi seara… Era năuc chiar şi atunci când 
se culcă… Şi somnul se lipi greu de el… 

 

* 
* * 

 
 Rezerva (episodul 6) 

 

 Ajuns în flux dădu doar peste Kami şi Mercur ce formau un grup ce 

discuta aprins cu grupul lui Freyr, Lopt, Thot şi Utu. Simţindu-i prezenţa 
aceştia încetară discuţiile şi deveniră atenţi la Iryu. 

- Restul?!? întrebă evident mirat. 
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- Ianus, Adria şi Nabu sunt cu treburile lor pe „dincolo” iar Genius şi 

Logger sunt încă „jos” pentru a aduna grupurile necesare discuţiei, 
răspunse Freyr vizibil precipitat. 

- Legat de…? continuă Iryu pe un ton serios. 

- În mare, totul este pregătit pentru majoritatea sosirilor în flux, 
nefiind necesare zone suplimentare de stocare, continuă Freyr, dar încă ne 

concentrăm pe eliminarea surselor suplimentare ce pot atrage noi sosiri. 

Genius şi Logger tocmai îşi făcură intrarea în flux şi auziră răspunsul 

lui Freyr. 
- Tocmai am finalizat şi ultimele discuţii cu grupurile principale de 

influenţă ce pot încetini acţiunile grupului lider, preciză Logger. 

- Detalii, te rog, solicită Iryu! 
- Grupul moderaţilor a sărit de 300 din totalul entităţilor 

conducătoare iar analizele lui Thot au fost corecte… Momentan există o 

reducere de aproape 80 % a masei de indirecţi ce pot fi atraşi în conflictul 
care… Practic a început, completă Logger. 

- Deci, masa indirecţilor afectaţi direct se menţine sub 5 milioane de 

entităţi, completă Lopt… Cu certitudinea extinderii rapide şi totale într-un 
timp destul de scurt la întreaga masă a entităţilor, spuse parcă subliniind 

fiecare cuvânt. 

- Genius, fă-ne un mic rezumat al indicatorilor care atrag toate aceste 

modificări, solicită Iryu! 
- În primul rând biom-urile sunt principala problemă ce... 

- Biom-uri?!? întrebă mirat Kami. 

- Denumirea de jargon a biometroscopurilor, folosită aproape general 
de entităţi, completă Genius... Atât timp cât posibilităţile de deplasare se 

extind, capacităţile de comunicare ale biom-urilor nu beneficiază de acest 

avantaj... Aşadar dispare etalonul valoric unic de plată existent la acest 
moment, fapt ce va atrage dezechilibrele ce se vor naşte din speculaţii, 

indiferenţa tipică la onestitate şi cinste a entităţilor şi, mai ales... 

- Dar, aici, Nabu şi Adria au obţinut acceptul de implementare a 
tehnologiilor de uniformizare şi problema va fi uşor de rezolvat, interveni 

Ianus, proaspăt apărut în flux... 

- Strict din acest punct de referinţă, aşa este, problema pare rezolvată. 

Dar, în realitate, nici măcar moderaţii nu vor putea fi ţinuţi în echilibru doar 
cu acest detaliu. Radicalii vor specula cu siguranţă apariţia de resurse 

practic nelimitate, mai ales datorită dispariţiei etaloanelor valorice legate de 

resurse. Acest lucru va fi corelat direct cu incapacitatea de protecţie 
instituţională şi armată şi moderaţii vor începe cu toţii să solicite stabilitate, 

creşterea rolului armatei... 

- Fără a lua în calcul creşterea dorinţei şi oportunităţilor multor 
entităţi de a-şi depăşi condiţia curentă şi de a beneficia de un fel de 

colonizare similară vechii poveşti cu "Vestul sălbatic", îl completă Logger pe 

Genius. 
- Am mai participat la astfel de expuneri, interveni Iryu sesizând 

sosirea lui Nabu şi Adria, am nevoie de soluţiile ce apar pentru a merge mai 

departe. Ce părere sau ce soluţii oferă „cei de dincolo”? întrebă ferm Iryu pe 
noii veniţi. 
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- Părerea lor este că nu sunt necesare intervenţii imediate, dădu 

răspunsul Nabu care, sesizând un fel de aşteptare continuă… Cel puţin de 
partea noastră, a consiliului nostru, sublinie atent… Cerinţele energetice 

ridicate pentru o asemenea intervenţie nu sunt privite cu indiferenţă. 

Elementele evolutive ce se vor naşte din asta duc oricum la ceea ce cred ei 
că este pasul evolutiv corect aşa că vor aştepta momentul oportun şi vor 

acţiona… fără să ne comunice acest lucru, sublinie atent, ferm ultima 

precizare. 

- Suplimentar se pare că închiderea elementelor de soartă pentru cei 
implicaţi direct sau indirect este un lucru preferat de „cei de dincolo” aşa că 

preferă doar mici retuşuri în ceea ce priveşte evoluţia, pentru stabilizarea 

nivelelor energetice rezultante. 
- Şi…!!! solicită Iryu continuarea. 

- Trebuie limitată constant creşterea presiunii militare şi implicarea 

elementelor de relaţie în activitatea generală şi, mai ales, să aplicăm rapid 
toate măsurile tehnologice livrate… Totul concentrat pe rezerva de stocare 

pentru a pierde cât mai puţine entităţi… spuse Nabu ridicând din umeri în 

semn că a finalizat mesajul… 
- Offf, asta înseamnă că destabilizarea va continua pentru mult timp, 

emise cu năduf Iryu… Acum să vedem cum stăm cu gestionarea intrărilor şi 

ieşirilor de flux … Mai întâi Freyr! 

- Totul este pregătit şi nu cred că vor apare pierderi! 
- Ianus?!? 

- Nu avem ieşiri pentru cei de dincolo în perioada estimată pentru 

desfăşurarea evenimentelor… Sau degradări… 
- Utu? 

- Generarea de entităţi abia va mai evolua în noile condiţii 

adaptative… Şi se încadrează în evoluţiile normale ale astfel de evenimente. 
- Lopt, Genius, Logger şi Thot, ştiţi ce aveţi de făcut… Menţineţi 

entităţile pe linia evoluţiei optime. Să aveţi activitate preferenţială pe linia 

dezvoltării sistemelor biometrice, să diminuaţi permanent disponibilităţile 
energetice ale radicalilor şi militarilor şi… Până ce se va ajunge la ponderi de 

aporturi materiale, în special de materii prime care să afecteze echilibrele 

economice şi sociale vom mai discuta şi hotărî ceea ce este de făcut… Cam 

atât… Să începem cu rezolvarea problemelor celor care au solicitat sprijin 
particular! 

- Ar mai fi ceva! interveni Adria. Am un pachet energetic de informaţii 

trimis pentru tine. 
Şi, transmiţând acestea, Adria se apropie de Iryu şi transferă 

pachetul… 

Când Iryu finaliză de absorbit pachetul consiliul lucra din plin la 
rezolvările problemelor entităţilor şi se alătură şi el grupurilor de discuţii 

până ce ieşi din flux… 

 
* 

* * 
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 Contradicţii (episodul 7) 

 
 Deveni conştient dar se simţea destul de somnoros pentru a deschide 

ochii. Nu visa, ştia că este acasă şi trebuie să plece spre un centru militar, 

dar nu avea chef să se trezească, încă. Va mai lenevi, între starea de trezie şi 
cea de somnolenţă, aşa cum făcea deseori în timpul lungilor misiuni de 

transport. 

 Şi aşa cum obişnuia deseori, începu să se joace de-a dialogul cu 

vechiul său prieten Vedairyu. Se juca deseori astfel, din timpuri de care nu 
îşi mai aducea aminte, de mic copil. Cu trecerea timpului îşi numi prietenul 

doar Iryu, numele complet părându-i mereu prea lung. Sau poate că aşa 

părea că îl alintă mintea lui, cine ştie de ce… 
 - Gânduri inutile, Dane, ţi-am mai spus că trebuie să faci ordine în ele 
de fiecare dată când încep să alerge libere… 
 - Da, da, ştiu, îl întrerupse zeflemitor Dan… Sfântă Putere, învaţă-mă să 
alung gândurile şi imaginile inutile, asta trebuie să fac atunci când mintea o 

ia razna, continuă pe acelaşi ton… 
 - Şi multe altele, continuă vocea interioară a lui Iryu… 
 - Ok, ok, ştii că fac asta de câte ori pot… 
 - Ajunge, îl întrerupse brutal Iryu, a venit vremea să facem noi jocuri de 
imaginaţie. Ştiu că asta îţi place cel mai mult. 
 - Şi ce propui!?!? întrebă curios „gândul” lui Dan. 
 - Îţi aminteşti de „draconis” şi ceea ce am mai discutat şi imaginat până 
acum? 
 - Da, da, dar nu sunt şi astea gânduri inutile?!? 
 - Îţi mai aminteşti? veni dur întrebarea. 
 - Da, da, normal… Draconis Prima este cel care a făcut sacrificiul 
suprem dând naştere acestui univers şi entităţii energetice Draconis 
Secundo… 
 - Încurci, ca de obicei… Draconis Secundo este acest univers şi… 
 - N-am mai discutat de mult de aceste lucruri, interveni Dan defensiv… 
 - Şi Draconis Tertia este materia neagră, suportul acestuia, continuă 
Iryu fără a ţine cont de gândul lui Dan. Cele două entităţi se află în echilibru 
încercând permanent, Secundo având permanenta tendinţă de scădere 

entropică pe când Tertia are tendinţa permanentă de creştere entropică… 
 - Offf, parcă sunt la şcoală, interveni Dan încercând să deschidă ochii 
într-un efort de a termina plictisitorul dialog. Dar ochii, somnoroşi, nu îl 
ascultară… Încă am chef de lenevit, concluzionă el. 
 - Sursa primară a echilibrului este originea celor două entităţi din 
Draconis Prima, care au tendinţa permanentă de a-şi compensa entropiile, 
scopul final fiind reunirea, refacerea… Şi noi ce rol avem? întrebă pedagogic 
Iryu. 
 - N-am chef de prostiile astea, interveni Dan, crezi că mai îmi amintesc 
toate visele sau gândurile astea… Sau ce or fi ele? completă neutru. 
 - Este nevoie să îţi aminteşti! A venit vremea să ordonăm toate aceste 
lucruri şi să le conştientizezi în cel mai bun sens al termenului. De altfel, 

modificările tale genetice au startat deja şi… 
 - Ce prostie de vis mai este şi asta, interveni Dan! Modificări genetice?!? 
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 - Rolul nostru este de a menţine echilibrul entropic între cele două 
elemente rezultante, Secundo şi Tertia, reveni Iryu. Suntem entităţile 
energetice de completare şi reîntregire… Viaţa, cum o denumiţi voi generic… 
 - Da, da, da, interveni Dan, într-un efort de a fi lăsat în pace. Continuă! 

spuse renunţând la rezistenţă. 
 - Evoluţia, în timp, preciză Iryu atent, a conturat că este necesară o 
anumită amplitudine vibraţională pentru un rezultat care să nu ducă la 
dezechilibru entropic aşa că simpla dezvoltare inerţială, de compensare 
entropică, a structurilor vii s-a dovedit ineficientă. A urmat linia normală de 
dezvoltare a entităţilor de concentrare vibraţională şi am ajuns la acest stadiu 
în care… 
 - Nu-i aşa că îţi par ahtiat după informaţiile care mi le furnizezi?!? 
interveni Dan plin de lehamite. 
 - Vrei sau nu, eu sunt obligat să îţi transmit informaţiile în forma lor 
completă. Şi, de data aceasta ele vor rămâne permanent în conştiinţa ta… 
 - Cum, interveni stupefiat Dan, conştiinţa mea?!? Păi… Nu eşti tu 

conştiinţa mea?!? 
 - Nu, eu sunt Iryu, entitatea ta energetică… 
 - Ce?!? 
 Deveni brusc conştient. Cercetând mirat, somnoros, în jurul său, 

sesiză că sărise din pat, stând crăcit, năuc… 

 Îşi găsi rapid de treabă pentru a se gândi la cu totul altceva decât cele 
visate (???) la trezire. Puse "în ordine" tot ceea ce îi trecu prin minte, verifică 

mesajele existente, încercă să informeze câţi mai mulţi dintre prietenii săi de 

angajarea sa în viaţa militară şi multe, multe altele… Dar totul se termină 
rapid… 

 Mai târziu începu să dorească puţină activitate care să îi oprească 

veşnicul tumult al cascadei gândurilor… Al căror stăvilar fusese rupt acum 
de revărsarea singurătăţii… 

 Îşi orientă energiile spre un mic joc între el şi "milităroşi", în 

încercarea de a găsi cea mai bună armă, cea care să îi ofere maxim de 
plăcere şi interes. Petrecu ceva mai mult timp decât se aştepta pe deducerea 

şi scrierea unor condiţii cât mai clare care să le prezinte imediat ce poate lui 

Thank sau celui care îi va ţine locul. 

 "Dar, ce era important cu adevărat, alese "arma" cu care îşi va începe 
viaţa militară... Ofiţer de cercetare avansată... Ranger... Suna destul de 

bine. Din descrierile oficiale sau neoficiale părea a fi cel mai bun lucru 

pentru el. Va comanda un mic grup de oameni foarte bine pregătiţi, din 
toate punctele de vedere... Părea cea mai atractivă ocupaţie militară, unde el 

urma să fie şi pilotul modulelor de inserţie. Interesant şi atrăgător... Şi nu 

va avea de a face cu misiunile "delta", de eliminare, ultrasecrete." 
 "Oricum ar fi, a ales... Şi gata!" 

 Într-un târziu setă totul pe lipsă îndelungată şi plecă spre centrul 

militar. 
 Drumul fu scurt, fără percepţii, gândurile sale fiind concentrate la a 

imagina ce va face el ca ranger... 

 Ajunse la centru, intră înăuntru şi se îndreptă spre singurul birou 
existent, într-o încăpere simplă, plină de reclame de încorporare, chipuri de 
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militari dintre cele mai drăguţe şi moralizatoare cu putinţă, înconjurate de 

tot felul de sloganuri şi chemări spre "armele" vieţii militare. 
 - Bun venit, ofiţer Dan! spuse afişând un zâmbet perfect, binevoitor, 

un ofiţer care părea extras din unul din posterele video de pe pereţi. Apoi 

ridică un card dintr-unul din sertarele biroului şi îl întinse spre Dan. 
Trebuie să mergeţi la facilitatea de cazarmare unde va continua procedura 

de înrolare şi repartizare! Am descărcat în biom-ul dumneavoastră toate 

datele necesare. Succes! spuse ridicându-se în picioare, întinzând braţul 

spre a-l felicita pe Dan. 
 - Dar trebuiau făcute unele precizări, spuse Dan peste măsură de 

contrariat... legate de arma aleasă, de... 

 - Datele culese din biom-ul dumneavoastră au calificativul "strict 
secret" şi nu vă pot ajuta în nici un alt fel. Instrucţiunile mele sunt doar cele 

ce tocmai vi le-am comunicat, spuse ofiţerul ridicând vag din umeri. 

 Strânse mut braţul ofiţerului după care ieşi din centru. 
 Deja îl aştepta o cabină taxi în faţa centrului, care îl transportă până 

undeva departe, în afara oraşului. 

 Ajunse la o nouă clădire perfect întreţinută, un alt birou şi un alt 
ofiţer, noi îndrumări, ridicare de echipament şi cazare în camera sa... Atât 

doar... Nimeni nu îl întreba nimic, nimeni nu îl asculta, dar toţi zâmbeau 

amabil. 

 Poate că a contat prea mult pe mâna lui Thank, pe surprizele care ar 
fi dat savoare jocului la care participa atât de implicat… 

 O singură surpriză avu, atunci când ziua sa se sfârşise şi sta mut, 

mai mult sau mai puţin uimit, în cabina sa. Dorind să organizeze datele 
biom-ului sesiză că avea deja lista de activităţi actualizată pentru integrarea 

sa la cursurile de ofiţer ranger special. Programul nu era structurat 

temporal dar avea detalii pentru fiecare etapă de urmat. 
 Până la urmă avea dreptate Corasdo... Ăştia îţi urmăresc fiecare 

mişcare... Sau este doar simpla intuiţie a lui Thank... Ciudată zi... Ciudată 

situaţie... Totul atât de plin de contradicţii... Offf... 
 Şi, la un moment dat, se simţi atras spre odihnă şi se întinse în pat. 

Dar somnul nu venea chiar dacă îşi dorea asta… 

 - … stadiu în care ne concentrăm asupra acestei creşteri a numărului de 

entităţi de concentrare vibraţională şi, bineînţeles, a calităţii vibraţionale a 
acestora, completă Iryu. 
 - Iar!?!… Nu se poate… 
 - Şi, din punct de vedere al echilibrelor vibraţionale, s-au conturat mai 
multe grupe mari evolutive, şapte, mai precis, care sunt plasate după utilitate 
în punctele de transfer entropic din acest univers, continuă Iryu fără a da 
atenţie sentimentelor lui Dan… 
 - Nu, nu, termină, te rog!!! Gata cu orele acestea de clasă de studiu! 
 - În cazul nostru ar fi mult mai bună o colaborare… Ce rost are toată 
această rezistenţă a ta? Cu cât transferul de informaţie va fi finalizat mai 
repede, cu atât perioada noastră de colaborare va fi mai scurtă… De aceea te 
sfătuiesc să mă întrerupi cât mai puţin şi… 

 - Aşa o să fie… dacă îmi promiţi că după toate acestea mă laşi în pace, 
spuse Dan resemnat… 
 - Deci îţi mai aminteşti de legământul nostru din copilăria ta, nu-i aşa? 
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 - Nu, ce pact? 
 - În copilăria ta mi-ai cerut să te las în pace până ce vei fi mare, să poţi 
înţelege cu adevărat toate discuţiile purtate de mine… 
 - Nu-mi amintesc, dar presupun că eşti genul care se ţine de cuvânt. 

Aşa că vreau de la tine cuvântul tău că după ce termini de transmis ce vrei tu, 
ce faci acum, mă vei lăsa în pace! 
 - Nu pot face aşa ceva! Pentru mine tot ceea ce fac acum este o misiune 
de care nu pot scăpa până ce fac transferul întregului pachet primit. 
 - Pachet?!? 
 - Toate la vremea lor, Dane! 
 - Dacă vrei colaborare trebuie să văd acest lucru şi de partea ta, 
interveni Dan cu un ton alintat! 
 - Colaborarea cu entităţile superioare se face prin două moduri: voluntar 
şi involuntar. Modul voluntar implică şi reacţia celui inferior… Acceptare sau 
negare de participare, colaborare ş.a., pe când modul involuntar se face cu 
ajutorul pachetelor energetice… 

 - Şi liberul arbitru unde este!? 
 - Îl ai la momentul înmânării pachetului. Dacă nu eşti de acord poţi 
refuza şi să returnezi sau să neutralizezi acel pachet. 
 - Şi de ce ai ales să îmi aduci acest pachet şi nu l-ai returnat? 
 - În înţelepciunea lor, entităţile superioare n-au greşit niciodată până 
acum. Şi chiar dacă ni s-a părut că ar fi vorba despre o greşeală, ne-am 
convins întotdeauna de corectitudinea raţionamentului lor. Şi ar mai fi şi 
faptul că am observat că ei folosesc aceste pachete atunci când nu vor să 
modifice nivelul vibraţional al celui implicat. Dacă nu ştii despre ce este vorba, 
nu te implici şi îţi faci treaba mult mai bine. Cel puţin în cazul meu, mi-ai dat 
seama după absorbţie că, fiind vorba despre recipientul meu, adică tu, Dan, ei 
au dorit doar simpla mea participare fără a-mi tulbura nivelul vibraţional… 
sau pe al tău… Este o simplă constatare dar, recunoaşte, raţionamentul lor a 
fost perfect… 
 - Nu zic nu… Dar totul pare prea forţat… 
 - Te rog să formulezi ceva complet, ca să pot înţelege! 
 - Puteai să îl dai altcuiva? Pachetul, completă Dan sesizând stupoarea 
lui Iryu… 

 - Ce relevanţă are asta în cazul tău, nu înţeleg sensul întrebării tale? 
 - Poate venea cineva mai cu tact decât tine… Sau, mai frumos… 
 - Păi, eu sunt entitatea ta energetică, eu te cunosc cel mai bine, eu 
convieţuiesc cu tine încă din faza alegerii... Ce poate fi mai bine de atât, nu 
înţeleg? spuse mirat Iryu. Doreai să fim doi în această expunere?! 
 - Se poate asta, spuse curios Dan!?! 
 - Da, normal, într-un recipient pot intra atâtea entităţi cât poate duce 
el… 
 - Şi… 
 - Gata cu toate acestea, strigă Iryu, vrei să terminăm mai repede sau 
nu?!? Nu pot să te ţin la nesfârşit în starea aceasta de tranzit… 
 - Stare de tranzit?!? 

 - Tu ai defini această stare drept stare de somnolenţă, când tu treci de 
la conştienţă la inconştienţă într-un fel de dans al stărilor. În aceste momente 
eşti ţinut, la propriu, de către entitatea ta energetică care nu poate veni rapid 
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din flux pentru a intra în recipient sau nu a găsit momentul oportun să plece 
din recipient către flux. 
 - Deci tu mă ţii în starea aceasta ca să nu ce…? 
 - Să nu mă trimiţi în flux înainte de aţi transmite maximum posibil din 

pachetul care îl am de livrat, comentat şi ce mai trebuie pe acolo. 
 - Deci eu pot să… 
 - Gata, Dane, cu stilul acesta aiurit al tău! Gata! spuse Iryu aproape 
dezamăgit. Vei avea răspuns la toate întrebările tale dar lasă-mă să îţi 
transfer informaţiile în ordinea lor naturală! 
 - Deci, n-o să scap prea repede de tine?!? 
 - Nu ai cum… Legăturile făcute de primii veniţi pe această planetă sunt 
fără scăpare. Noi vom fi legaţi până la pierderea ta ca recipient. 
 - Cum aşa ceva, de ce… 
 - Taci odată! aproape că urlă Iryu. Să ştii că există şi varianta în care 
eu te pot obliga să mă asculţi, oricât de mult mi-ar displace acest lucru! Offf, 
m-ai perturbat atât de mult încât am nevoie de o pauză… Gură mare!!! spuse 

Iryu coborând tonul spre cât mai plăcut cu putinţă. Offf, offf, offf, pufăi dând 
din cap. Vom continua la următoarea întâlnire. Acum nu mai are rost să te 
chinui… Poate după ce vei rumega puţin din noile informaţii voi reveni… 
 Şi spunând acestea ieşi cu un şuierat scurt din percepţiile lui Dan, 

care adormi profund, pe loc… 

 
* 

* * 

 
 Mici retuşuri (episodul 8) 

 

 Întregul consiliu îl aştepta când a ajuns în flux, fără a lăsa de înţeles 
că se purtau discuţii... 

