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Prefatå 

de Maria Neagu 

 
    În urmă cu cinci ani ani, am decis să facem şi altceva 
cu timpul petrecut în faţa calculatorului. Am creat un 
grup de carte, denumit Face@book şi am început să 
scriem tematic. Se spune că subiectul îl alege pe 
scriitor, însă, din dorinţa de a fi mai organizaţi şi de a 
supune tema cât mai multor păreri, ne-am hotărât să fim 
noi cei în căutare de muză. Proiectul avea să poarte 
numele de “Să reînvățam să citim“, deoarece am 
constatat că noi nu mai ştim sa citim, nu mai ştim să 
terminăm poveștile începute. Ne-am gândit că una 
dintre modalităţile cele mai la îndemână pentru cititorii 
nerăbdători ar putea fi proza scurtă. Prin intermediul 
acestui proiect veţi avea acces la scrieri tematice scurte, 
şaizeci la număr, abordate în trei stiluri diferite. 
Prima carte a acestui proiect am numit-o “Dincolo de 
aparenţe“ – la iniţiativa doamnei Dana Toader – adică 
dincolo de noi, cei care am decis să facem şi altceva cu 
timpul pierdut pe internet.  
Dana Toader, născută în Braşov, dar care și-a avut, nu 
cu mult timp în urmă reşedinţa de domiciliu în ţinutul 
“Libertăţii, Egalităţii şi Fraternităţii“, va încânta prin stilul 
practic cu care tratează subiectul. Veţi descoperi o 
scriitoare a cărei exprimare este inconfundabilă şi al 
cărei talent înnăscut este transpuns cu lejeritate. Vă 
îndemnăm să o cunoaşteţi mai bine, bucurându-vă 
totodată de lectură. 
Marian Tălpigă, născut pe meleagurile vechiului Banat 
al Craiovei, pe tărâmul Măgurelelor, ne-a ajutat să 
îndepărtam oarecum cultul simplului click pe Facebook 



şi să devenim mai bogaţi cu fiecare fragment aşternut 
sau citit. El ne va da posibilitatea să intrăm în vastul său 
imperiu de cărţi citite. Marian este forța noastră cu 
ajutorul căreia am reunit scrierile într-un singur 
manuscris. Vă încurajăm să îi daţi credit lui Marian şi să 
intraţi în lumea descrisă de el, dar și să luaţi în 
considerare referinţele pe care acesta ni le indică.   
Născută în zona Dobrogei, sunt inițiatoarea acestui 
proiect, încurajând la desăvârşirea formei. Abordez 
temele într-o manieră uşor naivă și centrez noţiunea de 
celălalt, prin intermediul rapoartelor dintre noi şi semenii 
noştri, eu şi celălalt. Nu voi surprinde prin elemente de 
noutate, ci prezint un mic ideal într-o lume mare.  
Pe această cale am vrea să mulţumim celor care ne-au 
fost alături pe tot parcursul desfăşurării acestui proiect: 
oamenilor noștri dragi din grup, Íonela Rusen, Iancu 
Bavaleta, Lia Goșiu, dar și familiilor si prietenilor noștri, 
Cosmin și Georgiana Boruzi, Adelina Tălpigă, soția lui 
Marian Tălpigă, soțului meu, Mario Neagu, Ralucăi 
Bercea și nu numai. 
Pe cei care vor avea răbdare şi vor duce măcar 
povestea unuia dintre noi până la capăt, îi aşteptăm pe 
paginile noastre de profil de pe rețelele de socializare 
binecunoscute să ne lase câte un feedback, dar și pe 
paginile Unofficial: Coming Soon, Dincolo de aparențe și 
Să reînvățăm să citim ori pe pagina web 
sa.reinvatam.sa.citim.digitalogy.ro.  
Pentru colaborări, vă rog să mă contactați la adresa de 
e-mail marianeagu787@gmail.com 
 
 
Vă mulțumim și vă iubim! 