 - Care sunt ultimele veşti? întrebă Iryu direct, încercând să înţeleagă 

lipsa lor de activitate. 
 - Radicalii, sprijiniţi de cei din armată au demarat acţiunile de 

informare în masă şi de încorporare pentru misiunile de prospectare, 

deschise discuţiile Logger... Numărul celor satisfăcuţi de alternativele astfel 

apărute a crescut brusc, diminuând posibilităţile noastre de a diminua 
disponibilităţile energetice ale radicalilor şi militarilor… 

 - Nu era de aşteptat asta, aşa îmi amintesc?!? întrebă mirat Iryu. 

 - Într-o oarecare măsură. Estimam că vor face acest lucru abia după 
ce vor supune votului general o serie de propuneri legislative. Ori ei au 

procedat direct la atribuirea armatei cu operaţiunile de prospectare şi... 

 - Dar asta nu împiedică derularea elementelor legislative, solicită 
Iryu? 

 - Nu… dar votul general poate fi uşor influenţat de către radicali, 

odată cu oportunitatea de a acţiona pe o perioadă mai mare de timp… 
 - Deci, punctele de presiune unde putem acţiona sunt stimularea 

opiniei publice pentru forţarea reacţiilor legislative cât mai repede cu 

putinţă… Mercur, Kami, Lopt şi Thot, acţionaţi rapid şi eficient, dacă este 
posibil pe toate punctele de presiune! Mass Media, organizaţii de informare 

şi supraveghere, orice, ceru Iryu! Mici retuşuri cu efecte maxime, atât doar… 
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 - Nu cred că putem realiza acest lucru în timp optim, preciză Lopt… 

 - Totuşi merită să beneficiem de aceste acţiuni… Vor limita 
amplificarea presiunii energetice şi vor încetini acţiunile radicalilor, informă 

Logger. 

 - Deja am hotărât asta! Se va acţiona indiferent de rezultat… Dar asta 
modifică enorm de mult estimările realizate anterior, concluzionă Iryu 

întrerupând informarea lui Logger... Avem o creştere a masei celor implicaţi? 

 - Momentan nu... Şi chiar nu înţeleg de ce, răspunse Lopt. 

 - Logger, ne poţi ajuta?!? solicită Iryu. 
 - Chiar dacă tehnologia de transport este pusă la punct, ea are multe 

lacune "metodologice". Factorii de decizie au hotărât să degreveze presiunea 

socială existentă prin oferte tentante de angajare în armată. Ca efect 
aparent va apare o presiune imensă de angajare din care ei vor face selecţiile 

necesare de personal... În realitate ei doresc un fel de prospectare, un fel de 

experiment din care să deducă elementele logistice necesare unei acţiuni 
susţinute de exploatare a noilor tehnologii... Pe fundal vor dezvolta şi toate 

chestiile metodologice… 

 - Şi să scape de personalul care nu "percepe" şi se supune intereselor 
lor, îl întrerupse Lopt pe Logger din descriere. Dar, oricum, mult mai 

periculoasă pentru echilibru este extinderea ofertei de angajare în urma 

rezultatelor acestor acţiuni… 

 - Din câte îmi amintesc, masa indirecţilor este sub 5 milioane? întrebă 
Iryu pe Lopt. 

 - Da, corect... Dar extinderea nu va putea fi oprită. Toată această 

masă va fi inclusă într-un personal care are o ierarhizare militară şi care 
poate fi controlată eficient din punct de vedere al opiniilor. Fără a uita că, 

difuzarea "de prospectare" spre stelele cele mai apropiate va permite 

eliminarea fără probleme a opozanţilor, indiferent de varianta aleasă pentru 
aceasta. 

 - Şi cum pot face asta în condiţiile noilor tehnologii de uniformizare ce 

vor fi inserate biom-urilor? întrebă Nabu. 
 - He, he, he, a luptat Nabu să obţii acceptul de implementare, ironiză 

Thot... De câte ori ţi-am zis ţie, sau lui Adria, că statistica avea ca rezultat 

constant controlul acestei implementări de către grupul radicalilor? Aţi 

muncit degeaba pentru... 
 - Nu este adevărat, scrâşni Adria, ce mare greutate este să difuzăm 

tehnologia în zonele civile? 

 - Bla, bla, bla, îşi continuă ironia Thot, cine deţine serverele de... 
 - Cine trebuie, îl întrerupse Nabu, sărind în ajutorul lui Adria. 

 - Şi ce faceţi cu tehnologiile militare de bruiere şi, mai ales, cu cele de 

control?!? Alături de serverele pregătite pentru a înlocui pe cele ce vor fi 
dezafectate fără ca nimeni să îşi de-a seama... Greşesc sau bazele de date au 

back-up-ul permanent controlat de armată, îşi încheie Thot ironia?!? 

Transferul de funcţionare în mâinile armatei este imposibil de stopat în 
condiţiile… 

 - Evident că totul este pregătit. Doar ei fac asta în baza unui plan bine 

stabilit, interveni Mercur. 
 - Şi câte entităţi se pot opune bunăstării, chiar dacă este vorba despre 

un dezechilibru major, completă Kami. 
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 - Apropos de voi doi, spuse Iryu, acestea sunt principalele constante 

ce se manifestă la nivelul entităţilor?!? 
 - În general da, începu să răspundă Mercur… Dar, după cum 

semnalam aproape permanent în ultima decadă, bunăstarea generală naşte 

rutină şi, astfel, sentimente de inutilitate, de incomplet, în special sub 
presiunea datoriilor vechi pe care le au unele entităţi de dus la bun sfârşit. 

 - Este imposibil pentru ei să accepte că datoriile pot fi stinse prin 

simpla iertare, trecere cu vederea sau altele similare, completă Kami. Vor să 

procedeze la stingerea acestor datorii… 
 - De altfel, de aici s-a născut presiunea generală asupra echilibrului şi 

Utu se mişcă destul de greu cu generarea entităţilor, spuse Mercur. 

 - Totul este o constantă, în cazul meu, interveni iritat Utu… Câte 
entităţi credeţi că sunt dispuse să realizeze segmentarea energetică pentru a 

scăpa de datorii. Intervine aici tot ideea de prosperitate… Ei cred că este 

mult mai bine să îşi păstreze integritatea cantitativă şi să lucreze doar 
asupra nivelului vibraţional. Iar generarea efectivă de entităţi este o 

constantă… Ce aşteptaţi de la mine?!? 

 - Aştept ca Mercur şi Kami să termine expunerea lor! interveni cald 
Iryu, oprind intervenţiile. Mercur, te rog să continui, calm, fără a căuta 

soluţii! 

 - După cum a subliniat Kami, masa celor care doresc stingerea 

acestor datorii este aproape total reprezentată de grupul celor indirecţi ce 
vor fi atraşi în conflict. Ei sunt cei care realizează aportul energetic necesar 

radicalilor care acţionează prin pârghia reprezentată de armată. Momentan 

nu sunt conştienţi de dezechilibrul major care îl provoacă, fiind interesaţi 
doar de percepţia imediată a stingerii datoriilor lor fără a plăti suplimentar, 

fără a crea noi datorii. 

 - Pierd ideea de ansamblu, de pericol care apare ulterior, de a fi 
incluşi în acţiuni ce pot atrage noi datorii în cazul implicărilor forţate, 

completă Kami… 

 - Ianus? solicită Iryu. 
 - Vor fi închise multe datorii, dar nu apar prea multe elemente care să 

nască tranzit în zonele superioare… 

 - Închiderea datoriilor nu înseamnă creşteri vibraţionale, interveni 

Logger, logic să nu apară acest tranzit. 
 - V-am rugat, fără intervenţii, preciză apăsat Iryu! 

 - Ăăăă, da, se trezi Mercur… Cert este că, pentru destul de mult timp 

nu vor apare fluxuri mari de entităţi indirect atrase. Ele aşteaptă să vadă 
evoluţia exactă a evenimentelor pentru a proceda la schimbarea felului lor 

de viaţă… Inerţia la schimbare, este cea care îi va ţine pe loc, cel puţin 

pentru o perioadă, completă sesizând cererea celor din jur, de precizări… 
 - Să înţeleg că asta este totul? întrebă Iryu. Lopt?!? 

 - A trecut prea puţin timp ca să apară elemente deductibile din punct 

de vedere al evoluţiilor! veni defensiv răspunsul. 
 - Şi să nu uităm că cei „de dincolo” vor interveni dacă este cazul, fără 

a ne informa! completă Adria. 

- Gata, ajunge, spuse Iryu ferm! Mercur, Kami, Lopt şi Thot, tot pe voi 
pică şi implementarea rapidă a tehnologiilor biom-urilor… Inseraţi în cât 

mai multe puncte posibile această tehnologie pentru a fi mai mult la 
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dispoziţia punctelor de presiune civile, moderate. Nu uitaţi să faceţi asta 

progresiv şi segmentat astfel încât să nu poată apărea monopolul cuiva, 
indiferent de reacţiile acestuia! 

- Cred că în acest grup intrăm şi noi?!? completă Nabu. 

 - Este normal că oricine poate colabora să o facă… Gata! Pentru 
această întâlnire am terminat cu elementele globale, concluzionă Iryu... Să 

începem cu rezolvarea problemelor celor care au solicitat sprijin particular… 

Presupun că vor începe să se înmulţească aceste cereri?!? spuse privind 

întrebător spre Logger. 
 - Cu siguranţă! veni răspunsul. 

 

* 
* * 

 
 Silly (episodul 9) 

 

 - Ce vrei să detaliem, din ceea ce ţi-am prezentat anterior?!? se auzi de 
undeva vocea lui Iryu. 
 - Vai, iar?!? veni gândul lui Dan. Chestia asta chiar începe să mă irite… 
 - Momentan liberul meu arbitru, sau al tău, sunt eliminate din 
consideraţiile noastre. Pachetul trebuie livrat în întregul lui şi nu putem 
interveni în nici un fel, veni neutră precizarea. Te rog să fii atent la tot ceea ce 
îţi voi expune şi aşa vom termina cât mai repede cu putinţă. Cel puţin, pe 
mine, toată această situaţie mă pune într-o postură care… 
 - Lasă-mă cu astea, îl întrerupse Dan, am înţeles imposibilitatea mea de 
a refuza dialogurile acestea forţate cu tine despre lucruri care nu prea mă 
interesează! Detaliază-mi ce trebuie, ce eşti forţat, despre Draconis Prima! 
completă resimţind un puternic sentiment de mirare când conştientiză 
solicitarea sa. 
 - Tot ceea ce ştim despre Draconis Prima este rezident în noi, în tot ceea 
ce există în acest univers, după cum îl denumiţi voi… Ideea, lumina, 
întunericul, totul… Echilibrul dintre „există aparent” şi „nu există aparent”… 
Nu ştiu cum aş putea face un receptor energetic asemenea ţie de a înţelege 
aceste lucruri… 

 - Fă un efort să găseşti comparaţii perceptibile mie, lasă superioritatea 
asta a ta deoparte! Dacă eşti cu adevărat atât de superior este imposibil să 
nu poţi descrie ceva unui tont ca mine! interveni Dan pe un ton dojenitor şi 
superior totodată. 
 - La un anumit moment dat… A, da… comparaţii perceptibile ţie… Am 
uitat, se corectă Iryu… În felul cum percepeţi voi acest univers, acest „moment 
dat” se poziţionează undeva acum aproximativ 11 miliarde de ani de-ai 
voştri… Îmi este destul de greu să găsesc altă comparaţie deoarece timpul 
este un element variabil… Nu reprezintă o constantă, după cu delimitaţi voi… 
 - De altfel, la orice academie înveţi aceste lucruri! interveni Dan la fel de 
dojenitor şi superior. 
 - Te rog să înţelegi că tot ceea ce învăţaţi, ştiţi voi, sunt elemente 

trunchiate, percepute de nivelul vostru vibraţional de înţelegere. Nu are nici o 
legătură… Offf, nu sunt elemente complete, spuse Iryu dându-şi seama de 



În jurul lumilor - Varianta 3 

 
27 

 

greutatea de a găsi formulări corecte. Fă bine şi mă ascultă. Voi încerca să te 
fac să înţelegi! 
 - Să te văd, superiorule! îl contră Dan zeflemist. 
 - Voi constataţi şi în baza elementelor colectate realizaţi, emiteţi teorii… 

Teorii care se modifică sau sunt complet reformulate la momentul unei alte 
constatări, mai mult sau mai puţin paradoxale pentru teoriile anterioare. Aşa 
aţi constatat că timpul nu este o constantă şi aţi reuşit să percepeţi, să 
abstractizaţi unele lucruri reale legate de cauzele variaţiei acestuia. Dar, cu 
doar câteva zeci de blocuri de piatră îţi poţi da seama de cum va arăta 
piramida în forma ei finală? 
 - De ce nu? 
 - Forma finală poată fi intuită, nu neg acest lucru, dar tot ceea ce stă la 
baza unei percepţii totale, reale, este departe de a fi completă. În primul rând 
pentru că la baza procesării abstracte stă nivelul vostru vibraţional. Fiind 
destul de redus el nu poate completa întregul. Noi, entităţile energetice, 
completăm ce putem din lipsurile voastre şi aşa apar noile teorii, mai mult sau 

mai puţin revoluţionare pentru momentul vibraţional ales ca punct de 
referinţă. Aşadar, ceea ce ştiţi voi despre timp este, de departe, doar desenul 
abstract a ceea ce va fi, de exemplu, piramida care am menţionat-o anterior. 
Dar, te rog, divagăm prea mult de la ceea ce trebuie tu să percepi în această 
şedinţă de transfer. 
 - Şedinţă de transfer, dom’le, ce oficial sună… Plictiseală, entitosule, 
plictiseală, emise aproape disperat Dan. 

- În Draconis Prima a apărut imposibilitatea de a mai controla 
contradicţiile, fapt care, din rezidenţele ce au ajuns până la noi, la determinat, 
forţat, cine ştie, să procedeze la segmentare… 

- Segmentare?!? 
- Offf, aşa o să terminăm… Cine ştie… Concentrează-te Iryule, dacă tu 

nu eşti în stare de asta, cine poate fi?!? se autoîncurajă. Entităţile energetice 
au capacitatea de a decide, la un moment dat, în urma unei analize, necesităţi 
de integrare, etc., că a venit momentul de a alege elementele cu vibraţie 
redusă… Cred că mai corect este de a da deoparte aceste energii… De o parte 
grupul de energii cu vibraţie joasă, de cealaltă parte grupul cu energii 
vibraţional ridicate, emise Iryu folosind amprenta energetică a ceva ce contura 

forma mâinilor într-o mişcare ce delimită o sferă într-o parte, apoi în cealaltă. 
Astfel, chiar dacă în acel moment apar două entităţi energetice cu o cantitate 
de energie redusă în funcţie de împărţirea făcută, se ajunge la o entitate cu 
energie vibraţională maxim posibilă şi o entitate cu energia vibraţională 
delimitată de selecţia realizată. Dar vechea entitate, cea dinaintea selecţiei nu 
mai există. Ea se regăseşte acum, în integritatea ei, în cele două entităţi 
rezultante… 

- Ce stă la baza acestei selecţii? interveni Dan atras, brusc, de 
curiozitate. 

- Ce? emise perplex Iryu, fără a-şi putea opri un fel de grimasă ce 
aducea mai mult cu un efort de a se opri din a hohoti de râs. Nivelul 
vibraţional stă la baza acestei selecţii… emise şi rămase la fel de perplex, 

parcă aşteptând ceva de la Dan… 
- Tot nu înţeleg… Cum poţi să descrii „nivel vibraţional mare”… sau 

mic… Aşa, ca să înţeleagă şi prostul… 
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- Greu… Poate imposibil, emise dezamăgit Iryu… Aaaa, cred că am o 
idee! emise victorios. Şi aşa revin la obiectivul meu principal, Draconis 
Prima… Deci, din rezidenţele energetice rămase în tot ceea ce există în acest 
univers, mai corect limitate inclusiv de posibilitatea mea de percepţie şi 

interpretare, totul, dar absolut totul, este inclus într-un întreg. Acest întreg este 
format din elemente constitutive care, la rândul lor sunt formate din alte 
elemente constitutive şi aşa mai departe, indiferent de cât de mult vrei să tot 
împarţi întregul în părţi constitutive. Toate acestea se află, deci, într-o 
interrelaţie completă… Nu poţi disemina particularul de global. Dar, nici nu 
poţi opri elementele constitutive să ajungă la contradicţii. De exemplu o idee, 
ca şi concept, nu poate opri să apară o contradicţie legată de aceasta. Ambele 
idei sunt atât de bine conturate încât apare rezistenţa la anulare şi… doar 
una din idei ţine de întregul constitutiv pe când cealaltă dăunează… Aici mă 
refer la nivelul vibraţional al întregului… Dar, revin, ambele idei sunt atât de 
bine conturate încât se ajunge la necesitatea de a procesa una din idei, de a-i 
creşte nivelul vibraţional, capacitatea de a înţelege şi acţiona în sensul de a 

restabili echilibrul energetic astfel încât să nu dăuneze întregului, indiferent 
de… 

- M-ai pierdut! spuse învins Dan… 
- Recipient stupid! emise furios Iryu. Ascultă, voi încerca să fiu cât de 

primitiv pot! Vom considera un grup de oameni, stupizi asemenea ţie, cu 
entităţile lor energetice cu tot… Deoarece nu poate exista diseminarea 
întregului „recipient-entitate”… Dacă vei lua în considerare că această gaşcă 
este un întreg şi membrii ei elementele constitutive, putem merge mai 
departe… 

- Aşa te vreau, fii de gaşcă, entitosule! emise victorios Dan. Dar, aşa, 
pentru cultura mea generală, şi entităţile lor energetice sunt stupide? 

- Nu, nu… Aşa îmi trebuie dacă eliberez energii joase! Cu entităţile aş 
avea de discutat, ar înţelege ceea ce le transmit. Dar, în cazul nostru… Eu 
sunt entitatea ta şi n-am cu cine conversa… Iar misiunea mea este de a 
realiza implementări la nivelul recipientului aşa că… Dar să revenim! Acel 
grup de oameni, luat de noi în analiză, este format din elemente care au 
propriile lor idei, năzuinţe, moduri de a percepe mediul înconjurător şi altele 
asemenea. Întregul există prin suma tuturor acelor elemente. Aproape fără 

nici un fel de altă posibilitate, indivizi ai acelui grup au păreri care pot foarte 
uşor să dăuneze celorlalţi şi, astfel, întregul grup să aibă de suferit, fie şi 
datorită acţiunii unei singure componente care reacţionează contrar acestuia. 
În acest caz, grupul, pentru a-şi menţine integritatea, fie şi din punct de 
vedere al ideilor şi comportamentelor care îl fac să coexiste, poate fi 
determinat să acţioneze asupra individului care aduce respectivele 
destabilizări… În mod normal, energia totală a grupului, acţiunea de masă a 
restului de indivizi, atrage deseori elementul contrar să revină la părerile 
grupului, la linia acestuia generală de acţiune… 

- Este una din regulile sociologice de bază, interveni Dan, nu-i aşa? 
- Asta în percepţia voastră… În realitate, presiunile energetice inerţiale, 

cele care au dus la comuniunea acelui grup şi care ţin grupul pe o linie de 

comportament, de idei, etc., sunt cele care acţionează. Ideile contrare, 
contradicţiile, sunt, în general, probleme de interpretare ale individului în 
cauză cu acţiune directă asupra grupului… Dacă vom lua în calcul nivelul 
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vibraţional, individul, considerat de noi a fi cel care naşte contradicţia, poate 
avea un nivel vibraţional mai mare sau mai mic faţă de cel al grupului şi, 
astfel, în urma interacţiunii ce se realizează obligatoriu, ori el va influenţa 
grupului şi acesta va proceda la acţiuni de ridicare a nivelului vibraţional, ori 

acesta, dacă nu se adaptează, va fi exclus din acel grup. Aceasta este şi 
esenţa segmentării energetice… Aşa rămâne, deoparte, un grup de indivizi cu 
un nivel vibraţional comun, mai mare sau mai mic faţă de nivelul celuilalt grup 
cu alt nivel vibraţional comun, care să le asigure coexistenţa. 

- Deci, în urma contradicţiei, Draconis Prima s-a împărţit în două, în 
Secundo şi Tertia, corect, nu-i aşa? Dar, interveni Dan înainte de a primi un 
răspuns, de ce? Asta este următoarea cerere de clarificare… 

- Concret nu se ştie… Din rezidenţele la care am acces, sau din cele 
integrate în pachetul energetic care l-am asimilat, se pare că Draconis Prima 
s-a simţit obligat să realizeze acest sacrificiu, să facă segmentarea. La noi a 
ajuns doar un sentiment de vină şi o nevoie de neoprit de a creşte vibraţional 
pentru a reîntregi persoana, identitatea Prima… 

- Aaaa, deci se poate şi reîntregire, interesant… Deci, de fapt, voi 
sunteţi elementele constitutive ale lui Prima şi faceţi tot ceea ce puteţi pentru 
al readuce la viaţă, nu-i aşa? 

- Ciudat mod de interpretare?!? spuse Iryu vizibil mirat. În primul rând 
şi tu faci parte din asta, alături de mine şi de tot ceea ce există în acest 
univers, perceptibil sau nu pentru tine. În al doilea rând, Draconis Prima este 
în tot şi în toate, el există prin noi şi noi existăm prin el… Reîntregirea lui este 
doar un concept pentru cineva redus vibraţional ca tine… 

- Atunci, de ce ai folosit termenul de „sacrificiu” al lui Prima? spuse Dan 
atent la fiecare cuvânt emis. 

- Am crezut că ai perceput sensul termenului dar… Offf, la ce să mă 
aştept de la tine?! „Sacrificiu” se referă la renunţarea la control, la implicare, 
la gestionare, sau cum vrei sau poţi să percepi tu. El a delimitat doar entităţile 
energetice între Secundo şi Tertia pentru a lăsa contradicţiile să evolueze şi 
astfel, prin asimilare, să se ajungă la refacerea echilibrului, a întregului. 