 



 
Alaturi de cititorii nostri 
 
“O carte care îmbină cu ușurință și amuzament teme 
actuale, realități tratate atât cu seriozitate, cu un aer 
dramatic ori pragmatic, cât și cu naivitatea unui copil 
care se joacă cu ale sale cuvinte.” 

Cornelia Lia Goșiu, Constanța 
 
Un conținut complex care ne vorbește despre viata, 
moarte, bucurie, tristețe, entuziasm sau dezamăgire. 
Urmărește un proces ciclic, un firesc al existenței. 

Mirela Cornățeanu, Timișoara 
 

"Când m-am apucat de citit cartea Dincolo de aparențe, 
prima mea reacție a fost: ce bine că mai există oamenii 
care sunt pasionați de scris și împărtășesc cu noi trăirile 
lor. Dincolo de aparențe, este o carte unde găsești tot 
ce ai nevoie: scris bun și plin de experiențe, dar și 
confesiuni." 
Elena Monica Gheorghe-Neacșu, psihoterapeut 
Constanța 
 
"Cei trei tineri sunt geniali și merg cu un soi de 
imaginație contopită cu realitatea, dincolo de aparențe. 
Fiecare dintre ei are propriile instrumente pentru a 
depăși obstacolele sau de-a face haz de acestea. 
Calatoriile pe care le parcurg autorii sunt interesante 
prin prisma faptului că sunt experiențe diferite, prin 
intermediul cărora înțelegem mai mult decât au lasat să 
se interpreteze la o primă citire" 

Flori Cornățeanu, Constanța 



 
 
"Cartea Dincolo de aparențe este o carte care te 
relaxează pentru că se citește cu ușurință și are un 
umor interesant. 

Andreea Taban-Severin, Constanța 
 

“În principiu…excelentă” 
Teodorescu Dumitru, București 

 
"Am citit carte și sunt încântată de ea, îmi place cum a 
fost gândită, este frumos redată cu diferite teme. Aștept 
cu drag a doua ediție Dincolo de aparențe.” 

Mihaela Sîrbu, București 
 

“Dincolo de aparențe este o carte pe care o recomand 
tuturor celor care îndrăgesc proza scurtă. Scrierile fac 
referire la situații actuale de viață și îndeamnă la o 
conduită mult mai responsabilă a individului ori a unei 
comunități.” 

Mario Neagu, Constanța 
 
 “O carte foarte interesantă și frumoasă. Este genul de 

carte pe care îți vine să o citești de la cap la coadă, fără 

oprire. Ideile sunt bine construite și captivante! Mult 

succes în continuare și așteptăm cu nerăbdare 

următoarea carte! “ 

Georgiana Boruzi, Constanța 
 

Dragilor, vă mulțumim din suflet pentru efortul 
dumneavoastră de a fi alături de noi chiar si după 3 ani 
de la prima inițiativă a proiectul nostru!  

Echipa Dincolo de aparențe 



Introducere 

de Raluca Bercea 

 

     Într-un secol dominat de viteză, măști și lucrul din 

greu la clădirea unor vieți perfecte, cel puțin, pentru a 

promova această imagine, Dincolo de aparențe ne 

oferă o varietate de personaje, idei sau întâmplări care 

se regăsesc, natural, în viața de zi cu zi. Aceasta 

abordează, într-un stil aparte, teme sensibile dar în 

același timp cu valabilitate nelimitată sau mai bine zis, 

care se situează din punct de vedere spațio-temporal 

între două repere importante: Începutul și Sfârșitul 

existenței umane, înțeles ca spațiul dominat de ale sale 

frământări, întrebări, dependențe, frustrări sau dorințe 

de mai Bine, mai Mult, mai Bun etc.  

3 scriitori: Maria Neagu, Marian Tălpigă și Dana 

Toader, 3 stiluri, 3 abordări ale aceluiași subiect. 