- Interesant, dar va trebui să mai clarifici unele lucruri. Stai şi ascultă-
mă acum! spuse Dan cât de serios putea fi. Deci, din gaşca asta, care o voi 
numi Prima, de 100 de inşi, să zicem, s-au împărţit 50 într-o parte şi 50 într-o 

parte, fiecare grup cu ideile lor… Care au atras, cum spuneai contradicţia… 
- Mai corect ar fi 99 cu unu… Am înţeles că vrei să faci un fel de 

comparaţie procentuală. 
- Cum?!? nu putu să îşi abţină mirarea Dan. Doar pentru unul s-a 

produs toată tevatura asta? 
- Păi, emise încurcat Iryu, chiar şi fără acest „unul” nu mai există 

întregul?!? Nu înţeleg mirarea ta. 
- OK, ok, să revenim! Vreau să ajung undeva şi nu te voi lăsa până ce 

nu înţeleg! Am înţeles… Hmmm… Deci, simpla contradicţie… Hmmm… La noi, 
la nivelul nostru de înţelegere, totul se împarte în bun şi rău, în bine şi rău, în 
util şi dăunător… 

- Am înţeles, continuă formularea! interveni Iryu. 

- Cine este bunul şi cine este urâtul? 
- Urâtul?!? 
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- Răul, inteligentule, măreţia ta energetică nu poate percepe o glumă? 
Offf, pufni Dan sesizând blocajul logic al lui Iryu, cine este bunul şi cine este 
răul? 

- Păi… Nu ştiu… Din punctul nostru de vedere nu există bun sau rău… 

Şi nu găsesc o cale de a abstractiza şi reprezenta ceea ce mă întrebi. 
- Să înţeleg că materia neagră este răul şi universul nostru este bunul? 
- Tot nu înţeleg… Încearcă să descrii, să mă faci să înţeleg cum ai 

perceput tu faptul că Tertia, sau materia neagră, este răul iar Secundo, 
universul manifest, este bunul! Aici mă refer la stricta lor diseminare, 
segmentare din Draconis Prima… 

- Hai că m-ai băgat iar în ceaţă! Dar hai să vedem dacă ne putem face 
înţeleşi! Din punctul nostru de vedere Sfânta Putere înseamnă lumină. În 
marea majoritate a cărţilor sfinte, a învăţăturilor, sau cum vrei să vezi, se 
spune că, la început a fost întuneric şi nimic nu exista. Apoi, Sfânta Putere a 
făcut lumina. Care s-a revărsat asupra universului… Şi apoi a creat stelele, 
pământul şi toate care sunt… Deci, din ceea ce mi-ai transmis până acum, am 

dedus că, prin segmentare, el s-a lepădat de energia neagră, întunecată, 
partea rea a acestuia şi, apoi, a făcut lumină şi a creat universul, deci, partea 
bună a lui a devenit vizibilă. 

- Exact pe dos… Şi, mai ales, raportări de reprezentare anapoda… Cred 
că este bine să terminăm pentru şedinţa aceasta! 

- Ţi-am zis că nu te las până ce nu înţeleg! 
- De parcă ar fi după noi… Toate acestea, completă Iryu şi dispăru cu 

un şuierat scurt… 
- Domnule ofiţer, vă rog să vă treziţi! auzi ca prin vis, năuc Dan. 
Privi atent la cel care îl trezise şi îi era complet necunoscut. Un tânăr 

cadet, îmbrăcat într-o uniformă fără cusur, stând într-o poziţie perfectă de 

drepţi în faţa sa… Atunci îşi aminti de militărie… Sări în picioare şi 
răspunse instinctiv la salutul cadetului apoi începu să se învârtă prin 

cabină, căutându-şi echipamentul… 

 - Domnule! se auzi vocea cadetului care îi întindea echipamentul cu 
ambele braţe. Nu îşi amintea să îl fi aranjat atât de perfect… De fapt, nu îşi 

amintea măcar unde l-a pus… Ce mai contează… 

 Plecă bălăbănindu-se de somn spre grupul sanitar unde făcu tot ceea 

ce era necesar şi reveni pentru a… Tânărul cadet era, încă, în cabina sa… 
Nu putu să îşi reţină o mică tresărire la vederea acestuia… 

 - Mai ai ceva de comunicat? întrebă moale, lent. 

 - Trebuie să vă însoţesc în sala de conferinţe! răspunse aceste 
milităreşte. 

 - De ce? întrebă Dan dezinteresat… 

 - Sunteţi aşteptat de grupul dumneavoastră de subordonaţi, preciză 
prompt. 

 - Păi… şi se opri în a mai întreba. „Ce rost avea să mai întrebe ceva?” 

 Începu să se îmbrace… Tânărul sărea de câte ori credea de cuviinţă şi 
îl ajuta în tot ceea ce făcea. La început încercase să se opună, să îl respingă 

în tăcere dar apoi, văzând insistenţa acestuia, îl lăsă să facă ce… făcea. În 

final, până să îşi de-a seama, cadetul îi şi aşezase un chipiu pe cap, 
aranjându-l ceremonios, cu gesturi iuţi. Dan nu reuşi să se abţină şi 

întrebă: 
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 - Dar tu, cine mai eşti, de mă perii atâta? 

 - Ordonanţa dumneavoastră, domnule ofiţer! Silly este numele meu… 
 - Silly este porecla sau numele tău adevărat? întrebă pe un ton 

glumeţ. 

 - Numele, domnule ofiţer... 
 - Ciudat nume... Cine ţi l-a dat, mama sau tata? 

 - Nu ştiu exact dar, se pare că am primit acest nume aici, în viaţa 

militară, domnule ofiţer, preciză Silly rapid, neutru. 

 - Cum aşa? deveni Dan curios. 
 - Sunt copil de trupă, domnule ofiţer. Dintotdeauna am aparţinut 

armatei. Cât despre părinţi ştiu doar că au pierit la scurt timp după ce m-au 

părăsit... Într-un accident... 
 - Şi ce faci aici, în armată? întrebă Dan pentru a schimba subiectul 

neplăcut care îl deschise din greşeală. 

 - Sunt expert în analiză şi tehnologii de comunicare, domnule ofiţer, 
inclusiv coordonator drone. Şi, de ieri, sunt şi ordonanţa dumneavoastră, 

domnule ofiţer. 

 - Cine a dat ordinul? veni automat întrebarea lui Dan. 
 - Nu m-a interesat acest detaliu, răspunse sec. Şi, oricum, la nivelul 

de secretizare al unui ofiţer de rangul dumneavoastră ar fi fost destul de 

problematic să obţin detalii. 

 - De rangul meu?!? nu se putu Dan abţine. 
 Silly era vizibil încurcat de ultima întrebare a lui Dan dar îşi căută de 

lucru aranjând patul din cabină. Terminalul de comunicaţie porni alarma de 

comunicare şi Dan răspunse mecanic, urmărind destul de mirat pe tânărul 
cadet care ieşi afară automat. 

- Te rog să cuplezi biom-ul la modulul de comunicaţie, îl trezi un 

tânăr ofiţer pe Dan! A apărut necesitatea de update tehnologic. Mulţumesc 
pentru colaborare! 

Dan se conformă. Operaţia se finaliză rapid şi ofiţerul care iniţiase 

comunicaţia închise fără a mai transmite altceva. 
Îşi aminti de Silly... Apoi de faptul că era aşteptat de un grup de 

subordonaţi în sala de conferinţe. Ce să facă? gândi şi ieşi automat afară 

pentru a da de ordonanţa sa... Care, îl aştepta respectuos, milităreşte, în 

poziţie de drepţi cu mâinile încrucişate la spate, în partea dreaptă a uşii 
cabinei sale. 

- Domnule?!? interveni Silly trezindu-l din mirare pe Dan. 

- Să mergem la... conferinţă! răspunse Dan automat. 
- Urmaţi-mă, domnule ofiţer! spuse ordonanţa şi plecă pe culoar în 

pas vioi. 

În scurtul drum ce a urmat Dan era salutat de oricine se afla pe 
drum, toţi înţepenind la simpla lui vedere pentru a saluta zvâcnind din tot 

trupul şi aproape urlând: "Domnule!"... Şi, de fiecare dată tresărea, parcă 

împiedicându-se din drumul său... Şi devenea din ce în ce mai mirat, poate 
mai speriat, ameţind la propriu. În ce m-am băgat?!? gândi conştientizând... 

Ce?!? 

Ajuns în sala de conferinţe tresări la fel de vizibil când toţi cei prezenţi 
săriră în picioare, în poziţie de drepţi, la răcnetul unuia dintre ei: "Ofiţer 

comandant în sală!"... 
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După clipa de surpriză se supuse gestului ordonanţei care îi indica 

subtil să se îndrepte spre pupitrul de conferinţă, ce trona pe un podium în 
capătul încăperii. Ajuns la pupitru sesiză cum acesta se activează: 

"Biometroscop confirmat. Colonel cercetare avansată Dan Mircea. Confirmă 

începerea prezentării!". Tresări la fel de vizibil şi se aplecă deasupra 
ecranului de parcă avea probleme de vedere... Colonel?!? Privi apoi spre 

sală, automat, de parcă aştepta confirmarea a ceea ce tocmai percepuse. 

Dar îl trezi imaginea celor din sală... Toţi erau îngheţaţi în poziţia de drepţi, 

cu care îl "primiseră" pe Dan. 
- Repaus! se trezi spunând şi urmări fără să vrea cum cei de faţă se 

aşează şi devin atenţi, evident preocupaţi de Dan, de ceea ce le va spune. 

- Vă rog să aşteptaţi puţin pentru a lua la cunoştinţă informarea! se 
trezi spunând imediat ce conştientiză aşteptarea lor. 

Confirmă începerea prezentării şi citi pe ecranul vizibil doar lui: "Este 

momentul să faci cunoştinţă cu oamenii tăi..." 
Şi pe ecran începură şi fie prezentate datele despre Bourne... Îl 

localiză uşor după holograma ataşată ca fiind prezent în sala de conferinţe. 

Maior, 28 de ani de activitate, specialist în stări şi dinamică explozibile, 
medalii cu duiumul, misiuni peste misiuni... Carre, maior, 22 de ani de 

activitate, specialist în câmpuri de forţă şi dinamică energetică, medalii cu 

duiumul, misiuni peste misiuni... Torres, specialist în armament uşor, bla, 

bla, căpitan, Oleg, specialist în armament greu, bla, bla, căpitan, Lumierre, 
specialist în efecte şi logistică, bla, bla, maior, Schwartz, specialist eliminare 

şi dinamică socio-biologică, locotenent-colonel, Ometeo, medic, maior, 

Tinas, expert luptă şi intervenţii, locotenent, Rileo, expert luptă şi operaţii 
acoperire, locotenent, Grub, expert luptă şi operaţii suport, locotenent şi 

Nino, expert vehicule şi tehnici supravieţuire, căpitan... Toţi cu... Peste 20 

de ani de activitate... Mai puţin Silly, expert analiză, tehnologii de 
comunicare şi drone, locotenent cu doar 20 de ani de viaţă dar... medalii cu 

duiumul, misiuni peste misiuni... 

De fiecare dată când parcurgea informaţiile despre cineva privea în 
sală fixând faţa acestuia, "informând" de fiecare dată despre cine era "vorba" 

în ceea ce parcurgea... Unii dintre ei chiar luau un fel de atitudine de 

"drepţi" stând pe fotolii când Dan privea spre ei. "Milităroşii ăştia!" nu se 

putu abţine să gândească... 
Oricum, era impresionat puternic de "palmaresul" "oamenilor săi... 

Sesiză şi "fişa" lui, undeva în josul paginii, cu menţiunea "lider grup". 

Nu îşi putu ţine în frâu curiozitatea şi accesă datele... Dan M., colonel, 
expert navigare şi pilotaj, 20 de ani de activitate, "eroul de la..., de la..., de 

la...", decoraţii, le pierdeai şirul... "Cred că era o listă cu toate decoraţiile 

posibile, existente, trecute şi viitoare, ale armatei", gândi împietrit... 
Instinctiv activă panoul de vizualizare al biom-ului pentru a parcurge 

datele despre el din acesta... Febril parcurse numai şi numai datele 

prezentate mai înainte pe ecranul pupitrului de informare... Nici urmă de 
trecutul său real, de academie, zborurile de transport... Poate numai datele 

biometrice mai erau adevărate... Inerţial accesă datele economice. Şi acestea 

erau modificate. Era un tip bogat, fără familie, bla, bla... Multe alte date... 
Sesiză rumoare şi râsete înfundate din sală, făcându-l să revină la 

realitate. Brusc totul se opri şi cei din sală reluară poziţiile marţiale. 
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- Ce este? se trezi întrebând pe un ton piţigăiat, lălăit, Dan. 

Schwartz sări milităreşte în poziţie de drepţi, salutând cu mâna la 
frunte şi spuse: 

- Permiteţi să raportez! Aşa au păţit toţi cei care ne-au condus până 

acum, spuse fără a mai aştepta acceptul lui Dan de a continua. Ieri erau 
cineva, astăzi altcineva. Şi se aşeză jos făcând eforturi vizibile de a nu 

izbucni în râs. 

Dan se simţi ruşinat şi copleşit. Dar sesiză un text pâlpâind pe 

ecranul pupitrului şi îl parcurse. 
"Strigă această frază pe cel mai ferm ton cu putinţă: Am făcut 

cunoştinţă cu voi! Silly, te vei prezenta la mine la cabină. Restul sunteţi 

liberi până mâine când ne revedem aici la aceeaşi oră! Liber!!!"... 
Nu prea înţelegea ce se întâmplă... Instinctiv tastă la terminalul 

pupitrului: "Cine eşti?"... Dar răspunsul fu scurt, direct: "Acum!!!". 

Se conformă şi urlă cu toată energia plămânilor săi ceea ce i se 
ceruse. Cei din sală, asemenea unor automate, săriră în picioare şi 

dispărură din încăpere. Rămase singur, atât de uimit încât se blocase... Dar 

tot terminalul pupitrului îl aduse la viaţă: "Pleacă în cabina ta! Acum!!! Apoi 
vei studia la pupitrul din cabina ta tot ceea ce vei mai avea de făcut pentru 

această zi..." 

"Cine eşti?" tastă iar la pupitru... 

"Pleacă! Acum!!! Şi nu mai avea postura asta umilă! Eşti marele erou 
secret, colonelul Dan", veni răspunsul... Şi terminalul se închise... 

Plecă spre cabina sa, căutând să înţeleagă ceea ce se petrece. 

Genunchii abia îl ajutau la deplasare, dând senzaţia că tremură şi că vor 
ceda în orice clipă. 

Tresări, surprins, văzându-l pe Silly aşteptând în faţa cabinei... 

Instinctiv întinse palma indicându-i să intre în cabină şi îl urmă. Aici îi 
arătă să ia loc pe scaunul de la masa cabinei iar el se aşeză pe pat. Apoi 

simţi că este mai bine dacă se întinde. Încerca astfel să evite să se vadă cum 

îi tremură picioarele. "Dacă se vedea acest lucru?", gândi temător... 
Întinse palma spre terminalul de comunicaţie şi atrase proiecţia 

ecranului acestuia undeva în faţa sa. Odată realizată proiecţia, activă 

comunicarea... Afişajul era postat oarecum mai jos faţă de normal şi, în 

partea superioară se distingea vag ceva. Concentrându-se putu distinge un 
text disipat, foarte greu lizibil: "Aşa vom comunica... Acest text nu poate fi 

citit de la distanţă de către cei ce vor fi în apropierea ta. Confirmă aici 

parcurgerea lui!" Se conformă şi primi un nou mesaj: "Solicită datele lui 
Silly!"... Ceea ce şi făcu... 

Silly Doe, tânăr cadet, locotenent, 20 de ani, copil de trupă... Părinţii 

l-au părăsit în facilitatea de naşteri şi erau morţi la un an, într-un accident 
de transport pe Junona... Fără rude cunoscute sau cu care este în contact... 

Expert analiză, tehnologii de comunicare şi drone. S-a remarcat în misiunile 

de pe Tambora - Oort, de pe... Multe... Obositor de multe. Decorat... Rănit 
uşor de două ori. Odată în urma unui atac asupra bazei. Şi, altădată, în 

urma unei intervenţii rapide pe Tambora... 

- Impresionantă activitate... Pentru cineva de vârsta ta, preciză Dan 
căutând să deschidă cât mai inteligent discuţia... Vreau să ştiu, din punctul 

tău de vedere, ce faci, de fapt... Şi nu vreau răspunsuri oficiale sau bla, bla-
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uri militare... Vreau părerea ta! ceru Dan închizând terminalul de 

comunicaţii. 
- Să înţeleg că am voie să vorbesc liber? întrebă Silly sesizând gestul 

de a închide orice comunicaţii externe. 

Dan îi confirmă întinzând palma deschisă, cu faţa în sus... 
- Mă ocup de tot ceea ce înseamnă infiltrare rapidă, non-umană, şi, 

dacă nu mă descurc, în funcţie de necesităţile din teren, particip la 

intervenţia umană... Fără să întreb sau să mă întreb... Căutând să nu se 

ajungă la intervenţie... Sau să vad cât mai puţine feţe umane, ale amărâţilor 
asupra cărora s-a decis să intervenim... 

"Eşti marele erou secret... Colonelul... Nu mai fi un milog stupid..." îşi 

spuse Dan, amintindu-şi de mesajul necunoscutului, încercând să găsească 
o continuare a dialogului cu Silly... „Ar fi vrut să întrebe dacă erau misiuni 

de eliminare, misiuni de care nu ar vrea să aibă parte niciodată... Dar nu 

putea...” 
Sesizând pauza, Silly continuă: 

- În fond, ce este intervenţia armată? Ce rost au vorbele sau 

mesajele?!? Dacă a apărut necesitatea armată este clar că vor apare morţii, 
cei care trebuie eliminaţi, spuse dezvăluind greutatea sufletească ce îl 

apăsa... Asemenea vremurilor samurailor... Toţi aveau săbii care le ţineau în 

teacă... Dar, dacă erau scoase la vedere, era evident că urma să moară 

cineva... Şi bătaia asta de joc cu ordonanţa... 
- Ce vrei să spui? interveni Dan evident interesat. Nu îţi convine să 

faci pe ordonanţa sau nu îţi convine de mine? 

- Până acum nimeni, dintre voi, coloneii, nu m-a întrebat ceva. Aş 
putea spune că dumneavoastră sunteţi ceva nou, cu adevărat. Şi n-am ce să 

comentez, dacă îmi convine sau nu... Asta este armata... Ăsta este serviciul 

special... 
- Atunci? continuă Dan aşteptând precizări. 

- Dumneavoastră sunteţi al douăzeci şi patrulea. Deja, toţi, am făcut 

pariuri câte misiuni veţi rezista. 
- Ce vrei să spui? 

- Cred că nu aţi studiat "fişa" grupei... Nu-i aşa? Toţi ceilalţi 23 au 

căzut în acţiune, continuă Silly. Cel mai bun a pierit după doar 4 misiuni... 

- Cum?!? îl întrerupse Dan. 
- Puteţi vedea în fişa grupei, răspunse mirat Silly. De ce credeţi că 

suntem numiţi de ceilalţi colegi "Grupa de curăţenie"?!? 

- Nu cum, interveni stupidizat Dan, cum... Adică... Ăăăă... Nu cum au 
murit, continuă cu mari eforturi... Cum aşa?!? 

- Suntem grupa căreia i se alocă spre comandă coloneii care 

deranjează... Dar credeam că ştiţi asta, domnule! Ce cretin de colonel se 
aruncă în focul luptei... În linia întâi... Mai ales la serviciile speciale?!? Noi 

suntem căliţi, trecuţi prin multe lupte... Poate că, de aceea, nici unul dintre 

noi nu a murit în toată această perioadă de când am devenit "Grupa de 
curăţenie"... Doar răniţi... Dar coloneii... Hmmm... Mor pe capete... Şi toţi aţi 

fost făcuţi la "apelul bocancilor"... Până să veniţi aici nici nu existaţi... Brusc 

aveţi istoric şi activitate de excepţie... Deveniţi colonei... Hmmm... Unul ca 
mine ştie unele căi de a afla trecutul cuiva... Şi nu îmi va lua mult timp să îl 

aflu şi pe al dumneavoastră, domnule... 
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- Şi... ce cotă am? 

- Cotă?!? răspunse mirat Silly. 
- La pariuri, completă Dan... 

- Nu este un pariu pe cotă... Este pariu pe număr de misiuni 

supravieţuite... 
- Şi la câte misiuni credeţi că voi supravieţui? 

- 11 dintre noi au pariat pe niciuna şi unul singur a pariat pe una... 

- Una?!? întrebă cu greu, abia auzit, Dan. Îmi poţi spune care este cel 

care mi-a dat o şansă? 
- Eu, domnule colonel... Eu, repetă pierdut... 

- Ai văzut că am vreo şansă, cât de mică? întrebă Dan încurajat. 

- Nu, domnule ofiţer. Am uitat să-l întreb pe Ometeo dacă s-au făcut 
alte pariuri şi care sunt ele... 

- Văd că ai fost rănit de două ori, cum ai reuşit? întrebă Dan 

încercând să schimbe sensul discuţiei. 
- Aţi participat vreodată la o intervenţie reală? Sau, măcar, pe 

dispozitivele de simulare... 

- Evident, răspunse Dan nesigur, fiindu-i teamă să nu fie prea 
evidentă minciuna, fie ea şi parţială. 

"În timpul plictisitoarelor zboruri de transport este aproape imposibil 

să nu devii un gamer înrăit... Şi ce poate fi mai incitant decât dispozitivul de 

simulare?!?", gândi Dan. 
- Prima dată am fost rănit într-un atac asupra bazei temporare de pe 

Triton. Într-o intervenţie rapidă am fost neatent şi nu am dat atenţie 

defensivei, concentrând dronele pe susţinerea grupului Vacas-Rileo-Grub 
şi... Ce putea urma?!? Băieţii au fost inteligenţi, acţionând direct asupra 

bazei... 

- Vacas?!? Nu îmi amintesc să fie în grupa noastră... 
- A căzut atunci, completă Silly lăsând capul în jos... Şi, a doua oară... 

În măcelul de la baza Tambora... Dar cine nu a fost rănit atunci? spuse 

oftând. 
- Bine, ajunge pentru acum! interveni Dan pentru a trece peste 

căderea lui Silly. Vom continua altă dată. Acum eşti liber! 

- Permiteţi să raportez! spuse Silly sărind milităreşte în picioare, 

făcându-l să tresară pe Dan care îi făcu un gest cu mâna că poate continua. 
Nu cunosc gradul dumneavoastră de informare dar ţin să vă reamintesc că 

mai aveţi la dispoziţie pentru acomodare doar 13 zile! 

- Bine, bine, răspunse Dan mai mult mirat decât liniştitor. Chiar eşti 
liber! spuse urmărind cum Silly părăseşte cabina. 

Cum ieşi acesta, avu un sentiment de curiozitate legat de perioada de 

acomodare de care amintise Silly. Deschise terminalul de comunicaţie şi 
accesă datele... 

Mai erau, de fapt, doar 12 zile sub rezerva să nu apară cerinţe de 

intervenţie rapidă. Ciudat... Se concentră apoi pentru a verifica cele spuse 
de Silly cu referire la "grupa de curăţenie"... Tot ce i se spusese avea logică, 

avea confirmare. 

În momentele următoare fu copleşit de uimire, groază... Un amestec 
cumplit, neplăcut de trăiri ce au urmat încercărilor sale logice de a admite 

ceea ce... A sesizat că afişajul ecranului coboară şi, astfel, apăru un nou 
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mesaj. De data aceasta nu mai era difuz, protectiv, pentru a nu fi citit de cei 

din apropiere... Era clar, fără dubii: 
- Deci, Silly ţi-a făcut informarea mai bine decât era permis?!? 

Siderat, interzis, nu reuşea să pună logica în mişcare. Dar, reflex, 

tastă mesajul: 
- Cine eşti? 

- Umbra contractului încheiat cu... Coras Inc... 

- Cine eşti? repetă mesajul Dan... 

- Renunţi deja, bătrâne! Vrei să schimbi arma? 
Furia puse stăpânire pe el. "Nu putea fi decât Thank... Sau cineva de 

sub coordonarea lui directă. Nu cred că se mai ştia de clauzele ascunse... 

Sau... Cine ştie?" Şi continuă, la fel de furios: 
- Cine eşti?!? tastă copleşit de dorinţa de a afla cine este în spatele 

celeilalte console. 

- Odihneşte-te! Te aşteaptă zile grele dar răsplata va fi pe măsură. Nu 
uita ce vei citi acum! În contractul semnat cu bunul Corasdo se specifică 

dreptul tău de a schimba arma, dacă se manifestă cererea ta. Atât! Una 

singură... O singură alegere... Nu cocheta cu posibilitatea ta de a sări de la o 
variantă la alta! Ai doar o singură şansă... 

Şi mesajul dispăru din lipsă de spaţiu de afişare. La scurt timp apăru 

continuarea: 

- ... "de fugă". Dar, crede-mă, nu vei mai avea această şansă! Eşti doar 
un simplu mamifer care leneveşte şi se plafonează imediat ce i se dă şansa. 

Sub pericol eşti Dan, cel care trebuie să fii. 

- Thank? tastă Dan. 
- Hai că eşti bun! Aşa cum mă aşteptam… Dar, reţine, important este 

că îmi ţin promisiunea dată lui Corasdo şi, ce mă doare mai tare, Adei! Hai, 

pa! Şi terminalul se închise. 
Rămase mut, ameţit, incapabil să contureze ceva logic. Disperat de 

deruta gândurilor sale încercă să găsească o ieşire şi îşi aminti de „visul” de 

„dimineaţă”, dacă putea spune aşa… Şi deveni nerăbdător ca acesta să 
continue. Corelă totul cu amintirile sale despre starea de somnolenţă şi se 

întinse în sacul de dormit aşteptând să îl ia somnul… 

 - Oooo, sesizez o creştere importantă a interesului, se auzi vocea lui 

Iryu! 
 - Hai să trecem peste „luările peste picior”! Ele sunt ceva particular mie! 
răspunse Dan relativ incomodat de „salutul” lui Iryu. 
 - Bine, rămăsesem la inversiunea de reprezentare realizată de logica ta, 
continuă Iryu… Energia neagră, Draconis Tertia, este partea considerată 
conformă, cea corectă, a lui Prima. De aceea ea are tendinţa de creştere 
entropică relativă la energia declarată conexă energiei în transformare, 
Draconis Secundo, cea cu tendinţă permanentă de scădere entropică… 
 - Adică, vrei să spui că noi suntem cei impuri, cei decăzuţi!?! 
 - Sunt termeni cam agresivi… Noi suntem entităţile care, adunate toate 
la un loc pot reîntregi, pot anula segmentarea… Putem fi denumiţi „cei ce au 
născut contradicţia”, segmentele lui Secundo… Atât doar… Este cea mai 

corectă interpretare… 
 - Deci lumina este, de fapt, stigmatul contradicţiei, … 
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 - Nu, nu extinde raţionamentele! Nu ai cum să înţelegi! îl întrerupse Iryu. 
Ceea ce s-a petrecut este corect. Contradicţiile trebuie eliminate indiferent de 
sacrificiile care le naşte acest gest. Este o decizie absolut corectă… 
 - Bine, bine, hai să vedem dacă am înţeles corect unele chestii! interveni 

cu un ton îndrăzneţ Dan. 
 - Nu este nevoie de o confirmare a faptului că ai înţeles ceva. Gestul, 
misiunea mea, este să îţi transmit aceste informaţii pentru o acţiune viitoare, 
care nu mă mai priveşte în mod direct… Poate doar ca entitate a recipientului 
reprezentat de tine, dar… 
 - Dacă tot eşti cu mine va trebui să te conformezi şi dorinţelor mele de 
cunoaştere. Crede-mă că simt nevoia să înţeleg… De ce, nu ştiu, să nu mă 
întrebi… Acum fii atent! Nu-i aşa că acest univers îşi scade entropia pentru că, 
de fapt, se face un transfer energetic între… Ăăăă… De la Secundo către 
Tertia? 
 - Relativ corect, preciză Iryu… 
 - Şi, ce ar mai trebui să completez la toată chestia asta? 

 - O parte, destul de semnificativă, completă atent Iryu, se pierde în 
procesele de transfer sau în cele de menţinere… 
 - Ups, emise Dan, credeam că legea „nimic nu se pierde, totul se 
transformă” este cea care se aplică universal… 
 - Păi… Enunţul prezentat de tine nu este eronat… Dintr-o cantitate „x” 
de energie, să zicem, va rezulta o cantitate „y”, mai mică decât „x”, de energie 
superioară… Creşterea calităţii vibraţionale compensează cantitatea lipsită de 
calitate… Simplu… 
 - Sincer, m-am gândit la asta… 
 - Ştiu, aici, în „lumea energetică” cum aţi denumi-o voi, nimeni, absolut 
nimeni nu poate… minţi, cum spuneţi voi… Eventual poţi recurge doar la 
omisiunea de a prezenta ceva dar deformarea a ceea ce se concepe şi 
transmite nu poate fi realizată… 
 - Şi, uite aşa, am ajuns la rolul nostru, al celor care trăiesc… Ce îmi poţi 
spune despre asta? emise Dan vizibil interesat. 
 - Păi, în primul rând, nu a venit vremea să îţi spun ceva despre asta… 
Mai întâi trebuie să înţelegi structura generală a lui Secundo şi abia apoi 
putem trece la fenomenele de compensare şi evoluţie… 

 - Începi iar să mă enervezi… Faci iar pe profesorul… 
 - Nu ai cum să înţelegi… Totul trebuie luat în ordinea firească! Dacă… 
 - Hai, spune în ordinea ta! spuse Dan învins. 
 - Aşadar, Secundo s-a dezvoltat asemenea unei bule, la început sferice, 
în interiorul masei Tertia. 
 - „Big Bang”-ul la care fac referire majoritatea cercetătorilor din 
perioada ştiinţifică incipientă? întrebă Dan. 
 - Această precizare… Sau teorie, nu are nici o legătură cu ceea ce am 
vrut să definesc drept bulă… De formă eliptică… Turtită… Offf, ce contează! 
Pur şi simplu aşa s-a realizat segmentarea lui Prima… Asta, probabil datorită 
faptului că energiile de contradicţie au un procentaj infim în masa energetică 
totală… Şi, dacă ar exista o „margine” pur şi simplu… Sau o „margine 

externă” a lui Prima… Ar fi imposibilă existenţa energetică a lui Secundo… 
Relaţia primară este „în interior” pentru transfer entropic total… Eh, dar ce mă 
mai chinui cu enunţuri pentru persoane lipsite de logică? hotărî Iryu. 
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 - Bine, bine, te las să termini! se pomeni emiţând Dan. 
 - Voi încerca acum să mă raportez la dimensiunile de percepţie ale 
voastre… Într-un timp relativ scurt, mai puţin de un miliard de ani, conform 
metodelor voastre de raportare, energiile Secundo au început să se diminueze, 

să se consume, scăderea entropică fiind fără rezultate, fără transfer către 
Tertia, către materia neagră… 
 - Păi… Tertia nu a intervenit… A lăsat lucrurile aşa? Ei nu doresc 
reîntregirea? 
 - Nu… Chiar mă minunez câteodată de formele tale de raţionament… 
Tertia doreşte doar clarificarea şi eliminarea contradicţiei. Am uitat să îţi 
precizez că există indicii clare că Prima este o componentă, un individ 
energetic al unui mare grup energetic. Din câte rezidenţe au rămas, fără a 
avea indicii clare care aparţin nivelurilor vibraţionale superioare, Prima s-a 
sacrificat pentru a nu apare contradicţii la acel nivel, reducând prin 
segmentarea realizată totul la nivelul său… Tertia nu intervine aşa cum nu 
intervine nimeni, niciodată… Cel puţin la acele niveluri vibraţionale… 

 - Aha! emise Dan încercând să pară inteligent dar şi să solicite 
continuarea expunerii. 
 - Şi, dacă mă reculeg eficient, se poate afirma că Tertia a intervenit într-
un fel anume… 
 - Aha, emise triumfător Dan… Era imposibil să vă lase aşa, de capul 
vostru… 
 - Nu este aşa! îl întrerupse Iryu. Nu a făcut decât o replasare, o 
modelare a universului existent printr-o pătrundere interstiţială, în ceea ce s-
ar putea defini ca fiind forma lui Secundo… Astfel, dintr-o formă volumică 
sferică, Secundo a devenit ceva difuz, semănând mai mult cu o împrăştiere de 
energie fără un tipar anume… Pentru a nu apare discontinuităţi de masă şi 
segmentări suplimentare, fără utilitate, Tertia a intervenit ca suport, ca masă 
de susţinere pentru Secundo… Atunci a apărut un efect ciudat, manifest, pe 
care îl voi denumiţi gravitaţie… Materia cu toate informaţiile şi amprentele 
energetice ale lui Prima… Ăăăă, pardon, ale lui Secundo, a început atunci să 
fie supusă unui fenomen de acumulare şi, astfel, au apărut marile aglomerări 
denumire de voi galaxii, grupuri de galaxii, constelaţii, bla, bla-urile voastre… 
Dar, scopul final al acestei manifestări a fost realizarea de grupări energetice 

care să conserve şi să susţină evoluţia lui Secundo… Prin creşterea localizată 
a energiei totale, asigurând astfel o mai uşoară menţinere şi o diminuare a 
pierderilor… O condensare… 
 - Ok, ceva nu se leagă aşa cum trebuie… Cum rămâne cu expansiunea 
universului? 
 - Care expansiune? emise prompt Iryu… Aaaa, reveni el… Cea din 
teoriile, pardon, observaţiile voastre… Ei bine, nu este vorba despre nici un fel 
de expansiune… Materia neagră dintre marile acumulări de Secundo vă 
creează această impresie, această percepţie. Acolo unde există materie 
neagră nu există timp… Cel puţin conform teoriilor voastre… După cum îţi 
spuneam, ea a pătruns în interstiţiile create în marea bulă iniţială, cum aş 
putea denumi forma iniţială a lui Secundo şi… 

 - Odată cu creşterea cantităţii de energie neagră existentă între aceste 
acumulări, timpul începe să nu mai fie, dând impresia că, toate galaxiile se 
depărtează de un fel de punct iniţial, dând impresia de expansiune… 
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 - Acesta este Dan al meu, confirmă radios Iryu… Corect, corect, sublinie 
bucuros… Voi, cu sistemele voastre de analiză, credeţi că, de exemplu luminii, 
cum o denumiţi voi, îi trebuie mai mult timp să ajungă de la un punct de 
observaţie „a” la un punct de referinţă „b”, aşa că aveţi impresia că ele se 

depărtează, că universul perceput de voi este în expansiune… Vezi, dacă eşti 
atent, ai scăpat de mine pentru această şedinţă… 
 „Nu, nu vreau”… şi gândul lui Dan se sfârşi într-un somn adânc… 

 

* 
* * 

 
 Distribuţii (episodul 10) 
 

 - … pentru orice eventualitate. Și nu văd de ce?!? completă Kami după 

care se întoarse cu fața spre Iryu care tocmai apăruse în flux, atrăgându-le 
atenţia şi celorlalţi asupra sosirii. 

 - Cred că avem de discutat legat de acţiunile radicalilor… Cel puţin 

pentru început… 
 - Asta şi se petrecea pe aici, preciză Mercur spontan, atrăgând atenţia 

că ar avea elemente de descris. 

 - Foarte bine! îşi dădu Iryu acceptul. Kami şi Mercur sunt eroii acestui 

început de discuţie. Voi sunteţi cei care se ocupă cu dialogul cu structurile 
existente aşa că vreau să am o descriere completă a acţiunilor voastre. Simt 

că lucrurile au evoluat, emise şi îndreptă palma deschisă cu faţa în sus spre 

Kami, cerându-i să înceapă. 
 - Radicalii au procedat rapid la distribuirea ofertelor îmbietoare 

pentru oricine poate fi atras de ideea de schimbare a modului de viaţă. Au 

speculat lipsa de informare a celor ce pot fi numiţi moderaţi şi au acţionat 
din timp pregătind veştile despre marile descoperiri şi aplicabilitatea 

acestora în paralel cu prezentarea unui set legislativ care îi avantajează clar. 

 - Practic au realizat o inundare a tuturor structurilor de informare cu 
„minunăţia” descoperirii noilor tehnologii de transport şi aplicaţiile născute 

din asta, au lipit la toate acestea noul set legislativ şi, nu în ultimul rând, 

au procedat la updatarea biom-urilor cu elemente de control, emise Mercur 

completând informarea lui Kami… 
 - Cât despre inserţiile şi distribuţiile de tehnologie biom în punctele de 

presiune civile moderate am colaborat cu "cei de dincolo" prin intermediul 

lui Nabu şi Adria şi s-a decis doar transferul de elemente de control, 
verificare şi sintetizare, interveni Mercur. Tot ceea ce a fost "livrat" anterior a 

fost monopolizat de armată şi nu s-a considerat necesar să se crească 

nivelul de acces tehnologic. Dar elementele de control pot determina 
modificările ilegale sau de asemenea fel... 

 - Presupun că acestea nu mai pot fi monopolizate de armată? emise 

Iryu. 
 - Momentan, puţin probabil. Infuzia tehnologică a fost transmisă deja 

aproape global, segmentat, atent distribuit, pentru a evita monopolul de 

orice formă. În nici o lună totul va fi accesibil şi copiilor. Bineînţeles numai 
şi numai din punct de vedere al capacităţilor de control asupra 
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modificărilor, spuse Mercur ridicând din umeri. Nu trebuie să destabilizăm 

energetic în nici un fel structurile existente. 
 - Trebuie alimentat şi sistemul perceptiv al societăţii, interveni 

Genius. La nivelul meu am inserat toate elementele benefice ale posibilităţii 

de monitorizare a oricăror modificări aduse la nivelul întregii structuri a 
biom-ului. Există deja multe puncte de difuzare a informaţiilor privind 

avantajele controlului complet. Asta în strânsă relaţie cu toate elementele de 

control şi bruiere deţinute de radicali. Pot afirma că am anihilat aproape 

orice şansă prin simpla descriere a tuturor tehnicilor disponibile la acest 
moment, în special la nivelul editorilor tehnici. Totul rămâne acum la 

latitudinea lor şi a voastră, Kami şi Mercur. 

 - Nu par nici un fel de piedici, confirmă Logger. 
 - Să revenim la campaniile lor de informare! În perioada de acţiune a 

acestor „intervenţii”, care este efectul de propagare? întrebă Iryu gânditor. 

 - Din punct de vedere perceptibil, efectul este global... Practic 
informaţiile au ajuns la oricine a fost receptor în această perioadă şi 

dezbaterile generale au fost demarate… Pe scurt există curenţi de informaţie 

deja stabilizaţi care îşi vor spori masa constant, în torent. Din punct de 
vedere real, efectul nu depăşeşte masa de reacţie estimată de noi până 

acum. Radicalii au folosit strict contactul direct, uman, nefolosind mijloacele 

de comunicaţie şi sunt astfel limitaţi de programul şi acceptul de 

comunicare al indivizilor vizaţi… 
 - Şi cu intervenţiile voastre asupra indivizilor ce se constituie ca 

puncte de presiune, cum a rămas? interveni Iryu întrerupând expunerea lui 

Kami. 
 - Ponderea acestor indivizi este reprezentată de personalul militar care 

nu are posibilitate de reacţie reală, ei… 

 - Conformându-se ierarhiei militare, îl întrerupse Iryu. Ştim asta. Te 
rog să ne precizezi care sunt intervenţiile voastre! Nu este încă vremea să 

analizăm acum rezultatele acestor acţiuni. Ele trebuie lăsate să apară. 

 - Am contactat şi informat fiecare astfel de entitate în parte dar, doar 
militarii sunt conştienţi de valul de „militarizare” care urmează, de 

imposibilitatea de a mai controla ulterior ceva. Moderaţii au reacţii de 

„trezire”, dacă pot spune aşa ceva, dar se bazează pe reacţiile legislative care 

pot controla, cred ei, tot ceea ce va urma. Şi, oricum, numai armata poate 
face operaţiunile de prospectare în baza legislaţiei existente. „Eu ce pot să 

fac?” este răspunsul general primit la expunerile noastre. 

 - Şi, voi, cum aţi completat „vidul” lor de analiză?!? 
 - Evident că le-am realizat informarea asupra problemelor 

metodologice ridicate de toate acţiunile deja luate de radicali şi le-am 

structurat ceea ce este necesar să se sublinieze şi să se încerce să se 
manifeste ca reacţie la nivelul recipientelor. Problemele vor fi strict legate de 

capacitatea de colaborare cu aceştia, de acceptul lor la sugestiile propriilor 

entităţi. Şi, după cum era de aşteptat, entităţile au o tendinţă accentuată de 
a participa la torentul informaţional „de aventură şi îmbogăţire”… Da, cred 

că aceasta ar fi descrierea cea mai corectă a sumei de sentimente ce se nasc 

din percepţiile recipientelor. Cum era de aşteptat ei nu pun valoare pe ceea 
ce au, pe ceea ce „este normal deja existenţei lor”. Ei forţează noi şi noi 

elemente de acumulare şi evoluţie crezând că astfel favorizează acel ceva 
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mai bun care nici nu percep că îl au. Sau, pur şi simplu reacţionează în 

baza contradicţiilor sesizate de la nivelul entităţilor, completă Kami. 
 - Fără a uita de faptul că entităţile se conformează reacţiilor 

considerate de grupurile energetice din care fac ele parte... Ei, parcă, nu vor 

să vadă că totul va fi inclus într-un grup energetic mai mare care le va strivi 
posibilitatea de reacţie, de adaptare... Forţându-i să aibă reacţii conform 

noului grup, noului torent informaţional, preciză Mercur. 

 - Şi să nu uităm de acţiunile de sens opus radicalilor, cele iniţiate prin 

intermediul mass media şi organizaţiile de informare şi supraveghere civică, 
interveni Kami. Cu ajutorul lor am început deja să constituim atât curenţii 

de opinie şi suport la tehnologiile biom cât şi curenţii de opinie care solicită 

suportul legislativ rapid aplicabil, care "înmoaie" şi dezasamblează 
"minunile" ofertelor militare şi multe altele cum ar fi sublinierea 

dezavantajelor "privative" de libertate în cazul vieţii militare... 

 - Logger, care sunt rezultatele ce le poţi estima în mod concret, fără 
dubii? Întrebă Iryu. 

 - Pusă în acest mod, problema nu are ipoteze stabile, demne de luat în 

calcul la abordarea unei demonstraţii pentru a solva concluzia iniţială. 
Parametrii de constanţă nu există iar evoluţiile se încadrează în intervale de 

oscilaţie mult prea mari. Am nevoie de evoluţie pentru a putea apare 

elementele constante… Care să ducă la ceva abordabil, concret. 

 - Deci nu mai rămâne decât să vedem care ar fi ponderile între 
dorinţele de „stingeri de datorii” şi cele de „acceptare”, îl completă Iryu care 

solicită gestual de la Logger precizările ce le putea da. 

 - Da, aici apar unele constante. Dar, permanent, intervin recipientele 
care schimbă datele şi le face inabordabile din punct de vedere statistic. 

Revin… Subliniez, de fapt, este nevoie de evoluţie pentru a se contura 

punctele de presiune. 
 - Evoluţie, evoluţie, evoluţie, emise nervos Iryu. 

 - Până la acest moment nu există reacţii semnificative la ofertele de 

încorporare pentru misiunile de prospectare. Dar fluxurile informaţionale 
vor atrage încetul cu încetul din ce în ce mai mulţi indivizi, din ce în ce mai 

multe grupuri, interveni Thot pentru a fluidiza discuţiile. 

 - Inerţia de prelucrare trebuie accentuată cât mai bine cu putinţă, 

emise Logger în completare. Trebuie să câştigăm ceva din timpul celor 
implicaţi pentru a putea avea şanse maxime de reuşită în implementarea 

posibilelor reacţii corecte, în condiţiile acceptului lor, bineînţeles… 

 - Vorbim de atâta manipulare încât ai zice ca ne-am virusat şi noi, nu 
altceva… Ce să mai zici?!? completă dezamăgit Genius. 

- Nu eşti departe de adevăr, interveni la fel de dezamăgit Iryu. 

Încurajându-i să aştepte rezultatele pentru a lua decizii de acceptare sau de 
negare a participării la torentele radicale reprezintă o armă cu două tăişuri. 

În acest mod le concentrăm atenţia asupra acestor evoluţii. Şi, după cum 

am observat, militarii au reacţii foarte bine structurate şi controlate… 
Presiunile sociale se accentuează prin aporturile de resurse suplimentare 

alocate numai celor implicaţi şi… Tot aşa… Nu simt că lucrurile merg într-o 

direcţie bună! 
- Eu percept concret că lucrurile nu merg bine, reveni Genius. 