Îmbinarea elementelor suprarealiste cu cele realiste și 

explorarea temelor filosofice poartă cititorul într-o lume 

plină de resurse astfel încât acestea furnizează materia 

primă în ceea ce privește nașterea întrebările referitoare 

la Sine, alimentând momente de introspecție. Dincolo 

de aparențe oferă în același timp popasuri, în cadrul 

cărora cititorul are posibilitatea de a se delecta cu 

versuri ale Mariei Neagu și Danei Toader.   



Pentru a înțelege mai bine modul de structurare al cărții, 

pot oferi ca exemplu tema Resemnare și interpretarea 

sa în 3 perspective, astfel: 

Pași de Dana Toader ne prezintă imprevizibilitatea 

vieții, infinitatea posibilităților și a modurilor în care 

acestea se pot intersecta, aceasta fiind asemuită cu un 

drum, al cărui final există, în mod inevitabil și este 

considerat elementul de raportare al omului. 

Scriitorul amator de Marian Tălpigă susține că uneori, 

textul este considerat mai puțin important, cititorul 

mulțumindu-se cu existența unei concluzii ce exprimă, 

sub forma unei morale, un Adevăr general valabil.  

Înapoi în timp de Maria Neagu caută să identifice 

forme sau explicații ale unei vieți limitate – să fie de vină 

vremurile, obiceiurile, lipsa obiectivelor sau trecerea 

inexorabilă a timpului? Totul este filtrat și analizat din 

perspectiva unui profesor de arte plastice a cărui 

existență banală ne este prezentată ca desfășurându-se 

în cadrul anumitor puncte fixe. Activitățile și derularea 

unei zile se află sub dominația timpului, ca unitatea de 

măsură, la care se raportează, de altfel, în mod 

constant. Pe de altă parte avem la dispoziție atât 

puterea alegerilor cât și cea a creației – chiar Picasso 

afirmând că tot ceea ce ne putem imagina este real.  

Așadar este în puterea noastră de a ne Imagina și a 

Construi viața, fiind conștienți de influența Timpului, 

având însă capacitatea de a trece dincolo de această 

limitare utilizând mai multă organizare. 



Vă invit să descoperiți toate capitolele, temele, să 

explorați cu mult curaj o lume interesantă, plină de 

perspective și idei cu substanță în cadrul acestei 

aventuri, a lecturii Dincolo de aparențe! 

 

Despre mine  

Îmi place să observ mediul şi oamenii, învăţ tot timpul 

prin cei din jurul meu şi de la cei din jurul meu iar 

pentru a reuşi să inspir o schimbare pozitivă am pornit 

cu transformarea mea, înțelegând că viața este despre 

EVOLUȚIE și EXPERIENȚE. Acestea au darul de a 

mă ajuta să înţeleg mai multe despre cine sunt, 

încotro mă îndrept şi care sunt aspectele care au 

nevoie de îmbunătățire! Astfel am adoptat următorul 

motto – Acordă-ți libertatea și încrederea de 

a Experimenta experienţa experienţei!  

Scriu pe blogul www.calatoriaralucai.com și îmi 

doresc să fac parte din grupul Persoanelor creative 

ce inspiră schimbări pozitive.  

http://www.calatoriaralucai.com/
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HAZ DE NECAZ 
 

♦♦♦ 
 

Comedie≠Dramå 
 

 
 

Dacă am avea puterea 
să le privim împreună, 

cum s-ar simţi viaţa noastră? 
Dacă am putea să le adresăm 

o singură întrebare, 
ce răspuns crezi că-ţi vor da? 

Dacă am crede într-un imposibil posibil, 
nu am reuşi, oare, să găsim calea 

din prima? 
Autor: Maria Neagu 



DRAMÅ 

 

Actul 1 
Dana Toader 

 

Într-un picior 
 

Îndes totul într-un pahar cu picior: hârtiuţe rupte-n 
opt, câteva fire de praf, zece cuie, o cutie goală de 
vopsea mată, o pungă de plastic maro, o pensulă fină şi 
una mai puţin fină, trei cleşti şi un pieptene ştirb, trei 
cartoane goale şi două pisici maro. 