- Continuă! emise Iryu sesizând că toţi aşteptau acelaşi lucru. 
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- Din câte pot estima, după o îndelungă analiză efectuată împreună 

cu Lopt şi Thot, torentele energetice şi-au demarat structurarea şi au apărut 
fluxurile de distragere. Multe din nucleele energetice formate la nivel de 

familie sau grupuri sociale au tendinţa de destabilizare. Acest lucru 

afectează enorm toate eforturile mele anterioare de structurare. După 
părerea noastră, rupturile ce se vor produce, fie şi din punct de vedere al 

unui singur membru în cadrul unei familii, vor determina modificări 

semnificative de evoluţie. Lopt poate confirma schimbările majore de 

evoluţie, şi Genius îl indică pe Lopt solicitând comentariile acestuia. 
- Da, se confirmă toate acestea… Dar, evident, nimic nu este în afara 

elementelor de evoluţie estimate. Totul apare mai mult ca fiind un fel de 

accelerator al derulării evenimentelor, intrarea în noile fluxuri 
informaţionale a unuia sau mai multor indivizi din nucleele familiale sau 

sociale existente nefiind altceva decât o confirmare, un răspuns ce apărea 

oricum în cazul altor oferte de aderare. 
- Thot?!? solicită Iryu şi părerea acestuia. 

- Evoluţie, preciză ferm. Să lăsăm lucrurile să meargă înainte pentru a 

putea avea şi rezultatele intervenţiilor entităţilor… Care au la cunoştinţă 
toate detaliile de implicare… Revin, răspunsurile recipientelor sunt cele care 

contează în acest torent informaţional. Şi, aici, mă refer în primul rând la 

entităţile cu potenţial decizional în toate problemele care apar. 

- Bine că am ajuns şi aici, sfârşi Iryu expunerea. Deci, lăsăm lucrurile 
să evolueze exercitând presiuni de conformare doar la nivelul entităţilor cu 

potenţial decizional. Pentru următoarea întâlnire de grup vom aştepta să 

vedem ceva reacţii de stabilitate şi posibilitate de estimare de la Thot. Nabu 
şi Adria! emise puternic pentru ai face atenţi pe cei vizaţi. Intensificaţi 

eforturile voastre de colaborare cu „cei de dincolo”! Ianus, fă bine şi lasă 

confortul născut de această situaţie şi participă alături de ei în tot ceea ce 
priveşte eforturile lor… 

- Ce vină am eu că aproape nu mai este tranzit către zonele energetice 

superioare, emise Ianus îmbufnat. Şi, oricum, am participat fără să vreau la 
aşa ceva… Cei „de dincolo” sunt destul de mulţumiţi de evoluţiile percepute 

de ei din direcţia noastră. 

- Dar nu ai spus nimic despre aşa ceva, interveni Nabu iritat. 

- Păi… N-am fost solicitat spre a face astfel de comunicări, se apără 
Ianus. 

- A reacţionat corect, interveni Iryu pentru a tempera reacţiile evidente 

ale tuturor celor prezenţi. Atât timp cât ei au precizat clar, fără dubii, că vor 
interveni atunci când este necesar este clar că ei monitorizează permanent 

tot ceea ce se întâmplă în zona noastră energetică. Lipsa lor de reacţie 

confirmă faptul că noi facem tot ceea ce trebuie… Şi bine, pe deasupra. Dar, 
să revenim! Avem foarte multe intervenţii individuale de făcut pentru timpul 

care ne-a mai rămas şi este bine să terminăm această şedinţă globală. Utu 

şi Freyr, vă rog să continuaţi implicarea crescută în generarea şi pregătirea 
de noi entităţi energetice şi containerele asociate lor. Este bine să fim 

pregătiţi cu cât de multe rezerve este posibil. 

- La mine totul este o constantă, reacţionă ca ars Utu… 
- Ştim asta, emise Iryu iritat. Ideea era să participi alături de Freyr, să 

susţii energetic eforturile lui datorită disponibilităţii ce apare la tine… 
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Asemenea lui Ianus, completă Iryu… Şiii, Genius, pe tine pică acum toate 

eforturile de stabilizare a nucleelor familiale şi sociale. 
- Adică?!? emise Genius evident intrigat de mesajul lui Iryu. 

- Tu eşti cel care are cele mai mari şanse de stabilizare a fluxurilor 

energetice ca să apară constantele de care tot menţionează Thot. Elementele 
de sincronizare energetică care favorizează existenţa acestor nuclee pot 

stabiliza cel mai repede toate evoluţiile. Ceva de genul „ori este albă ori este 

neagră”. Având constante, avem posibile reacţii ulterioare de structurat. 

- Oricum procedasem la aşa ceva de la apariţia destabilizării, se apără 
Genius. 

- Da, dar acum, oricine are energia şi timpul disponibil îţi va susţine 

eforturile, decretă Iryu. Mercur şi Kami, n-am auzit nimic de intervenţiile 
asupra elaborării noilor metodologii în privinţa transporturilor, acţiune care 

vizează atât militarii cât şi civilii. Dezvoltarea trebuie făcută bipolar pentru a 

apare controlul asupra elementelor forţate de ierarhiile şi modul de 
funcţionare al militarilor la care se adaugă interesele radicalilor. 

Şi, ajunge pentru acum! Să ne concentrăm asupra problemelor celor 

care au solicitat pentru această şedinţă sprijin particular… 
 

* 

* * 

 
 Alerta (episodul 11) 

 

 - Mai avem unele lucruri de clarificat cu rezidenţele primare ale lui 
Draconis Prima, înainte de a face pasul cel mai important pentru tine... îl 
percepu slab pe Iryu... 
 - O nouă lecţie... Super! emite Dan fără a-şi ascunde satisfacţia. Despre 
ce? nu se putu abţine să emită în completare. 
 - Modelarea lui Secundo în forma sa actuală, mai puţin suportul de 
completare reprezentat de viaţă a mai durat aproape un miliard şi jumătate 
de ani de-ai voştri. Din acel moment entităţile energetice au început să se 
structureze, să îşi amintească majoritatea legilor de funcţionare a grupurilor 
sociale pe noile grupuri existenţiale ale lui Secundo... Prin grupuri existenţiale 

mă refer la acumulările de materie inclusiv entităţile energetice asociate lor, pe 
fiecare nucleu în parte... 
 - Nucleu?!? Să înţeleg că este vorba despre mai multe grupuri diferite, 
separate una de cealaltă?!? îl întrerupse Dan. 
 - Se pare că Tertia a realizat o împărţire clară a elementelor lui Secundo 
după nivelul vibraţional... Din mai multe raţiuni... Prima, şi cea mai 
importantă, ar fi eliminarea pierderilor pe seama entităţilor de vibraţie maxim 
posibilă unei contradicţii. Şi, din câte se pare, acolo se realizează transferul 
complet de entropie de la Secundo către Tertia. 
 - Să înţeleg că principalele pierderi dintre entităţi, pe entropia aia care 
se pierde, sunt de la contradicţiile cu cea mai joasă vibraţie? întrebă Dan. 
 - Este, evident, cea mai bună soluţie... De altfel, de la un anumit nivel 

vibraţional în jos, entităţile au legi sociale de funcţionare care utilizează 
contradicţiile majore pentru progres prin simplu lor consum energetic, prin 
pierdere entropică fără transfer la Tertia... 
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 - Să înţeleg că acele entităţi care dăunează... Care încalcă semnificativ 
legile, reformulă Dan atent, sunt consumate... Anihilate?!? 
 - Raţionament corect... Chiar dacă termenul "anihilare" este pe cât de 
brutal pe atât de neadevărat... Dar nu asta trebuie să îţi transmit... 

 - Dar... 
 - Te rog, lasă-mă să îţi transmit ceea ce am în pachet şi, eventual, îţi voi 
răspunde la întrebări... Ulterior! Şi, dădu Iryu să înceapă fiind atent dacă are 
Dan ceva de comentat... Pentru următoarele două miliarde şi jumătate de ani 
grupurile de entităţi s-au dezvoltat crescând constant energiile vibraţionale... 
Cel puţin o mare parte din ele... S-a ajuns astfel la plecarea unui număr de 
entităţi încât s-a ajuns ca masa Secundo să fie un echilibru între entităţile de 
un anumit nivel vibraţional ce permitea evoluţia spre creştere vibraţională şi 
entităţile cu nivel vibraţional ce permitea doar o mare durată de timp pentru 
evoluţie... Chiar şi involuţia vibraţională... Pe scurt, entităţile cu cele mai mari 
contradicţii. Diminuarea, plecarea entităţilor s-a făcut aproape numai şi numai 
către Terţia... Fără "anihilarea" care ţi-a născut sentimentele negative 

percepute de mine. 
 - Tot ceea ce este legat de anihilare îmi repugnă. Societatea noastră a 
renunţat de mult la anihilarea individului şi... 
 - Cunosc toate legile voastre, vreau nu vreau... Şi îmi este cunoscută şi 
prostia şi credulitatea voastră care acceptă că nu mai există anihilare dar 
poartă conflicte armate care anihilează sau altele asemenea... Revin, lasă-mă 
să termin! 
 - Şiii, şiii? încurajă Dan continuarea expunerii. 
 - Atunci s-a oprit transferul către Tertia. Cel mai probabil, se pare că au 
fost transferate toate entităţile care nu mai puteau fi asociate contradicţiilor, 
luându-se decizia ca cele rămase să facă tot ce le stă în putinţă pentru a 
creşte vibraţional în grup... Toate odată. 
 - Deci, ori toate ori nimic, ceva de genul acesta?!? interveni Dan. 
 - Raţionament corect! confirmă Iryu. 
 - Dar cum rămâne, totuşi, cu anihilarea aceasta!?! spuse Dan pe cât de 
ferm pe atât de iscoditor. 
 - Revin, termenul de anihilare este mult prea brutal… Indiferent de 
„zonele energetice”, dacă le pot spune astfel, delimitate de Tertia, este evident 

că scăderea entropică pe seama pierderilor de entităţi energetice nu putea fi 
oprită. Ori, la fel de evident, această pierdere entropică nu putea fi susţinută 
prin anularea entităţilor cu vibraţie mare… Mai ales că există zone în care 
entităţile de contradicţie sunt atotprezente, atotputernice. Şi, cel puţin Tertia, a 
făcut această delimitare „de rezervă” prin gruparea entităţilor, atât cele de 
contradicţie, după nivelul lor vibraţional. 
 - Să înţeleg că există entităţi „de contracţie”, cum zici tu, şi cu nivel 
maxim vibraţional? 
 - Evident… Chiar şi la nivelul maxim, al şaptelea, există asemenea 
entităţi. Cred că în memoria voastră colectivă există amintiri despre asemenea 
entităţi… Hmmm… Cum ar fi căderea lui Lucifer. 

- Deci este adevărată povestea aceea? 

- În nici un caz… Capacitatea voastră de interpretare redusă a asociat 
acestei amintiri imagini perceptibile vouă. Imagini care au conturat o poveste 
total diferită faţă de realitate… 
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- Şi care este adevărul?!? 
- Văd că nu simt opoziţie la întrebarea ta de partea energiilor 

pachetului. Aşa că, vei avea acest răspuns dar abia după ce îmi termin 
prezentarea pentru această repriză. Pot continua? întrebă Iryu. 

Dan ridică din umeri şi întinse palma spre a sugera acceptul său. 
- Unde am rămas? emise gânditor Iryu. Da! Pentru următorii 

aproximativ două miliarde de ani s-a procedat la structurarea completă a 
echilibrelor „sociale”, să zicem, pe fiecare grup energetic din cele şapte şi, 
bineînţeles, s-a pregătit suportul material pentru evoluţia vieţii. Mai întâi în 
zonele cu energie vibraţională mare şi apoi… 

- Dacă am reţinut bine, este vorba despre perioada de timp cuprinsă 
între ultimii şase până la patru miliarde de ani. 

- Corect, care este logica acestei întreruperi? sublinie destul de supărat 
Iryu. 

- Păi, din câte s-a structurat ştiinţific, sistemul nostru solar este „creat”, 
făcând legătura cu cele prezentate de tine, abia acum patru miliarde şi 

jumătate de ani. Ori, asta înseamnă că noi suntem creaţi spre sfârşitul 
perioadei de care aminteai. Adică suntem entităţi… Pardon, voi sunteţi entităţi 
cu cea mai joasă energie vibraţională? întrebă Dan evident dezamăgit. 

- Raţionament eronat! concluzionă aproape instantaneu Iryu. După cum 
spuneam există o sumă de entităţi de nivele vibraţionale diferite în fiecare 
nucleu format. În cazul nostru, al sistemului Solar… Greşit! se corectă nervos. 
Am intrat fără să vreau în logica ta. În cazul întregii galaxii, deoarece un 
nucleu este reprezentat de întreaga galaxie. Aceasta este, de fapt, unitatea de 
uniune energetică de bază. Deci, în cazul nostru, al acestei galaxii, există 
entităţi energetice atribuibile tuturor celor şapte nivele energetice. Selecţia este 
făcută după puterea contradicţiei revendicată de acestea. De aceea Terţia are 
inserţii care merg până la nivel de delimitare de sisteme stelare, chiar în 
cadrul unei galaxii. Nu mai trebuie să discutăm despre grupuri mai mari. 

- Bine, bine, interveni Dan, nu pleca de la a-mi răspunde! Noi suntem 
creaţi abia la urmă. Cum îmi poţi descrie asta? emise apăsat Dan. 

- Structurile indispensabile suportului vieţii au fost iniţiate. Aici mă refer 
atât la iniţierea pregătirii suportului pe ceea ce voi numiţi Marte, Terra şi 
Venus cât şi elementele externe de stabilizare cum sunt toate cele prezente de 

la nivelul centurii de asteroizi spre Norul lui Oort, inclusiv. Tot atunci s-a 
procedat la stabilizarea giroscopică a planetei voastre, Terra, şi comuniunea 
energetică dintre Gaia şi entitatea asimilată, Teluria. 

- Te referi aici la ciocnirea cu planeta din care a rezultat Terra şi Luna? 
- Raţionament corect! 
- Şi care este vrăjeala cu Gaia şi Teluria? 
- Orice acumulare de materie prezintă o concentrare energetică iniţială, 

o manifestare reală a părţii de Secundo existentă în ea. Pe scurt are propria 
entitate. Pentru o anumită perioadă de timp, aşa cum vedeţi voi lucrurile, ea 
poate exista asemenea oricărei entităţi energetice… Până la punctul în care 
scăderea entropică este atât de semnificativă încât entitatea începe să se 
difuzeze în materia din jurul ei până la ceea ce denumiţi voi, moarte. Şi, astfel, 

ea devine o planetă moartă. 
- Hai că am greşit iar, îl întrerupse plin de zeflemea Dan. Nu este vorba 

despre vrăjeală…. Astea sunt basme de-a dreptul… 
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- În nici un caz… emise dezamăgit profund Iryu… Dar, de ce mă chinui 
cu tine? Eu trebuie doar să îţi transmit informaţia. Aşadar, Teluria, pentru a 
transfera maxim de energie rezidentă rămasă a ales calea contopirii, a 
pierderii identităţii, şi a fost înglobată în Gaia, Terra cum îi ziceţi voi. Din asta 

a rezultat un sistem material deosebit de stabil şi giro-stabilizatorul 
reprezentat de astrul mort… Pe moarte ar fi mai corect, denumit de voi Luna. 

- Dacă nu aş şti că dorm aş putea spune că mă va lua somnul, emise 
Dan… 

- Aşadar, în acea perioadă, printr-un dezechilibru de contradicţie, un 
grup de entităţi a populat zona acestui sistem stelar accidental. 

- Accidental?!? Există aşa ceva la nivelul vostru, entitoşilor?!? întrebă 
uimit Dan. 

- Este cea mai bună explicaţie care o pot da. Se pare că acest lucru s-a 
întâmplat cu acceptul total al Tertia, independent de noi. Dar, doar ca element 
de start, de iniţiere, credem noi. 

- Care voi? 

- O contradicţie nu poate exista de una singură. Pentru ca cel rău să 
aibă o şansă să evolueze trebuie să existe cel bun. Contradicţia presupune 
două elemente şi o punte de interacţiune între ele. Elementele de contradicţie 
au fost inserate de Tertia fără acceptul sau ştiinţa noastră numai în aceste 
zone, de cea mai joasă vibraţie globală, dacă pot spune astfel. Noi, cei despre 
care ai întrebat anterior, suntem sosiţi după mult timp de evoluţie al entităţilor 
primare, accidental sosite aici. Acum aproximativ jumătate de miliard de ani. 
Atunci am sesizat întregul dezechilibru existent. 

- He, he, he… Şi ce v-a luat atât de mult timp să vă daţi seama de asta? 
- Elementul timp a fost introdus pentru ca tu să ai un punct de reper. 

Pentru noi nu există timpul cu adevărat. La fel de cert ca şi pentru tine. Există 
doar evoluţie, creştere sau descreştere vibraţională, închidere sau creare de 
contradicţie… Şi altele asemenea, concluzionă Iryu dezarmat. Vreau să 
continui! emise ferm. 

- Tot nu scapi de întrebări, sublinie Dan încurajându-l cu mâna să 
continue. 

- La acel moment Terra era complet modificată pentru susţinerea fără 
nici un fel de probleme a dezvoltării energetice pe orizontală. Încerc să găsesc 

o descriere perceptibilă ţie, emise încurcat Iryu sesizând că Dan vrea să 
întrebe ceva. Prin dezvoltare pe orizontală vreau să descriu explozia 
cantitativă a formelor de viaţă care permit stocaje de entităţi de vibraţie joasă, 
de start aş putea spune. Urmează crearea unui ecosistem de autoconsum care 
atrage asimilarea resurselor materiale existente în fiinţele cu energia cea mai 
joasă şi prelucrarea lor în fiinţe cu energie vibraţională mai ridicată, deci o 
creştere vibraţională. La fel este şi în cazul resurselor materiale cu energie 
ridicată care vor fi reciclate… Ăăăă, resturile rămase din descompunerea lor, 
care, într-o primă fază de timp, optimă, transmit energie vibraţională ridicată 
fiinţelor  care realizează consumul. 

- Ăhhh, scârbos!!! emise Dan. Vrei să spui că, dacă o cioară îmi 
mănâncă ochii ea îşi va ridica nivelul vibraţional? Va fi mai deşteaptă?!? 

- Primitiv, primitiv, răspunse dezamăgit Iryu… Entitatea energetică ce 
există în trupul unui om pleacă în flux la momentul încetării funcţionale a 
recipientului, al morţii cum îi ziceţi voi. Dar, recipientul reţine o anumită 
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cantitate de energie vibraţională a entităţii plecate, fără a mai lua în 
considerare că însăşi materia are propria ei energie vibraţională, ea fiind 
parte a lui Secundo. Acea energie se va regăsi, va avea o influenţă cât de 
mică la nivelul la care ajunge. Ori, într-o fiinţă vie… 

- Am înţeles, am înţeles, interveni Dan. Este similar transferurilor de 
organe în care primitorul preia energia donatorului şi începe de are chiar 
modificări comportamentale similare cu are donorului. Sau, invers, este vorba 
despre teoriile acelea care afirmă că noi ne impurificăm cu energie inferioară 
de la produsele animale care le consumăm… Deh, cine are resurse pentru 
asta… Nu-i aşa? 

- Destul de corect, pe fondul unor lipsuri semnificative de asimilare a 
informaţiilor primite… De exemplu, ceea ce denumiţi voi pământ are diferite 
calităţi vibraţionale. Există grupuri care au energie vibraţională materială 
minimă, aşa cum există şi grupe de „pământuri” structurate care permit 
evoluţia oricărei forme de viaţă de un anumit nivel vibraţional. Ca să nu mai 
amintesc de memoria apei care permite… 

- Hai că am înţeles ce vrei să îmi transmiţi, emise plin de lehamite Dan. 
Continuă! Spune odată povestea ta ca să vin eu cu întrebările! Multeee!!! 
sublinie energic. 

- Mulţumesc! emise cât putea de respectuos Iryu. Iniţial, cam acum cinci 
sute de milioane de ani de-ai voştri a fost finalizată etapa de concentrare a 
scăderii entropice şi s-a sfârşit marele îngheţ. A urmat structurarea vieţii pe 
sistemul pe verticală cu toate incidentele necesare realizării acestui obiectiv… 

- Incidente?!?… 
- Era vorba că nu mă mai întrerupi! emise furios Iryu. Dar, să 

continuăm! Prin incidente definesc ceea ce voi numiţi „marile extincţii” dar şi, 
din punctul nostru de vedere „marile inserenţe”. În realitate ele sunt reacţii de 
corectare şi control a elementelor de scădere entropică sau a evoluţiilor 
vibraţionale eronate care… Nu ţi le voi prezenta oricât de mult te-ar afecta 
acest lucru. Am cu totul altă treabă cu tine! sublinie la fel de furios. Oricum, 
pentru această şedinţă am terminat… 

Se trezi şi... încercă să de-a de Silly prin cameră. Dar era singur. 

Începu cu sârg să termine tot ceea ce era legat de igienă şi ordonarea 

lucrurilor prin cameră. Şi, abia ce termină de aranjat şi patul că se auzi un 

ciocănit uşor în uşă. 
- Da, intră! strigă Dan orientându-se cu faţa spre intrare. 

- Permiteţi să raportez! strigă Silly după ce intră cât se putea de 

milităreşte şi luă poziţie de drepţi în faţa lui Dan, salutând. 
Dan îi solicită raportul prin balansarea mâinii, adoptând o mimică 

mai mult mirată decât curioasă. 

- O corespondenţă cu menţiunea "secret" aşteaptă să fie consultată de 
dumneavoastră de urgenţă. Voi aştepta în faţa cabinei! 

Şi spunând acestea Silly plecă la fel de milităreşte precum venise şi 

închise uşa după el. 
"Ce poate fi?!?" gândi Dan în timp ce accesa terminalul de 

comunicaţii. 

Corespondenţa era compusă din două mesaje. Primul laconic, rece, 
care îi inundă spatele cu fiori reci, neplăcuţi: "Aveţi la dispoziţie 4 ore să vă 

îmbarcaţi la terminalul 22 cu întregul efectiv al grupei! Atenţie, este o 
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misiune secretă! În nava de îmbarcare veţi avea tot echipamentul atribuit 

misiunii. Ordine suplimentare îţi vor fi transmise în scurt timp de la 
plecare..." Al doilea mesaj era... „De la Thank, cu siguranţă... Chiar dacă era 

nesemnat de o persoană anume şi purta doar menţiunea "Înaltul 

comandament de operaţiuni speciale"”... "Peste o oră ai întâlnirea cu 
oamenii tăi în sala de conferinţe. Fără nici un comentariu suplimentar îi 

anunţi de misiune şi le dai liber pentru pregătiri. Subliniază-le caracterul 

secret al acesteia. Ei vor şti ce au de făcut. Studiază cât de repede îţi este cu 

putinţă tehnica ce ţi-a fost repartizată şi comportamentul oamenilor grupei 
tale în teren. Nu ai timp decât până mâine când vei intra în acţiune! Succes! 

P.S.: Eşti liderul unei grupe de cercetare avansate şi intervenţie imediată. 

Orice decizie vei lua va fi cea mai bună!". 
Sesiză instinctiv ceasul. Până la şedinţă mai avea doar 10 minute şi 

nu o oră. Îşi aşeză bereta ceremonios şi îşi făcu curaj pentru a ieşi din 

cabină. Avea senzaţia că pluteşte într-un vârtej ameţitor, năucitor. Respiră 
profund de două ori şi ieşi din cabină. 

- Domnule ofiţer! îl trezi Silly. 

- Spre sala de conferinţe! îi ordonă aspru Dan. 
Ajunseră repede în sală şi acolo se repetă tot ritualul milităresc de 

ieri. Dan le ordonă repaus înainte de a ajunge la pupitru şi, ajuns la el, îşi 

drese glasul şi le spuse celor din sală: 

- Misiune... Secretă... Aveţi la dispoziţie doar trei ore pentru a fi gata 
de îmbarcare la terminalul 22... Liber pentru pregătiri! 

- Suntem gata, veni răspunsul spontan al lui Lumierre, putem merge 

deja la terminal?!? 
Întrebarea îl surprinse total nepregătit pe Dan... Nu ştia ce să spună 

dar îl salvă intervenţia lui Ometeo: 

- Ştiţi unde plecăm?!? 
- Imediat după plecare îmi va fi comunicat obiectivul, răspunse pe 

nerăsuflate Dan. 

- Evident că mergem spre Oort, interveni Nino. Atât timp cât nu sunt 
ordine specifice pentru mine este clar că vom urca într-un charter militar 

automat. 

- Pariuri?!? întrebă vizibil încântat Oleg, iscând o rumoare puternică 

în sală, atrăgând atenţia tuturor celor prezenţi. 
- Să nu îmi spuneţi că pariurile sunt iar despre mine? interveni Dan 

cât putea de serios. 

- Alea sunt făcute, ripostă Oleg care dându-şi seama de ce spuse duse 
mai întâi mâna la gură şi apoi sări în poziţie de drepţi privind ucigător spre 

Silly. 

- Stai liniştit, spuse zâmbind triumfător Dan. Nu m-a deranjat această 
informaţie. La ce pariuri de refereai? întrebă Dan încercând să deschidă 

discuţia. 

- Permiteţi să intervin! spuse Schwartz adoptând milităreasca poziţie 
de drepţi. 

- Vreţi să încetaţi cu teatrul acesta milităresc?!? Nu mai săriţi atâta în 

sus, se poate vorbi şi de pe scaun! spuse Dan indicându-i cu mâna că are 
cuvântul. 
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- Se zvoneşte că o facţiune armată formată dintr-un grup de dizidenţi 

cu pregătire militară de elită a început să destructureze activitatea în zona 
Oort. Pariurile sunt legate de intervenţia „grupei de curăţenie” într-un 

conflict direct cu această facţiune, completă Schwartz aşezându-se pe 

scaun. 
- Păi, după mine, tot la pariurile legate de numărul de misiuni la care 

supravieţuiesc se ajunge, preciză Dan destul de speriat de conştientizarea a 

ceea ce spunea. 

- Şi da, şi nu, spuse Schwartz. Pariurile vor fi legate de cine se duce 
sau nu dintre noi toţi, completă cu o voce stinsă. 

Dan se simţea prea învins, strivit de ceea ce trăia, pentru a mai 

reacţiona. Mecanic, instinctiv, activă terminalul de comunicaţii pe care era 
afişat doar mesajul: "Liber pentru pregătiri! Aveţi la dispoziţie doar 2:43:36 

ore să fiţi deja îmbarcaţi! Puteţi începe chiar de acum! Liber!". Şi 

numărătoarea inversă curgea. 
Îşi făcu curaj şi strigă cu câtă energie mai avea întregul mesaj 

făcându-i pe cei din sală să sară în poziţie de drepţi, să urle la unison 

"Înţeles!" şi să plece care-ncotro. Doar Silly rămase în sală în poziţie de 
drepţi urmărindu-i mişcările. Dan închise terminalul şi se îndreptă spre 

ieşire, intuind că Silly îl va urma. Ajunşi pe coridor se opri şi spuse: 

- Condu-mă spre nava de îmbarcare! 

Ajunseră în navă fără a vorbi. Silly îl condu-se la cabina de comandă 
şi se retrase mut, fără a mai cere permisiunea, lăsându-l singur, neajutorat. 

Nu reuşea să se gândească la nimic. Un vârtej de temeri, confuzie îl 

năucea fărâmiţând orice fir logic de care se agăţa, trântindu-l iar şi iar în 
vârtejul incoerenţei. Într-un târziu găsi energia să deschidă terminalul de 

comandă. "Studiază tehnica şi oamenii!", reuşi să concretizeze. 

Solicită prezentarea ultimilor cinci misiuni ale grupei sale. "De ce 
cinci?" se pomeni întrebându-se dar nu reacţionă în nici un fel. O alese pe 

cea mai veche dintre ele. Proiectorul holografic începu să îşi facă treaba 

prezentând circumstanţele misiunii. Oort, cvadrantul "Milorian", asteroidul 
AO11143. Eliminare tehnică de luptă prezentă şi capturarea 

supravieţuitorilor. Comandant, colonel Ceth. Şi începu expunerea misiunii. 

"Nu îmi vine să cred!", gândi Dan siderat. Totul era atât de similar 

jocurilor de simulare strategică... Atât de asemănător încât nu putea face 
diferenţa. Starea sa trecu de la nedumerire la plăcere, simţindu-se atras de 

modul cum reacţionau cei implicaţi, de ceea ce se petrecea sub ochii şi 

simţurile sale. 
Modulul intră pe un fel de orbită de siguranţă centrată pe asteroid. 

Lansară sonde de monitorizare şi începură să primească date de la ele. 

Asteroidul era mai mare decât Luna şi aveau de aşteptat ceva timp până la 
colectarea datelor. Până să apuce Dan să deruleze, pentru a elimina această 

pauză de aşteptare, una din sonde explodă... Apoi următoarea, şi 

următoarea. "Ori erau în zona unde au eliminat sondele, ori au făcut asta ca 
diversiune", gândi instinctiv Dan. 

Sesiză o mică zonă unde erau filmaţi membrii grupei. Fiecare avea 

mica sa părticică de ecran de prezentare. Aşteptau în costumele de 
desantare. Toţi, inclusiv colonelul. Şi se lansară spre suprafaţa asteroidului. 

"Eu nu aş fi făcut asta!", gândi instinctiv Dan. "Dacă inamicii sunt acolo..." 
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şi nu apucă să îşi termine gândul deoarece de la sol porni un puternic tir 

automat. Senzorii atacatorilor localizau şi vizualizau punctele de tragere 
care erau neutralizate rând pe rând fie de tirul lor fie de modulul de 

debarcare. Eschive de tot felul ale atacatorilor, câteva lovituri încasate dar 

ajunseră cu toţii pe suprafaţă. "Noroc cu tehnologia costumelor de luptă!", 
concluzionă Dan sesizând tipologia teatrală, standard, a mişcărilor. "Uite, 

nici cea mai mică stângăcie! Softuri standard... Ce vorbeşti dom'le?!?" 

Desfăşurară rapid un perimetru de protecţie şi aşteptau. Tirul încetase chiar 

dacă nu fuseseră neutralizate nici măcar jumătate din gurile de foc inamice. 
Între timp modulul completase senzorii orbitali eliminaţi şi datele despre 

inamic începură să se completeze, trasându-se rutele lor de deplasare, 

identificându-se armamentul utilizat. A fost banal să fie izolate şi eliminate 
rând pe rând toate elementele rezistenţei inamice, să fie capturaţi toţi 

supravieţuitorii rămaşi... Nici o pierdere... 

"Următoarea misiune!" concretiză Dan plictisit şi acţionă comenzile 
necesare prezentării acesteia. Proiectorul holografic se conformă şi... 

Plictiseală maximă... Acelaşi mod de acţiune, aceeaşi penetrare în forţă a 

liniei de demarcare, izolare şi eliminare... "Următoarea!"... "La fel!!! Nu îmi 
vine să cred! Colonelul ăsta a riscat la fiecare misiune viaţa fiecăruia dintre 

ei... Nu-mi vine să cred! Ce era aşa de grăbit, aşa de direct?!? Nu se face aşa 

ceva! Orice joc te-ar fi penalizat pentru orice pierdere materială, darămite 

pentru pierderi de vieţi omeneşti... Riscul pare mult prea mare pentru a 
elimina alternativa dronelor, care atrag penalizări mult mai mici decât 

pierderea personajelor din joc. Şi, dacă ar fi dat de unul ca mine în 

apărare... Nu cred că nu trăgeam pe niciunul dintre ei după mine şi oamenii 
mei... Noroc cu lipsa de tehnologie a apărătorilor! Sau de tactică...". 

Ajunse şi la ultima misiune... Totul se repetă stereotipic până ce 

colonelul se găsi să dea ordin direct în şarja de debarcare... Identificat şi 
eliminat aproape imediat de tirul concentrat al atacatorilor... "Orice gamer 

ştie că nu trebuie să existe comunicări până ce nu ai perimetru stabil!!! 

gândi dezamăgit Dan. "Cel puţin, cred că nici nu şi-a dat seama că a fost 
pulverizat", gândi oripilat privind la spuma "de colonel" ce se dispersa spre 

sol. Grupa ajunse la suprafaţă şi... Cu totul şi cu totul alte mişcări şi 

desfăşurări ca şi până acum... Perimetru defensiv, protecţie şi debarcare de 

drone de luptă comandate direct de fiecare membru al grupei. La atingerea 
ponderii optime de perimetru, retragere pe modulul de debarcare şi luptă 

dusă până la capăt cu ajutorul dronelor... "Aşa mai vii de acasă!" exclamă 

plăcut impresionat Dan. Misiunea se încheie cu îmbarcarea 
supravieţuitorilor... Pierderi: colonelul Ceth... 

„Nu înţeleg pe toţi cei care se opun legii”?!? gândi fără să intenţioneze 

asta. „Prin pierderea unei vieţi au devenit cu toţi părtaşi la pedeapsa atrasă 
de asta, care o fi aia… Chiar nu îi înţeleg. Şi de ce au folosit arme letale?!? 

Ei ştiu că orice trupă de intervenţie evită folosirea acestui tip de 

armament”… 
- Domnule colonel! se auzi vag vocea lui Silly. 

- Da, Silly, spune! răspunse Dan întorcându-se cu faţa spre el. 

- Suntem toţi la bord, gata de plecare. Puteţi iniţia procedurile. 
- Mulţumesc… apucă Dan să comunice privind cum Silly pleacă şi se 

închide uşa cabinei după el. 
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„Şi… Ce fac eu acum?” gândi privind speriat, confuz spre modulul de 

comunicaţie, aşteptând unul din mesajele lui Thank sau ale altcuiva să îi 
spună ce este de făcut. „Adună-te! Ce poate fi diferit de decolările standard, 

mai ales că acesta este un charter militar?!?”. 

Se îndreptă spre panoul de comandă al navei şi îl iniţie. „Identificare”, 
gândi automat sesizând rapoartele de iniţiere ale comenzilor, „Conectare… 

Activare… Iniţiere protocol de autorizare decolare…”... 

„Zece minute până la decolare!” se auzi în staţia audio interioară a 

cabinei repetându-se de trei ori. „Către toţi pasagerii! Procedură de iniţiere 
decolare!” 

„Cum aşa? Unde mergem?” apucă să se sperie şi mai tare Dan înainte 

de a se iniţia terminalul de comunicare care afişa: „Destinaţie zbor: Oort, 
cvadrandul Silurian, planetoidul PO 1558. Misiune: Eliminare tehnică de 

luptă prezentă şi capturarea supravieţuitorilor.” 

Abia după de termină de parcurs mesajul sesiză în partea superioară 
a ecranului scrierea difuză, protectivă care îi transmitea instrucţiunile 

neoficiale, aşa cum fusese învăţat anterior: „Comunică oamenilor destinaţia 

şi misiunea! Studiază tehnica disponibilă şi comportamentul oamenilor în 
teren! Nu sta prea mult la discuţii cu ei! Nu cred că este indicat pentru 

moralul lor… Următoarele mesaje le vei primi înainte de a intra în 

perimetrul de orbitare la destinaţie.” 

„Nouă minute până la decolare!” auzi ca prin vis, tresărind. 
Reacţionă instinctiv şi deschise microfonul de comunicare interioară a 

navei spunând: 

- Către tot personalul, adunarea în cabina de comandă! Repet, către… 
Uşa cabinei glisă oprindu-i mesajul şi membrii grupei sale intrară 

unul câte unul în cabină salutându-l. Se înghesuiră care pe unde putea şi 

aşteptau privind spre el cu o curiozitate generală uşor de perceput. 
„Opt minute până la decolare!” fu zgomotul care îl trezi… 

- Oort, cvadrandul Silurian, pl… 

- Permiteţi o întrebare! interveni cu o voce puternică Nino, nelăsându-l 
să termine ceea ce avea de spus. Când putem discuta despre tehnica de 

luptă! continuă fără a mai aştepta permisiunea. 

- Imediat după decolare, răspunse instinctiv Dan. Chestia asta cred că 

are o sală mai mare, măcar o cală mai încăpătoare, spuse privind de jur 
împrejur de parcă ar fi putut vizualiza prin pereţi. 

- Deci, ne vedem în cală la cât timp după lansarea din preînscriere?!? 

întrebă Lumierre. 
- O oră, preciză Dan. Dar, acum... 

- Înţeles! urlară la unison toţi începând să părăsească cabina de 

pilotaj, lăsându-l pe Dan pe cât de surprins pe atât de înfricoşat. 
"Unde oare greşesc?!? Ce naiba nu am făcut cum trebuie?!? Ce trebuie 

să fac acum?!? gândea repetitiv, după scurte reprize de căutare a soluţiilor. 

"Trei minute până la decolare! Ocupaţi-vă locurile de lansare. Lipsa 
dumneavoastră din aceste locuri atrage anularea decolării la un minut 

înainte de lansare!" auzi, ca de obicei, ca prin vis... 

"Trei?!? Dar restul de minute unde sunt?!?" 
Automat se îndreptă spre fotoliul de pilotaj care, imediat ce îi sesiză 

greutatea închise uşa glisoare a cochiliei acestuia, activând procedurile de 
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pregătire. La scurt timp uşa glisoare se transformă într-un ecran de 

terminal de comunicare care îi afişă comenzile de decolare, ferestrele cu 
parametrii de urmărit şi mesajul: 

"Echipaj complet pregătit de decolare. Navă complet pregătită de 

decolare." 
Gândurile sale fugeau de colo, colo fără a se putea opri asupra a ceva. 

Verificări de parametri, întrebări legate de ceea ce va urma, în special de ce 

va discuta cu echipajul când se vor întâlni... Şi... Decolare..." 

Bâzâitul motoarelor deveni din ce în ce mai strident, concomitent cu 
explozia unei senzaţii de greutate... 

În scurt timp se aflau pe traiectoria de preînscriere. Supragreutatea 

era cam mare dar, în foarte scurt timp reuşi să parametrizeze traiectoria 
finală. Era adeptul operaţiilor sigure şi un control manual, chiar 

suplimentar, nu strica niciodată. 

Activă camerele de exterior şi savură pentru scurt timp imaginea 
Pământului de la nivelul traiectoriei de preînscriere. 

Odată ce nava ajunse în punctul de preînscriere nu avu altceva de 

făcut decât să asiste la spectacolul automatizat al conectării la modulul de 
autonomie. „Un modul de ultimă generaţie, posibil de mare viteză, judecând 

după dimensiunile acestuia”. 

Şi totul se petrecu rapid, eficient, în lupta pentru prinderea 

momentului optim de start pe traiectoria solicitată. Dan sesiză cât de rapid 
se activă modulul de autonomie, ajungând la turaţia de lucru mai repede 

decât şi-ar fi imaginat vreodată. O mică smucitură şi... Porniră la drum spre 

acel planetoid desemnat a fi locul misiunii lor. 
Uşa glisoare a postului de pilotaj închise afişajele şi îl eliberă pe Dan 

din cuşca de siguranţă. 

"Tehnica disponibilă!!! se trezi gândind. 
Activă panoul de comunicare şi solicită inventarul operativ. Drone 

peste drone, de parametrizare, supraveghere, offf... Arme peste arme, letale 

şi neletale, hibride, explozibili de fragmentare, de expansiune, offf... Complet 
de luptă cu armură reactivă, plăci de deflexie, ... Totul părea cu atât mai 

comun, mai plicticos cu cât nu apărea nimic nou faţă de jocurile atât de 

bine cunoscute, la care se pricepea atât de bine. 

"Complicat, concluzionă Dan. Dar şi ciudat de încurajator. Cred că cel 
mai bine este să aştept să văd despre ce fel de misiune va fi vorba. Până la 

urmă ce avem, avem... Trebuie să ne descurcăm! Ultimele cinci misiuni ale 

acestei grupe au fost floare la ureche cu toate că tactic totul a fost în voia 
sorţii. Poate de aceea au atitudinea zeflemistă oamenii ăştia... Dacă toţi 

coloneii "grupei de curăţenie" le riscau viaţa aşa!!! Dar simt că nu îi voi 

dezamăgi"... 
Simţi o apăsare pe umăr şi întoarse brusc capul din direcţia de unde 

intuise prezenţa care îl atinse. 

- Domnule ofiţer, răspunse Silly luând brusc poziţia de drepţi, îmi 
pare rău că v-am deranjat. 

- Ce este Silly? întrebă Dan fără vlagă. 

- Băieţii vă aşteaptă în cala de desantare, domnule ofiţer! 
"Cât timp o fi trecut?" gândi Dan în timp ce se ridică din fotoliu şi îi 

indică uşa în semn că îl urmează. Silly se execută şi în scurt timp ajunseră. 
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"Pitoreasca primire militară" nu se putu Dan abţine să gândească 

privind cum sar toţi în poziţie de drepţi. 
- Vă rog să vă faceţi comozi! Aşezaţi-vă pe unde puteţi că avem unele 

probleme de rezolvat... 

În timp de membrii grupei îşi găsiră un loc, Dan activă un terminal de 
comunicaţii şi accesă datele misiunii. După afişarea lor sesiză că nu exista 

nici un mesaj special, numai pentru el şi intuitiv, confuz, decise să 

mărească ecranul pentru a fi vizibil tuturor, aşa cum văzuse deseori la 

informările făcute în jocurile de simulare. Mărind ecranul sesiză 
posibilitatea de acces a datelor confidenţiale. Activă zona solicitând datele 

dar, după un scurt timp în care se făcură verificările de grad de acces apăru 

mesajul: „Date de acces confirmate! Ometeo Batheo fără biom activ. 
Confirmă continuarea accesării datelor pe propria răspundere sau solicită 

activarea biom-ului lui Ometeo Batheo!”. 

Toţi cei prezenţi îşi îndreptară privirea spre Ometeo răspândind un 
amestec ciudat de semnale, de la dojană la mirare ilară, făcându-l pe acesta 

să se ridice în picioare. Dar Dan îi făcu semn cu mâna să se aşeze şi 

confirmă continuarea prezentării datelor. 
„Adversari: Armata de Eliberare Globală. Membri marcanţi: Ben 

Gurion, Ridaman Al, Pierre Lacrosse. Potenţial de ripostă: Gamă completă 

armament uşor şi de asalt. Posibil şi armament greu..” Şi multe alte 

informaţii care nu îi atraseră atenţia lui Dan. Sesizând rumoarea din sală fu 
instinctiv atras de a activa datele despre membrii marcanţi. „Ben Gurion: 

Strateg şi pilot-zero, Activitate: …, Fişă psihologică: …”, şi multe, multe alte 

date. Activă datele despre Ridaman: „Pilot-zero”…, Pierre: „Servicii secrete…, 
Pilot-zero”… 

- După cum vedeţi… interveni cu o voce puternică Dan, nu mai este 

de joacă!!! Din câte am studiat… Aăăă, de fapt doar ultimele voastre cinci 
misiuni, nu aţi avut de a face cu un adversar pe măsură. 

- Pariuri, cineva?!? se auzi vocea lui Oleg. 

- Cum, nu le-aţi făcut deja?!? întrebă Dan cu adevărat mirat. 
- Nu ne-am înţeles asupra lor, interveni cu o voce rârâită Carre. Am 

decis că le vom pune abia după ce ne faceţi informarea. 

- Atunci să fim atenţi la informare! ceru Schwartz cu o voce serioasă 

celor prezenţi. 
- Corect, confirmă Dan. Din punctul meu de vedere cred că cea mai 

bună soluţie este să iniţiem starea de alertă. Atât timp cât „băieţii zero” au 

ştiinţă despre orice formă de conflict este bine să fim precauţi. Nu vom intra 
pe poziţiile standard de orbitare. Vom face o apropiere la doar două lungimi 

de poziţie de orbitare de faţă de aceasta. 

- Două?!? Nu este de ajuns una? interveni Grub. 
- Este evident că vrea să tatoneze dacă vor fi pregătiţi sau nu, îl contră 

Lumierre. Dacă se aşteaptă la intervenţii guvernamentale este evident că 

sunt pregătiţi chiar şi cu poziţii de luptă la acest nivel. Şi nu cred că nu ştiu 
deja că venim… Fie şi cu ajutorul senzorilor avansaţi fie şi cu ajutorul unei 

„cârtiţe”… Raţionamentul şefului este corect. 

- Nu s-au detectat emisii în zonă, completă Silly. 
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- Puştiule, am nevoie doar de un „pssst” ca să ştiu unde să mă uit sau 

să intuiesc cine şi de unde vine. Nu trebuie să mi se comunice nimic în 
plus, îi replică flegmatic Carre. 

- De acolo începem să tatonăm defensiva lor şi vom avea grijă să 

acţionăm numai în urma unor diversiuni care să le descopere defensiva. 
Asupra acestor tactici mă voi mai gândi şi vi le voi spune când ajungem pe 

poziţii. 