Iau apoi paharul cu picior şi-l depun cu grijă pe raftul 
cel mai de sus, scot aspiratorul din dulap, îl alimentez, îi 
trag firul cât mai lung şi apoi încep să fac zgomot. 
MARE. Ştiaţi că cei ce fac zgomote MARI au şanse mai 
mari să fie auziţi? Şi mie mi s-a părut o tâmpenie până 
când am testat-o pe propria-mi piele: am vorbit câteva 
zile-n şoaptă şi parcă dispărusem de tot, îmi uitaseră 
până şi numele. Mă strigau de nebuni pe prenume şi 
nimeni nu le răspundea, eram prea ocupată cu şoaptele 
mele pentru a mai integra schimbările. 

După ce am îndesat totul într-un pahar cu picior, 
după ce am aşezat cu grijă paharul în raftul de sus, 
după ce am scos aspiratorul şi am început să fac 
zgomot MARE, ei bine, după toate acestea, m-am oprit 
fix la mijloc şi am constatat efectele: camera era cu 
fundul în sus, culoarea îi curgea finuţ pe pereţi, mocheta 
strănuta fâşii-fâşii, caloriferul se dezmembra de capul 
lui, prizele îşi expuneau firele privirilor indiscrete, 



fereastra, dreptunghiulară, îşi mânjea reputaţia cu nişte 
resturi colorate şi nimic, dar absolut nimic, nu mai avea 
sens. Metaforele se dizolvaseră deja în prea mult alb, 
rimele se ridaseră de atâta platitudine, ideile, odată 
creţe, îşi aşteptau notele, comentând pe ici pe colo. 

În astfel de condiţii, nu m-am putut împiedică să 
golesc paharul, să-l clătesc bine de tot şi apoi să-l dau 
pe gât cu picior cu tot. 

 

Actul 2 
Marian Tălpigă 

 

Creţul 
 
Când o întâlnise pe Sofia, credea că a găsit tot ce îşi 

dorea de la viaţă: era tânără, frumoasă şi spirituală, 
prea spirituală. Avea să constate, când a găsit-o în pat 
cu Jim. L-a durut o perioadă, dar a trecut mai departe la 
Lisa, Anna, Maria şi Julie, însă de fiecare dată când îşi 
deschidea şi îşi dădea inima cuiva se pare că alegea 
greşit. Alegea greşit ori fata ori momentul, nici el nu ştia 
sigur, era descumpănit şi nu ştia ce să facă, când 
deodată l-a lovit! DAA, asta era soluţia! Va rămâne aşa 
cum e acum: bărbat solitar până când va fi absolut sigur 
că fata de lângă el e doar lângă el. 

- Hei, Creţule!! Pe unde ai tot umblat? 
Nu îi plăcea deloc apelativul ăsta, ba dimpotrivă, îl 

întrista. Ştia şi de ce, era un apelativ răutăcios care îi 
aducea aminte că şi-a pierdut o parte din podoaba 
capilară. Nu, nu fusese niciodată creţ şi nici nu îşi dorise 
vreodată asta. Îşi dorea, în schimb să nu-l fi părăsit 
părul. Îl teroriza gândul că într-o zi ar putea avea o freză 



formată doar dintr-o şuviţă, aşa cum văzuse cândva la 
tv, la un preşedinte al unei ţări din Europa, parcă al 
Ungariei sau Bulgariei, oricum nu ar vrea să ajungă aşa. 
Şi da, e absolut normal să-l sperie asta. Într-un studiu, 
recent publicat de nişte cercetători britanici, se afirma că 
lucrul care îi speria cel mai tare pe bărbați nu era, aşa 
cum poate vă aşteptaţi, impotenţa ci pierderea podoabei 
capilare! 