- Aveţi dubii asupra noastră? întrebă intrigat Ometeo. 

- În nici un caz! se apără Dan. Am nevoie de tot timpul disponibil 
pentru a pregăti cât mai multe strategii. În plus aveţi liber la a împărţi tot 

echipamentul disponibil. În funcţie de dotarea care o veţi avea, o veţi alege, 

voi precumpăni asupra a ceea ce vom face până şi până la urmă. 
Dan observă că Tinas, Rileo şi Grub şuşoteau cu vervă schimbând 

păreri destul de distractive, judecând după zâmbetele care însoţeau 

comunicările lor. Nino sesiză că Dan îi fixa şi îl lovi cu cotul pe Grub 
atrăgându-i atenţia atât lui cât şi celorlalţi. 

- Alte pariuri? întrebă dezamăgit Dan. 

- Niciodată nu am avut voie să alegem personal echipamentul, 
răspunse Grub evident extaziat. 

- Asta nu înseamnă că îmi doresc să vă văd folosindu-vă de el, preciză 

acid Dan. Vom utiliza tot ce se poate pentru a evita lupta directă, până la 

ultima dronă, şi abia apoi… Sper să nu fie aşa, finaliză ideea gânditor. 
- Am şi eu o întrebare, interveni Schwartz. Se poate, domnule colonel? 

- De ce nu… 

- Unde aţi luptat până acum? 
„Thank avea dreptate”, gândi năucit de întrebarea primită. „Nu face 

bine la moral dacă se află că nu am jucat decât jocuri de război”… Şi preciză 

precipitat: 
- Ştiu că nu este corect faţă de voi… Atât timp cât eu ştiu totul despre 

voi ar fi corect să vă informez asupra mea… Dar eu sunt şeful vostru şi nu 

cred că este un bun moment pentru a face cunoştinţă. Mai bine vă las să 
faceţi câteva pariuri pe tema asta şi abia apoi vă comunic. Dar… şi îl indică 

cu arătătorul pe Silly… să nu fiu trădat… sau… voi să fiţi înşelaţi de cineva 

care poate scormoni ceea ce nu trebuie. Şi Dan balansă degetul pentru a 

transforma gestul său într-un fel de ameninţare către Silly. 
- La nivelul dumneavoastră de secretizare aş fi nebun să mă risc, 

răspunse defensiv Silly. 

- Bine! Pentru această întâlnire am terminat. Am nevoie ca voi să aveţi 
tot echipamentul distribuit cât mai repede cu putinţă. V-am spus de ce. Şi, 

sunt adeptul odihnei înainte de un examen, aşa că vă recomand să dormiţi 

cât se mult este posibil. Am nevoie de voi limpezi pentru confruntarea de 
mâine. Nu uitaţi, din acest moment este instituită starea de alertă. Asiguraţi 

toate carturile necesare, activaţi toate sistemele de detecţie şi supraveghere. 

Liber! urlă cu toată puterea sa făcându-i pe toţi să reacţioneze militar, 
sărind în poziţie de drepţi şi dispărând cu o viteză greu de imaginat. Cu greu 

reuşi să îşi de-a seama că are nevoie de Silly şi să îl oprească. Să mergem la 

mine în cabina de comandă! 
Ajunşi în cabină, Dan aşteptă să se închidă uşa acesteia şi îi spuse lui 

Silly: 
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- Am nevoie să pregăteşti absolut toţi senzorii şi dronele disponibile. 

Chiar şi cele din dotarea navei acesteia. Setează totul pe recepţie maximă şi 
toate sursele de energie să fie încărcate la maxim posibil. Inclusiv ceea ce 

este legat de muniţie sau specificul dronei respective… Atât cele din dotarea 

efectivă cât şi cele de rezervă. Ai ceva de întrebat? 
- Domnule colonel, am înţeles! Să văd inventarul şi vă voi comunica 

ceea ce pot face pentru a vă mulţumi. 

- Vei face aşa cum îţi zic. Şi asta nu ca să mă mulţumeşti. Acesta este 

un ordin şi mă aştept ca totul să fie aşa cum ţi-am cerut. Şi, pentru a-ţi da 
drumul să îţi faci treaba, vreau să nu fiu deranjat decât după minim 8 ore. 

Vreau să mă odihnesc cât mai mult cu putinţă. Doar dacă apare ceva grav 

să… 
- Am înţeles ce doriţi, domnule colonel! îl întrerupse Silly. Permiteţi să 

mă retrag! 

- Liber! îi confirmă Dan. 
Rămas singur nu putu să nu sesizeze încordarea în care se afla. Şi, 

mai ales, oboseala. Era atât de sfârşit că abia mai putea să se ţină pe 

picioare. Se îndreptă spre fotoliul de comandă, se aşeză în el mişcându-se 
pentru a se poziţiona cât mai bine în el şi oftă adânc. 

„Să mai văd câte ceva… Sunt prea obosit pentru asta. Fie ce-o fi, mă 

odihnesc şi mai vedem noi!”. Şi adormi aproape instantaneu cu zborul 

ultimului său gând. 
- Greu la deal cu boii mici, emise Iryu pe un ton la fel de supărat ca 

atunci când finalizaseră şedinţa anterioară. Şi ai reuşit să mă chinui şi pe 
mine toată această perioadă… 

- Cum să te chinui, nu înţeleg? 
- În stare de conştienţă există o legătură permanentă între noi… Cel 

puţin ca şi în această stare, în care dialogăm, sublinie emiţând informaţiile 
atent, lent. Sunt liber cu adevărat de legăturile cu tine doar în starea ta de 
somn profund… 

- Şi atunci, ce faci? 
- Evident că fac alte lucruri care, cel puţin pentru acum, nu te privesc. 

Dar, răbdare, vei afla dacă este cazul. Dar, să revenim… Tu, ca recipient, eşti 
într-o stare avansată de oboseală şi nu cred că vom avea mult timp la 

dispoziţie pentru această şedinţă… Rămăsesem la dezvoltarea pe verticală a 
structurilor asimilabile vieţii care, din punctul nostru de vedere sunt elemente 
de creştere vibraţională… 

- Incidente şi inserenţe… Da, da, da, completă Dan asemenea 
personajelor din desene animate. 

- Offf, fie, ripostă învins Iryu… Poate că vei primi câteva detalii despre 
asta dar, după cum ţi-am spus, vine şi vremea când… Dar să revenim! După 
marele îngheţ a venit momentul în care Gaia a fost alimentată cu o mare 
cantitate de energie vibraţională ridicată, de la una din stelele învecinate. Nu 
avem prea multe elemente rezidente din care să îţi prezint detalii dar energiile 
ei au stimulat dezvoltarea pe verticală la toate formele de viaţă rămase după 
evenimentele prezentate. Voi denumiţi această perioadă ca fiind „explozia 

cambriană”… Din punctul meu de vedere a fost, de fapt, o pregătire a 
viitoarelor evoluţii, mai ales că au fost unele probleme cu ceea ce ar 
reprezenta pentru voi controlul acestor evoluţii, fiind necesare mai multe 
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reluări ale proceselor de alimentare. Cert este că la finalul acestei perioade au 
fost eliminate mai mult de 60 procente din formele de viaţă de start. 

- Sadic mod de a controla lucrurile, emise Dan. 
- Voi nu renunţaţi la maşinile care sunt depăşite moral, după cum vă 

exprimaţi atât de justificativ?!? dojeni Iryu. De exemplu, imediat după această 
perioadă, după denumirea dată de voi, în devonianul târziu, a fost nevoie de o 
înjumătăţire a formelor ce se dezvoltaseră ca efect secundar al aporturilor 
energetice externe ce delimitaseră o dezvoltare nestructurată a formelor ce se 
existau atât la nivel acvatic cât şi terestru… Marea majoritate a eforturilor 
noastre a fost să corectăm dezvoltarea amfibienilor care veneau să completeze 
invazia terestră vegetală… Din punctul nostru de vedere aceasta fiind o 
extensie a dezvoltării combinate orizontală-verticală… Ce a continuat în forţă 
până acum 250 milioane de ani… În permian, cum denumiţi voi această 
perioadă de timp. 

- Să înţeleg că de aici începe dezvoltarea pe verticală, după cum 
spuneai?!? Cum de nu aţi mai înjumătăţit formele de viaţă? 

- Nu am dat de înţeles aşa ceva. De fapt acum are loc eliminarea tuturor 
formelor de viaţă neconforme. A fost, practic, cea mai mare selecţie realizată 
vreodată… Ştiai că voi o denumiţi „Marea moarte” sau „Mama tuturor 
extincţiilor”?!? 

- Cât sadism! nu se putu abţine Dan. 
- Voi când aţi trecut la „Era carbonului” sau mai departe, ce aţi făcut cu 

toate tehnologiile învechite. Sau, secundar, dar mult mai important, ce aţi 
făcut cu toate destinele umane legate de vechile tehnologii? Câtă ruină, 
moarte, disperare sau alte energii vibraţionale joase au fost dezlănţuite 
atunci? Câtă moarte s-a născut din asta? Acum ascultă! porunci de-a dreptul 
Iryu. Atunci au fost corectate peste 80 procente din formele de evoluţie 
existente, peste 95 procente din formele marine şi peste 80 procente din 
formele terestre… Deoarece nu erau conforme obiectivului de dezvoltare pe 
verticală, completă Iryu sesizând stupoarea lui Dan. 

- Păi… 
- Nici un păi! Viaţa are resurse de neimaginat pentru tine. Uiţi că orice 

este viu are propria energie, propria entitate energetică? Ele au intervenit 
pentru a continua procesul de creştere vibraţională, pentru a face viaţa să 

existe. Şi, oricum, totul ajunge până şi până la urmă la Gaia, cea care 
depozitează orice este legat de existenţă, care prin reamintirea experienţelor 
anterioare continuă misiunea de reîntregire a lui Draconis… Chiar dacă tu 
vezi acest proces de trecere de la Secundo la Tertia. Şi, oricum, a urmat 
perioada denumită de voi triasic-jurasic, când a mai fost înjumătăţită odată 
diversitatea vieţii… 

- Scopul fiind, bineînţeles, corectarea evoluţiei vibraţionale… Sau 
verticala?!? interveni sarcastic Dan. 

- Nu! Aici este vorba despre o intervenţie a contradicţiilor. 
- Cum?!? 
- În selecţia realizată au apărut numeroase contradicţii. Gândeşte-te la 

reacţiile tale de respingere a ideii de selecţie… Brutală, sadică, după cum 

emiteai… Entităţile rezidente acestor procese au avut un fel de reacţie de 
delimitare. De contradicţie… Asemenea ţie… Şi au decis că ele au calea cea 
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mai bună de a continua procesul de evoluţie pe verticală. În limbajul vostru a 
apărut aşa numita grupare a reptilienilor… 

- Îmi amintesc. Da, da! După această extincţie terapsidele au pierdut 
terenul în faţa archosaurilor. Corect? 

- Aceasta este denumirea dată de voi. Pentru noi sunt recipiente care… 
- Cât de înjositor o spui, îl întrerupse Dan neplăcut înfiorat. 
- Aceasta este percepţia ta. Pentru noi, entităţile, recipientele sunt ceva 

sacru. Sunt acel ceva asupra căruia ne dedicăm toată puterea şi îi dăruim 
toată cunoaşterea ce ne stă la dispoziţie. Pierderea recipientelor este de fapt o 
transformare, o trecere spre ceva superior, spre clădirea unui nou recipient 
mai bun şi folositor. Deci, şi prin moarte, cum spuneţi voi, ele transmit mai 
departe toată munca noastră anterioară… Mă rog, cea mai mare parte din ea. 
Dar, a câta oară spun asta? Să revenim! Entităţile energetice denumite 
generic reptiliene au decis să ia conducerea asupra dezvoltării pe verticală. 

- Şi unde-i contradicţia? spuse Dan curios. 
- Ei clamează o descendenţă reprezentativă din Draconis… Prima… Ei 

neagă actuala apartenenţă la Secundo şi se consideră, ceea ce sunt, de fapt, 
părţile componente ale lui Prima. Dar, nu recunosc contradicţia, faptul că tot şi 
toate sunt aşa ceva, entităţi Prima. Mai rău, contradicţia este amplificată 
datorită unui comportament de segregare… Pardon, cred că mai corect este 
xenofob. Şi, astfel, se consideră superiori entităţilor declarate de ei 
neconforme, fără a ţine cont de nivelul vibraţional, considerat de ei ca fiind 
maxim. 

- Interesant… Se cred un fel de elită. Am înţeles bine? 
- Destul de aproape. Dacă vrei să afli în această şedinţă câteva 

elemente de bază care să închidă subiectul dezbătut de noi este vremea să 
încetezi orice comentariu. Să nu mă mai întrerupi. Starea ta de oboseală este 
mult prea pronunţată ca să mai ţin deschisă şedinţa aceasta. 

- Ok, ok! 
- Şi, acum 65 milioane de ani, Tertia a fost nevoită să intervină. 

Nivelurile vibraţionale scăzuseră atât de mult încât a fost nevoie să se 
procedeze la eliminarea majorităţii formelor de viaţă reptiliene. Dezechilibrul 
produs a fost major şi, atunci, Gaia a fost puternic dezechilibrată, începând o 
nouă perioadă de alternanţe climatice cu fond general de scădere entropică 

dar… Noile recipiente au o structură ce permite evoluţia vibraţională 
accelerată şi, ca de obicei, în ciuda tuturor protestelor, interpretărilor, etc., 
contradicţiile au fost aduse pe drumul evolutiv corect. 

- Şi mamiferele au luat în stăpânire Gaia, completă Dan. 
- Nu, în nici un caz. Gaia este o sumă a energiei „primilor” care au 

evoluat în diverse forme. Doar reptilienii şi… Offf… Acum nici 10 milioane de 
ani a fost o nouă invazie, cum aţi denumi-o voi. Printr-un accident, dacă pot 
spune aşa, au ajuns aici un grup de dizidenţi… De rebeli… Ce au mărit 
contradicţiile existente. 

- Dizidenţi, rebeli?!? Deja totul începe să semene cu societatea 
noastră… Văd că aveţi de toate… 

- Pentru că toate sunt totul… Sunt Prima… Noi nu suntem decât 

manifestări ale lui Prima… Rememorări ale acumulărilor sale care trebuie să 
elimine contradicţiile… Să refacă stadiul iniţial… Offf… S-a terminat şedinţa 
asta… 
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 Condescendenţă (episodul 12) 
 

- Bine ai ajuns! se trezi interpelat Iryu, imediat ce ajunse în flux. În 

această şedinţă avem mult de treabă, completă Nabu percepând mirarea lui 

Iryu. 
- Nici nu mă aşteptam la altceva, emise Iryu schimbând mirarea cu o 

vizibilă îmbufnare. Continuă! îl încurajă pe Nabu. 

- Eu şi Adria tocmai am revenit de la cei de dincolo. Ei insistă să „o 
lăsăm mai moale” cu intervenţiile justificând că toate contradicţiile trebuie 

lăsate libere, să se manifeste. În plus, elementele de control, verificare şi 

sintetizare injectate în orice biom activat îşi vor face treaba şi vor menţine 
reacţiile radicalilor sub control. Trebuie aşteptat ca influxul să îşi termine 

difuzia completă. Repet, nu trebuie să destabilizăm energetic în nici un fel 

structurile existente… 
- Adică?!? emise stupefiat Iryu. 

- Genius, emise defensiv Nabu indicând spre acesta, cedând cursul 

discuţiei. 

- Ăăă, da! răspunse Genius, luat prin surprindere. Voi starta cu 
substratul problemei şi abia apoi voi ajunge la precizările celor de dincolo. 

După cum v-am informat, în şedinţa anterioară, nucleele energetice la nivel 

de familie sau grupuri sociale au tendinţă clară de destabilizare. La această 
evoluţie concură şi acţiunile radicalilor în direcţia dezintegrării acestora în 

grupuri cât mai mici, eventual în indivizi total separaţi. Reacţie de bază, 

primitivă dar eficientă, atunci când se doreşte manipularea eficientă a 
marilor mase umane, completă abia perceptibil, evident dezamăgit. 

- Manipulare sau nu, ideea de bază este că necesitatea de intervenţie 

creşte direct proporţional cu nivelul de fărâmiţare al grupurilor, interveni 
Thot cu o emisie puternică ce îi făcu pe toţi cei prezenţi să tresară, parcă 

sărind din somnolenţă. 

- Vă rog, interveni Iryu indicând spre Genius, solicitând astfel celor 

prezenţi să nu mai intervină. 
- Când am realizat ceea ce v-am expus anterior am avut relevaţia de a 

verifica în reacţiile radicalilor modalitatea şi nivelul de aplicare al regulilor 

de bază ale manipulării. Aşadar… şi făcu o pauză de parcă dorea să îşi 
adune toate puterile pentru a continua. Reacţia de bază, de a acţiona prin 

intermediul unui mediu controlat, şi aici mă refer la armată, creează 

substratul de a controla grupul principal, cel care va aplica toate măsurile 
de manipulare dictate fie şi de o singură entitate, nu neapărat de un grup de 

decizie sau altele asemenea. 

- Percepţii suplimentare, de consolidare a opiniei exprimate? întrebă 
Iryu gânditor, relativ absent. 

- Militarii au primit instrucţiuni clare de a nu avea nici un fel de 

contact cu civilii, cu referire aici inclusiv la forţele de ordine, indiferent de 
nivelul lor de acţiune. Apoi, s-au realizat deja şi chiar a început distribuirea 

de forţe spre a se aduce la cunoştinţa oricăror persoane potenţial 
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„deranjante” de oferte „de nerefuzat” în ceea ce priveşte participarea în 

programele de colonizare, înrolări sau altele similare, avându-se grijă ca 
aceste persoane să nu fie incluse sub nici un motiv în grupurile militare de 

control şi coordonare. Cea mai indicată este adaptarea ofertei la tipologia 

psihologică sau materială a individului ţintă pentru ca acesta să fie atras în 
zone cu grad de risc ridicat… Cât mai mortal, dacă este posibil acest lucru… 

- Asta va atrage rapid diminuarea şi omogenizarea grupurilor de 

reacţie moderată, concentrând astfel ţintele pentru eliminarea lor cât mai 

facilă, completă vizibil furios Lopt. 
- S-a procedat până şi la crearea unui grup de informare şi racolare la 

nivelul instituţiilor de şcolarizare plecând din loja de vârstă pre-academică… 

Totul în ideea de a atrage tinerii cât mai repede şi eficient spre reacţiile 
radicale, spre implementarea lor în noile acţiuni de colonizare, exploatare şi 

ce va mai fi. 

- Dar cu factorii de decizie cum rămâne? forţă Iryu cursul discuţiilor. 
- Citez: „Se organizează şi se urmăreşte ca funcţionarii aleşi deputaţi 

să nu-şi poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în faţă. Se va 

urmări ca aceştia să nu poată convoca în nici un caz şedinţe de informare 
sau de consfătuiri cu membrii votanţi. Dacă nu există altă soluţie şi o 

asemenea întâlnire trebuie totuşi convocată, se vor îndepărta acei indivizi 

care au activitate legată de proiectarea concepţiilor şi avansarea 

revendicărilor”. Mai mult de atât, citez: „Se va acorda o atenţie deosebită 
persoanelor cu capacităţi organizatorice şi cu şanse sigure de popularitate. 

Aceşti oameni trebuie cooptaţi, iar în cazul în care se opun, nu li se vor oferi 

posturi ierarhic superioare”. Mai departe: „Se va urmări ca funcţionarii 
centrali (exclusiv organele militare sau de securitate) să aibă retribuţii mici. 

Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătăţii, justiţiei, culturii, respectiv la 

cei care deţin funcţii de conducere”… 
- Bine, bine, ne-ai convins! îl întrerupse Iryu. Este evidentă 

manipularea la nivel general… Mass-media, persoanele de conducere, 

justiţie şi servicii de strictă utilitate… 
- Aici instrucţiunile sunt clare, fără dubii, interveni Genius dorind să 

finalizeze expunerile sale. S-a precizat clar că este necesară intervenţia în 

toate organismele de guvernământ, respectiv în orice loc care presupune 

adunări umane, cu referire expresă la punctele de producţie, unde militarii 
trebuie să aibă oameni care conlucrează. Şi asta cu precizarea expresă că 

totul trebuie realizat fără ştirea organelor administrative locale reperului 

luat în consideraţie. Logger! preciză Genius într-un final, indicând spre 
acesta pentru a ceda cursul expunerilor. 

- Sunt pregătite şi chiar s-a început aplicarea susţinută a reacţiilor 

constrictive de viitor. Astfel, militarii au urmărit detalii inclusiv legate de 
repartizările materiale născute din accesul la resursele relativ nelimitate 

oferite de colonizări. De exemplu, una din „directivele” lor sună aşa: „Se va 

urmări cu stricteţe ca mass-media să nu transmită date privind calitatea şi 
sortimentul mărfurilor ce se tranzitează între punctele de colonizare. Nu este 

voie ca această activitate să se cheme comerţ. Trebuie neapărat menţionat 

faptul că este vorba de schimburi de mărfuri”. Atunci când trebuie 
percepută abundenţa se poate pierde controlul alocărilor de resurse prin 

intermediul variaţiilor preţurilor. Totul trebuie să fie roz pentru marea masă 
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de oameni pentru ca, astfel, să nu mai fie nevoie de afaceri ci doar de 

„schimb de mărfuri”. În plus, sintagma „schimb de mărfuri” induce impresia 
unui avantaj reciproc, mascând jaful ce va fi practicat de structurile 

interesate în exploatare şi distribuţie după interes a resurselor rezultate din 

diferitele activităţi. S-au gândit până şi la solicitările de proprietate atrase de 
marea colonizare ce se va declanşa. Instrucţiunile în acest sens sunt clare, 

şi asemenea lui Genius, citez: „Se vor exercita presiuni asupra serviciilor, în 

sensul neacordării de acte de proprietate asupra terenurilor din zonele 

colonizate. Actele vor arăta calitatea de lot dat în folosinţă, dar nu de 
proprietate a deţinătorului”. 

- De ce? interveni surprins Freyr. 

- Sentimentul de proprietate se urmăreşte a fi anihilat prin orice 
mijloace. Distrugând suportul material al independenţei personale, individul 

poate fi făcut să-şi piardă complet identitatea şi apoi poate fi uşor asimilat 

în anonimatul maselor de manevră supuse necondiţionat autorităţilor 
militare, sau celor ce vor fi inventate de aceştia pentru „bunul mers al 

activităţilor”. Imediat după începerea colonizării în masă trebuie aplicată o 

politică care să facă micile afaceri nerentabile. Toate activităţile trebuie 
realizate în grupe centralizate, concentrate la nivelul fiecărei colonii în parte. 

În cazul în care intervine rezistenţa la aceste operaţii, trebuie redusă 

împărţirea mijloacelor de producţie, concomitent cu creşterea normelor de 

lucru pentru realizarea remunerării salariale sau materiale controlate. Dacă 
nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie aranjat ca aprovizionarea cu 

alimente să nu poată asigura aprovizionarea întregii structuri de colonii, 

astfel ca necesarul să fie acoperit prin alocări guvernamentale. 
- Tot n-am înţeles mare lucru, reveni Freyr. 

- Proprietatea particulară trebuie distrusă mai ales în colonii. Micul 

proprietar colonist are un grad mare de independenţă datorită faptului că îşi 
poate asigura singur cele necesare traiului, şi chiar ceva în plus. El nu mai 

depinde astfel de relaţiile cu cei din jur pentru a supravieţui şi nici nu se 

simte preocupat de obţinerea unor înalte poziţii sociale sau de alte privilegii, 
ajungând să trăiască într-o cvasi-izolare, fapt care îl face foarte greu de 

manipulat. De aceea trebuie înlăturat suportul ce dă siguranţa zilei de 

mâine. Astfel, sărăcit, hărţuit, lipsit de speranţă, colonistul trebuie în cele 

din urmă să se supună. Iar dacă, totuşi, rezistenţa continuă, apare nevoie 
de a apela la ajutorul guvernamental, dându-i-se astfel lovitura de graţie. 

- Uite, de exemplu, decizii, instrucţiuni sau altele asemenea care au 

început deja să fie aplicate în zonele Oort, interveni Genius. Citez, spuse 
zâmbind: „Trebuie făcut totul ca hotărârile şi ordinele, fie acestea cu 

caracter juridic, economic sau organizatoric, să fie nepunctuale”. În colonii 

se cere păstrată permanent o stare de dezorganizare. Trebuie ca legile locale 
să se bată cap în cap cu cele centrale sau corecţiile centrale să vină prea 

târziu, ordinele şi hotărârile să fie ineficiente, ierarhiile să nu aibă stabilitate 

şi altele asemenea. Menţinând astfel haosul, societatea îşi păstrează evolutiv 
slăbiciunile şi poate fi uşor de controlat. Aşa, oamenii nu au posibilitatea să 

îşi solidifice un sistem propriu de valori, sentimentele de insecuritate şi 

asimilate se accentuează, manipulatorii au astfel un teren extrem de propice 
de acţiune şi, ceea ce este mai important, apare necesitatea intervenţiilor 

guvernamentale şi militare. O altă strategie menită să inducă haosul, să 
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împiedice formarea unor ierarhii funcţionale, să nu ofere posibilitatea 

vreunei structuri de a acumula prea multă autoritate este reprezentată de, 
citez: „Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de 

mai multe comisii, oficii sau institute, însă niciuna din ele să nu aibă drept 

de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (excepţiile structurile militare 
care urmează strict ierarhia)”. 

- Ultima ta precizare este, de fapt, o variată a principiului „Divide et 

impera”, „Dezbină şi stăpâneşte”, interveni Ianus.  

- De fapt este „Divide ut ugnes”, „Dezbină şi stăpâneşte”, dragul meu, 
interveni Iryu în încercarea de a linişti pe cei prezenţi, evident iritaţi de 

cursul discuţiilor. Opinii la cele prezentate până acum?!? 

- N-am terminat, preciză Genius. Este bine să finalizez elementele de 
bază pentru a oferi suportul energetic dezvoltării integrale de analize. 

- Continuă, te rog, emise Iryu ridicând din umeri. 

- La nivelul structurilor de conducere, în special al coloniilor, trebuie 
realizate selecţiile şi corectarea ulterioară a erorilor acestor selecţii pentru a 

nu exista poziţii contrare elementelor centralizate. Aceste structuri trebuie 

să fie preocupate cu alte probleme cum ar fi organizarea odihnei în concedii, 
discutarea cererilor de pensii şi împrumuturi sau alocări de recurse 

suplimentare, cu programele distractive şi culturale, cu organizarea de 

excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de 

vedere şi decizii ale conducerii centrale. De fapt, ei trebuie să capaciteze 
energiile coloniştilor spre diverse alte sectoare, pentru a restrânge riscul 

apariţiei unor nemulţumiri sau răzvrătiri, inducând aparenţa de libertate şi 

organizare conformă necesităţilor „reale”. Dar, din punctul meu de vedere, 
cea mai „neagră” prevedere este, citez: „Trebuie avansaţi numai acei 

conducători care execută impecabil sarcinile primite şi nu le analizează 

depăşind cadrul activităţii lor”. Astfel, criteriul de avansare nu mai este 
reprezentat de competenţă, autoritate, inteligenţă sau popularitate ci de 

conformarea la instrucţiuni subiective, de moment, în armonie cu interesele 

anumitor grupuri, cert militare sau „apartenenţă” la ierarhia militară. 
- Din istoricul la care pot apela eu pot preciza că acestea sunt măsuri 

de cultivare a fidelităţii, completă Logger. Tot din istoric pot spune că 

această fidelitate este cultivată, în majoritatea cazurilor, numai la cei 

incapabili, eventual şi oportunişti, pentru că ei sunt cei mai zeloşi 
executanţi, pentru că este singura lor modalitate de a se afirma, de a evada 

din neputinţa activităţilor lor anterioare. Asta se va dori în cel mai scurt 

timp. 
- În plus, promovarea incompetenţilor va menţine dezechilibrele 

economice şi va fi necesar un plus de intervenţie „corectivă” acolo unde se 

doreşte, reveni Genius la prezentarea sa. 
- Păi, stăteam şi gândeam, coloniştii nu pot renunţa, pur şi simplu, şi 

să se întoarcă?!? Părăsind astfel locurile alea de coşmar… După cum uşor 

se poate deduce din cele prezentate de voi, emise Utu pe un ton aerian, 
copilăresc. 

- S-au gândit şi la asta, completă ironic Logger. Ai uitat de faptul că 

toate contractele sunt militarizate, având menţiunea clară „pe durată de 
minim 7 ani tereştri”… 
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- Plus că există instrucţiuni „secundare” şi în acest caz. Citez: 

„Coloniştii care solicită funcţii de conducere sau administrative, trebuie să 
beneficieze de condiţii care să atragă compromiterea, astfel devenind 

imposibilă întoarcerea lor în anturajul iniţial şi, mai ales, întoarcerea în 

punctul de plecare (punctul de angajare). 
- Păi, asta înseamnă condamnare pentru un delict anume, nu-i aşa? 

ripostă Utu, parcă trezindu-se din reveria anterioară. 

- Vezi?!? Acum vii şi tu acasă, completă acid Genius. Uite, de 

exemplu, chiar la nivelul militarilor există o precizare care sună aşa: 
cadrelor militare autohtone li se pot încredinţa funcţii de răspundere în 

locuri unde deja sunt plasate cadre verificate prin activitatea lor. Astfel, 

fiecare personalitate militară autohtonă are o „umbră” care să-i raporteze 
orice mişcare, să-i afle slăbiciunile, în vederea unui şantaj ulterior, dar, 

totodată, să poată cunoaşte în amănunt şi cele mai secrete poziţii ale 

acestora. În plus, se controlează permanent şi cu seriozitate traseul fiecărei 
arme sau muniţii, indiferent de nivelul ierarhiei. 

- Un pic de atenţie! solicită Logger. S-au luat măsuri până şi în ceea 

ce priveşte cercetarea. S-au luat măsuri deosebite pentru a controla şi a ţine 
sub observaţie fiecare institut de cercetare privat sau centralizat. Progresele 

ştiinţei pot oferi oricând un atu pentru proprietatea privată şi pierderea 

supremaţiei centrale într-un anumit domeniu. 

- Păi, nu orice invenţie, inovaţie sau altele asemenea se înregistrează 
la centrul de invenţii pentru acordarea patentului? Nu le este de ajuns acest 

lucru? emise Kami surprins. 

- Nu, nu este acesta obiectivul lor real. Ei vor să se asigure că nu 
există nici o ofertă mai bună faţă de a lor sau faţă de ceea ce permit ei. Sunt 

instrucţiuni clare în sensul de a se da o atenţie deosebită inventatorilor şi 

inovatorilor. În acest sens este finalizată deja o serie întreagă de acte 
normative care acordă subvenţii acestora, pe lângă asigurarea de mijloace 

materiale şi diverse privilegii care leagă totul de cota de participare şi de 

proprietatea ulterioară asupra respectivei invenţii. Aşadar se vor controla 
„liniile de invenţii” dacă pot spune asta, acordându-se subvenţii doar în 

anumite domenii, dorite de cei care trasează liniile de dezvoltare. Oricum, 

pârghiile de control în acest sens sunt multiple. De exemplu, o invenţie care 

duce la creşterea producţiei unui anumit produs finit poate fi imediat 
contracarată de lipsa materiilor prime care să atragă eficienţa acestei 

invenţii. Sau, în cazul în care inventatorul găseşte soluţii şi, astfel, se opune 

intenţiilor „centrale” i se va face o propunere „indecentă” ce nu poate fi 
refuzată. Deh, oricum sunt mult prea multe alternative de reacţie în acest 

caz. Cert este că există o prevedere care solicită că, documentele cuprinzând 

datele cu privire la valoarea şi descrierea unei invenţii „neomologate” nu se 
publică. 

- Păi, asta nu este posibil! Se încalcă legile în vigoare şi se poate 

interveni, încercă Kami să îşi susţină punctul de vedere. 
- Şi cine să solicite „corecţia” sau să acţioneze în sensul ei?!? Cine? 

Atât timp cât grupul de persoane care ştiu detaliile este rapid controlat. Nu 

înţelegi că orice invenţie poate duce la independenţă relativă faţă de centru, 
poate atrage creşterea gradului de bunăstare  populaţiei şi ei vor ca aceasta 

să fie menţinută la limita subzistenţei pentru a deveni total dependentă de 
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măsurile luate de liderii sistemului, iar coloniile să fie total dependente de 

Terra. Dacă au mers până la precizări de genul: „Punctualitatea 
transporturilor trebuie perturbată, mai puţin transporturile aprobate”. Ce 

vrei mai mult de atât? 

- Păi, care-i treaba cu transporturile?!? interveni la fel de aerian Utu. 
Ce fel de transporturi? 

- Oricare, ripostă hărţuit Logger. Cu cât creşte haosul, cu atât 

populaţia este mai uşor de stăpânit. În plus, oamenii trebuie să fie în 

permanenţă preocupaţi de ceva, nemulţumiţi de activitatea vreunui pilot sau 
a altuia, agasaţi de întârzieri de transport sau aprovizionare, chiar şi de 

aglomeraţie… Pentru a-ţi pierde obişnuinţa gândirii lucide, pentru a nu 

observa că întregul sistem este greşit. În plus, în momente de cumpănă, 
când mizeria traiului cotidian atinge insuportabilul, orice reglementare 

minoră însoţită de înfierarea publică a unor ţapi ispăşitori poate dezamorsa 

tensiunea, atrăgând chiar recunoştinţa populaţiei pentru scurtul moment de 
respiro. Apoi se reia tactica… Sau gândit până şi la reţelele de apă, 

canalizare şi gunoi. Acordă o atenţie deosebită acestora prin capacitatea 

redusă a recipientelor de a trăi fără apă sau de a face faţă eventualelor boli 
ce pot apare în cazul problemelor legate de canalizare sau gunoi. Pentru 

reuşita totală a acestor acţiuni se va face tot ceea ce este necesar pentru ca 

reţelele de apă să fie conectate la un sistem central, iar sursele 

independente să fie distruse. 
- De aceea în Vechiul Ev se otrăveau sursele de apă sau se 

răspândeau zvonuri cu privire la otrăvirea reţelelor de apă, amplificând 

astfel starea de tensiune şi nesiguranţă a populaţiei, făcându-i vulnerabili 
pe cei vizaţi, interveni Ianus la fel de lunatic ca Utu. 

- Şi n-am terminat… Obiectivele nou construite se vor face având în 

vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea 
folosi drept rezerve de apă potabilă. În grupurile de locuinţe ce se vor 

construi nu se admit spaţii excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea 

pe o perioadă mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente. 
Totul, dar absolut totul este gândit în eventualitatea apariţiei unor mişcări 

de rezistenţă sau a unor situaţii de criză, în idea reducerii la maximum a 

şanselor de supravieţuire a celor care pot lupta împotriva sistemului. 

- Este cazul să scurtăm?!? întrebă Iryu sesizând nervozitatea generală. 
- Voi fi succint! interveni Thot. Vă rog să nu mă întrerupeţi pentru a 

finaliza transferurile energetice necesare finalizării acestei şedinţe! Gata, pot 

începe! emise acesta atent la cei din jur, după care se concentră o perioadă 
de timp şi îşi începu expunerea. Întreprinderile proprietate privată vor primi 

doar acele cantităţi de materii prime şi utilaje care să împiedice producţia de 

calitate acolo unde este cazul. Trebuie facilitată proprietatea 
guvernamentală la cel mai înalt grad, în toate domeniile. Este admisă 

criticarea activităţii organelor administrative, însă nu se admite nicidecum 

scăderea numerică a personalului şi nici funcţionarea lui normală. Astfel se 
vor elimina facilităţile biom, putându-se controla orice revendicare raţională, 

orice iniţiativă nedorită, orice manifestare de independenţă. Se va controla 

aprovizionarea bună a pieţelor cu materii prime. Astfel, obţinerea unui strict 
necesar pentru viaţa de zi cu zi trebuie să devină preocuparea permanentă a 

oricărui individ, pentru a nu mai avea timp să gândească. Trebuie acordată 
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o atenţie deosebită cultelor deoarece acestea pot constitui un refugiu care îl 

poate conecta pe individ la un alt sistem de valori, la o altă viziune asupra 
existenţei, putând da sprijin pentru ca individul să reziste celor mai aspre 

încercări. În sistemele educaţionale să fie redusă cantitatea de informaţii 

predată sau cea de material documentar, mergând până la sistarea predării 
istoriei Vechiului Ev Uman, a filozofiei generale, logicii sau geneticii. De 

asemenea, se va urmări ca la academii să ajungă cu prioritate doar indivizii 

care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze ci doar cei care doresc să obţină o 

diplomă. Inclusiv se urmăreşte ca profesorii cu grad mare de popularitate să 
fie îndepărtaţi din locurile lor „de popularitate” pentru a facilita controlul 

acestora, fie şi sub pretextul unei aşa-zise avansări. Se va avea grijă de 

construcţia arterelor de circulaţie astfel ca în cazul în care este nevoie de 
intervenţie rapidă, locul rezistenţei sau al concentrării forţelor reacţionare să 

fie accesibil din toate părţile. Se merge până într-acolo încât există precizări 

clare ca reprezentanţii consideraţi moderaţi sau de opoziţie să nu fie 
condamnaţi ci, pur şi simplu, eliminaţi prin „întâmplări neprevăzute”, 

înainte ca ei să se întipărească în conştiinţa maselor. Off, am obosit… 

Privitor la măsurile strict asupra individului va finaliza Genius! şi îl indică 
cu un gest larg cedându-i cursul expunerii. 

- Cum de s-a ajuns aici? emise Freyr siderat. Voi chiar nu aţi sesizat 

nimic din toate acestea? 

- Tu vezi-ţi de containerele tale! interveni furibund Lopt. Ştiu de truda 
ta permanentă de a elimina rezidenţele genetice „cărate” de replicatorii 

containerelor dar nu uita de datoriile entităţilor. Ele cară permanent aceste 

datorii şi, se pare că… A venit vremea lor… Evident că s-a ajuns la o 
presiune maximă a contradicţiilor, altfel de ce ar fi de acord cei de dincolo 

cu acest fel de evoluţie?!? Nu cred că ei nu ştiu că asemenea sisteme 

totalitare erup spontan indiferent de cerinţele reale ale globalului… Şi acum 
este momentul oportun… Se creează noi lumi care pot fi ale lor, lăsând de o 

parte lumea civilizată, aproape imposibil de controlat. Ceea ce există la acest 

moment pe Terra şi pe câteva din coloniile din imediata proximitate. 
- Apropo de acordul celor de dincolo, interveni Iryu, cred că ar fi bine 

dacă Nabu sau Adria ne dau unele detalii! 

- Ei consideră că a venit vremea manifestărilor bipolare de 

contradicţie, emise rapid Adria. Se vor constitui astfel, ca poli, Terra şi 
coloniile. Momentan ei consideră că este bine să lăsăm lucrurile să evolueze 

astfel încât această polarizare să fie clară, echilibrată sau nu. 

- Au făcut vreo referire la necesitatea sau dreptul nostru de a decide 
asupra intervenţiilor? întrebă Iryu. 

- Am prelevat un fel de părere în acest sens de la Mihaiil… Şi se opri 

în emisia sa percepând rumoarea şi stupefacţia generală din partea celor 
prezenţi. 

- Te rog! îl îndemnă Iryu după o lungă pauză. 

- Mihaiil, arhistrategul, conducătorul celor de dincolo, entitatea 
energetică ce intervine când apar conflicte majore cum ar fi marile pierderi 

de recipiente sau de entităţi… Ce atâta mirare? continuă Adria. Nu este 

evident spre ce se îndreaptă torentele energetice din acest moment? 
- Te rog! interveni autoritar Iryu cerând continuarea expunerii. 
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- El a precizat că nivelul de contradicţii trebuie aplatizat prin 

diseminarea grupurilor de manifestare, prin selecţia atrasă de polarizarea de 
manifestare, mai corect. Se creează două grupuri, unul în care se vor 

acumula cele mai pregnante şi concrete contradicţii, reprezentat de toţi cei 

care vor accepta plecarea sau implicarea în toate elementele de acţiune 
legate de colonizări şi unul neutru care va asigura echilibrul de evoluţie prin 

măsuri corective constante, mare parte din el fiind plasat chiar pe Terra. În 

plus, interacţiunile ce vor avea loc cu noile civilizaţii vor avea şi ele 

participarea lor în toată această evoluţie, acesta fiind, de fapt, momentul în 
care această zonă energetică începe în mod real interacţiunile cu celelalte 

contradicţii, cu cele din alte zone energetice. Pentru a vă linişti într-o 

oarecare măsură pot să vă spun că Rafail, „vindecătorul şi călăuzitorul”, cel 
care se ocupă de energiile pozitive, mi-a transmis că acum este momentul în 

care vom percepe marile emanaţii de dragoste şi recunoştinţă. Polarizarea 

contradicţiilor atrage întotdeauna cele mai pure astfel de emanaţii. 
- Cât despre noi?!? solicită Iryu concreteţe din partea lui Adria. 

- Selafiil a precizat clar că sunt momente de aşteptare. Oricum noi 

avem liberul arbitru şi, eventual, putem apela la ajutorul celor de dincolo 
atunci când considerăm că situaţia o cere. 

- Genius, Thot, cred că este bine dacă lăsam pe altădată descrierea 

intervenţiilor individuale din partea radicalilor sau militarilor, interveni Iryu. 

Şi aşa sunt destule elemente noi de analizat şi corectat de fiecare dar… Şi 
făcu o pauză îndelungă, gândind, fără a fi întrerupt de cei de faţă, la fel de 

gânditori. Nabu şi Adria, cei de dincolo sunt mulţumiţi de evoluţia 

contradicţiilor, corect? sparse într-un târziu tăcerea. 
- Da, evident, şi mai ales bine precizat de către oricare entitate 

contactată, răspunse Adria timid, cu o emisie scurtă, promptă. 

- Genius, te ocupi… Hmm, emise Iryu lent, atent, în continuare cu 
toată disponibilitatea de sistemul perceptiv al societăţii. Editorii tehnici cum 

au reacţionat? 

- Evident că s-au conformat în totalitate. Nici unul dintre ei nu 
doreşte controlul militar asupra acţiunilor lor. Banii vin de la privaţi, pe 

când de la militari vin doar ordine… Sau pedepse în caz de neconformare. 

Aici lucrurile sunt mai sigure decât era de aşteptat, certifică Genius. 

- Mercur şi Kami, cum stăm cu dezvoltarea elementelor legate de 
transporturi? 

- Elementele de control asupra inventicii, menţionate anterior, sunt 

doar la nivel de edict „intern” dacă pot spune aşa, sublinie Kami atent la 
ceea ce emite. Suntem siguri că, până la momentul în care prevederea 

devine aplicabilă, activă, tehnologiile de transport necesare pentru a crea 

polul de echilibru anti-monopol militar vor fi de neoprit. Pot spune chiar că 
vor fi tehnologii net superioare celor deţinute de structurile militare sau 

radicale. 

- Asta va atrage libertatea necesară tuturor de a scăpa de chingile 
radicalilor, interveni Mercur. 

- Vom vedea! emise Iryu pe un ton grav. Cert este că atât cu factorii de 

implementare de soluţii biom cât şi cu cei legaţi de tehnologiile de transport 
trebuie să ne purtăm cu toată condescendenţa disponibilă. 
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- Nici nu ai cum să te porţi altfel cu ei, completă Kami… Răspundem 

fără să vrem cu acelaşi tip de comportament care îi caracterizează… 
Condescendenţă… Aproape că nici unul dintre ei nu se gândeşte la partea 

de profit atrasă de eforturile lor. Atât sunt de dăruiţi şi de atraşi de 

posibilităţile de viitor născute din asta… 
- Da, dar tot despre o perioadă de dezvoltare şi difuziune va fi vorba, 

interveni Lopt. Nu putem trece peste această perioadă de aşteptare şi, de ce 

nu, de condescendenţă… 

- Deci, soluţia de moment palpabilă este că avem timp să rumegăm 
informaţiile primite şi să găsim punctele optime de intervenţie în viitorul 

apropiat, opri Iryu discuţiile. Nu am nevoie decât de timpul celor implicaţi 

înainte de aplicarea oricăror intervenţii în ceea ce priveşte evoluţiile globale. 
Nabu şi Adria, am nevoie de eforturile voastre susţinute în a ţine o legătură 

cât mai strânsă şi completă cu cei de dincolo. Orice ajutor sau observaţie 

din partea lor sunt binevenite… Acum să trecem la rezolvarea problemelor 
celor care au solicitat sprijin particular. Simt că aceste probleme se vor 

înmulţi şi am pierdut deja destul de mult din timpul lor! 

 
* 

* * 

 

Va urma… 