Se hotărî să se prefacă că nu îl aude pe amicul său, 
îşi trase fermoarul de la geacă până sus şi presat de 
frigul de afară, care parcă venise mai devreme decât 
oricând, îşi continuă drumul cu paşi mai repezi, trăgând 
după el trolerul. 

Trecuseră ceva ani de atunci, dar îşi aducea perfect 
aminte momentul în care a sesizat oarecum surprins că 
părul începe să-l părăsească. Nu împlinise încă 30 de 
ani şi s-a simţit precum Samson, atunci când s-a trezit şi 
a observat că Dalila îi tăiase părul în care îi stătea toată 
puterea.  

Se întrista doar gândindu-se la asta, însă există şi o 
parte bună: tot atunci şi-a propus să reușească să îşi 
păstreze podoaba capilară măcar până când va veni 
ziua în care el şi Ea, pe care sigur o va întâlni, vor zice 
DA, apoi Dumnezeu cu mila. Iar ziua a venit la timp, fix 
aşa cum îşi propusese. 

Simţi cum o stare de bucurie pune stăpânire pe el, 
între timp ajunsese pe străduța lui, pardon a lor, se opri 
la magazinul de la colţ, luă o sticlă de vin şi un buchet 
de flori şi porni spre casă, în mai puţin de două minute 
avea să îşi ia în braţe şi să își sărute frumoasa soţie. 
Cum intră în casă parcă ceva nu îi mirosea a bine, într-
adevăr nu gătea formidabil soţia, dar nu asta era acum, 
era ceva straniu în aer, ceva care venea din trecutul lui. 
Mda, chiar aşa mirosea a déjà vu. Panica îl cuprindea 
încet, încet, avu însă tăria să traverseze sufrageria şi să 



deschidă uşor uşa de la dormitor. Nu voia să privească 
ce se petrece înăuntru, zgomotele şi gemetele îi erau de 
ajuns, totuşi împinse uşa la perete cu putere, istoria se 
repeta cu încăpăţânare. Trânti sticla de vin şi florile de 
parchet cu aşa putere, încât cei doi amorezi avură o 
spaimă puternică. Bărbatul sări repede să îşi ia 
pantalonii pe el. Era un pistruiat roşcat şi culmea, creţ! 
Nevasta şovăia şi vorbea fără sens şi tot ce reţinu fu că 
singurul tren care ajunge la timp în ţara asta e ăla care 
îţi aduce soțul din delegaţie acasă. Era dezamăgit 
complet, aşa cum mai fusese de atâtea ori în viaţă, se 
întoarse pe călcâie şi plecă, nu era dispus la niciun 
compromis. Avea de gând de data asta să nu mai 
aştepte şi să facă schimbări în viaţa sa, şi asta cât mai 
repede, aşa că prima oprire după ce a ieşit din casă a 
fost la frizerie unde s-a ras în cap. 

“Să vedem acum cine o să mă mai strige Creţul!” 

 

Actul 3 
Neagu Maria 

 
Cu mult mai bine 
 

O auzim uneori şi o aruncăm imediat pe uşa de la 
intrare, fără niciun regret şi înainte ca celălalt să termine 
ce are de spus. Ce-a simţit atunci, ce simte acum, nu 
este treaba noastră, de ce ne-ar păsa, atunci când 
vocile nu se mai aud? Nu, nu este a noastră şi nu există 
niciun motiv ca ea să ne însoţească acasă. Ar fi un plus, 
un plus inutil, cu care noi încă nu suntem obişnuiţi. Şi nu 
că nu am putea să-i facem faţă, pur şi simplu nu-l vrem. 
La noi în casă este încă bine. 



Alteori, vorbim despre ea şi ne macină numai gândul că 
există, însă celălalt nu ne lasă a termina ce avem de 
spus. Ce-am auzit atunci, ce credem acum. Nu este 
treaba noastră şi de ce ne-ar păsa, atunci când vocile 
nu se mai aud? Cu toate că nu exista niciun motiv ca ea 
să ne însoţească, o lăsăm chiar să intre sub adăpost. 
Nu este un plus inutil, căci ne-am obişnuit cu ea, dar nici 
a noastră nu este. O chemăm cu fiecare cuvânt, deşi la 
noi acasă ar fi cu mult mai bine fără ea. 

O simţim deseori şi i-o aruncăm cui nu trebuie, iar 
celălalt nu ne lasă a termina ce avem de spus, ce am 
crezut atunci, ce vom face de-acum. Nu este a lui, de ce 
i-ar păsa, atunci când vocile nu se mai aud? Nu, nu este 
a lui, şi nu există vreun motiv ca el s-o ia acasă. Ar fi un 
plus, un plus pe care nu-l cunoaşte şi pe care nu are 
cum să-l înţeleagă. O goneşte cu fiecare cuvânt şi o 
cheamă cu fiecare faptă pe care o săvârșește. La el 
acasă este cu mult mai bine fără ea şi ţie, cu mult mai 
bine fără el.  

  



COMÈDIE 

 

Actul 1 
Dana Toader 

 

Baba şi mitraliera 
 
Dar-ar dracu‟n capu‟ lor de copchii afurisiți, n-au altceva 
de făcut decât să-mi behaie mie toată ziua “Marvel 
Heroes” la ureche. Sau alte dracii din astea. Cât îi ziua 
de mare, parc-ar dat strechea-n ei și alta nu. Li s-a lipit 
albul ochilor de ecranele ale de zici că nici cu dalta nu-l 
mai dezlipești. Și urlă maica, urlă cât îi ziua de mare, de 
zici că-s apucați și alta nu, Doamne iartă-mă, de n-aș 
stii “că-s în rețea” aș zice că li s-a dereglat vreo genă 
d‟alea responsabile cu drumul drept. Că am văzut din 
ăștia “pierduții”, merg drept dar își vorbesc în șoaptă, 
“monoloage” d-astea maică nu-s semn bun, și când te 
iau de mic, “Doamne-Ajută” și curaj cu caru‟. 
“Coana mare” era cumva depășită de situație, privea la 
lumea din jurul ei și-și căuta ca o găina beată reperele. 
Și, bineînțeles, nu și le mai regăsea. Se simțea depașită 
de toți și de toate, în jurul ei se fofilau cuvinte din ce în 
ce mai ciudate și oameni scufundați în realitati virtuale 
se infruntau în strategii de supraviețuire “cea mai bună 
strategie de supraviețuire e atacul, diplomația și empatia 
sunt frecție la piciorul de lemn”. 
Tare a mai ținut coana mare la principii, aproape toată 
viața s-a ținut stană de piatră în fața schimbărilor, 
electricitatea n-a acceptat-o decât forțată de împrejurări 
“nunta cu lumânări tanti Oano, Doamne Iarta-ne că mai 



păcătuim și noi” și până spre cincizeci de ani nu și-a pus 
telefon “să-mi intre spionul în casă?”. 
Flexibilă nu se dădea coana mare decât la ocazii cu 
totul și cu totul speciale dar de câtăva vreme simțea o 
durere surdă în coșul pieptului “să mor de curiozitate și 
alta nu, dar-ar dracu‟un chielea lor de copchii, că n-or 
putea să folosească cuvinte d-alea românești, să 
priceapă și omu‟ și capra”. 
Ca să mai uite de durere, coana mare, curioasă din fire, 
încerca cum putea să înțeleagă realitatea. Internetul il 
pusese fi-su cel mare pe la saptezeci de ani “să facem 
schipe mama din când în când că-i mai ieftin”. Google   
i-a plăcut într-un final că răspundea la orice întrebare “și 
murături îți spune cum să pui, cum să nu-ți placă?”. 
Când neispraviții de copchii strigau ca apucații ” ultimul 
GPU GeForce GTS 45 e me-se-ri-as, real bai, real de 
tot, clar că ziua-n amiază mare și rapid ca fulgeru, 
“speed of life” și alta nu” coana mare punea repede 
motorul la căutare și apoi se holba la rezultate ore-n șir 
cu ochelarii pe vârful nasului “3,5 tanti Oana, la vârsta 
matale ești bună pentru cartea recordurilor”, și-și nota 
conștiincioasă întrebările pe un caiet “dictando” să 
întrebe la pokerașul de joi babele, or înțelege ele mai 
bine “performanțe rapide și fluide, o experiență vizuală 
de nota zece, procesare geometrică sub DirectX 11 de 
cel puțin două ori mai mare decât …”. Închidea apoi 
caietul “dictando” și chibzuia preț de o clipă “buni îs și 
ochelarii ăștia, cu ei devin și eu în pas cu lumea, o 
asemenea experință vizuala… “GTS”-ul să se abțină 
dragul de el!”. 
Coana mare iubea hazardul cum numai o femeie trecută 
prin viață ca ea putea să-l iubească, tot sperand să mai 
“iasă” ceva din cutele vremii “mai știi de unde pică 
norocul?”. Din acest motiv și din multe, multe altele, îi 
plăcea expresia încremenită a Matildei în fața carré-ului 



de Asi “atâta sobrietate pute rău, de la mare distanță 
Matildo” și zâmbetul abia mascat al Frosinei “iar bluffezi 
Frosino cu o pereche de septări, bluffeaza maică pentru 
că viața-i tare scurtă și câteva bețe de chibrituri în minus 
n-or fi un capăt de lume”. 
Pe la optezeci de ani fi-su o învățase “poker-on-line” dar 
chestia n-o impresionase deloc “să nu simt eu textura 
damei de pica la degete? Să nu văd eu mutra Matildei, 
cascată în fața roielii regale bine ascunse două zâmbete 
divine?” 
Fi-su îi tot spunea că strategii din astea sunt la discreție 
acum, pe toate drumurile “Încearcă și tu un “Civilization” 
și mai vorbim după”. Și coana mare, din ce în ce mai 
flexibilă de câtăva vreme a încercat “Civilization” și tare 
i-a mai plăcut. Juca nopți în sir, cu Matilda și Frosina în 
rețea, ea miza pe greci, ele pe azteci, se atacau “pe 
orbește maică, de ti-aș vedea mutra te-aș citi până la 
os” și se consolau peste zi la o cafeluță la nisip și o 
dulceață de vișine savurând zicerile maestrilor: 
“Spiritul este adevăratul tău scut ” (Morihel Ueshiba) sau 
“Mijlocele la dispoziție nu garantează victoria” (SunTzu) 
Pe la optezci și trei de ani coana mare i-a cerut lui fi-su 
un update “eu mi-s din ce în ce mai maestră în d‟ale 
strategiei dar tehnologiile astea video mă îngroapă de 
vie”. Fi-su alegea componenta (noul magazin online să 
traiască), făcea transferul, coana mare recepționa 
pachetul, vecinul Mitică upgrada. “ATI sau NVDIA, 
coana Oana, tot aia, îți spun eu că mi-s știut în plăci 
video și d‟alde alea, știu eu de pe un forum componente 
că e doar o chestie de concurență și asta-i bine, când 
unul n-are, are ălalalt și ăla comunică în gura mare și 
ălalalt se pune cu burta pe carte până-i fată si lui ceva 
mintea, și tot așa, clientul nostru, stăpânul nostru”. 
Coana mare nu-l contrazicea pe Mitică ca “cine stie 
cand s-o mai ivi un upgrade si eu la cine oi mai apela 



daca-l supar pe Mitica?”, îi servea nessul bătut cu Pepsi 
și apoi se întorcea la strategiile ei. 
Pe la nouăzeci de ani dioptriile coanei mari au lăsat-o 
de tot baltă “și zece să fie și tot în pâclă văd, mi-o fi 
venit și mie vremea că bat suta mâine-poimâine”. Coana 
mare, împinsă de situație, a lăsat civilizațiile-n plata 
Domnului și a dat-o în meditație : “încă nu s-a inventat 
maică jocu‟ ăla să-ți citească gândurile, să anticipeze 
miscările Frosinei și să-i dea astfel peste bot Matildei, 
noaptea-n rețea, atunci când e somnul mai în fază 
paradoxală că atunci se coc strategiile pe toate fețele, 
calde-calduțe, taman bune de pus în practică în trei 
ipostaze diferite, cu caracter cu tot, că tare m-aș fi băgat 
și eu la un GTA5 că mi-s fană în ale psihologiei “. 
Afară ploua fin, frunzele se scurgeau una câte una , 
galbene toate, niște copii băteau o minge de zor. 
“Dar-ar dracu‟n capu‟ lor de copchii afurisiți, n-au altceva 
de făcut decât sî-mi toace mie mărunt astfaltul la 
ureche. Cât îi ziua de mare, parc-ar fi dat strechea-n ei 
și alta nu. Li s-au lipit degetele de mingea aia de zici că 
nici cu dalta n-o mai dezlipesti. Și urlă maică, urlă cât îi 
ziua de mare, de zici că-s apucați și alta nu, Doamne 
Iartă-mă, de n-aș știi că-s nepoții lui Mitică aă zice că li 
s-a dereglat vreo genă d‟alea responsabile cu drumul 
drept. “N-au mostenit ăi ei pasiunea lui Mitica pentru 
plăcile video și alte realități virtuale, mi-aș fi trăit și eu 
bătrânețile împăcată, că de când cu pâcla asta doar cu 
gândurile am rămas”. 

 



Actul 2 

Marian Tălpigă 

 

The man on the moon  
 
Era liniștit  acum,  reușise  cumva  să privească cu umor 
toata situația, sau mă rog ce își mai amintea din ea…da‟ 
poate  chiar  asta îl ajutase să meargă mai departe ușor. 
- Cum  mama  măsii  intră  asta  a treia întruna și nu așa 
cum  trebuie  în a întâia?  Un rid  de  expresie  îi  brăzdă 
pentru o  fracțiune  de  secundă  fața  și  dispăru  tot așa 
repede cum apăruse.  Era  la volan într-o rampă iar luna 
se  „nalța  din ce  în ce mai tare, mai rotundă și mai roșie 
în fața  lui  pe  măsură  ce urca,  era aceeași lună care îi 
fusese  martoră,  singura  martoră  în  aceea  noapte din 
mijlocul  verii.  O privi atent… hmm ceva,  sau cineva de 
acolo  parcă  îl  urmărea  și ȘTIA, da chiar știa ce pățise 
el…haha  ahaha  râse  cu  poftă,  asta ar fi chiar tare să 
mai  știe  cineva,  fie  el chiar omul de pe lună.  
Era  o  fire veselă  și, deși  nu obișnuia să bea, în seara 
aceea   a  băut  câteva cuba libre, câteva cuba libre mai 
mult  decât  trebuia adică.  Și atunci c a și acum de altfel 
pe fundal se auzea vocea lui Bonjovi, sigur și el are vina 
lui  pentru cele  întâmplate,  cum adică “I just wanna live 
my life alive”?!? Treaba asta îi dăduse cumva un imbold, 
imbold de care el avea din când în când nevoie pentru a 
trece  peste precauția  pe  care  uneori  ș-o  impunea  și, 
desi  nu  îi  plăcea  să  recunoască nici în ruptul capului, 
suferea de sindromul obsesiv-compulsiv, DAA nu e ceva 
ieșit  din  comun  să te  trezești  la  3 noaptea  să verifici 
dacă  laptele  e așezat pe ușa frigiderului, și nu pe vreun 
raft  în frigider,  nu? NUUU?? 



O  văzuse  de  cum  intrase în bar,  intrase  fiind  cumva 
impropiu  din  moment  ce barul era în aer liber pe plajă, 
sub  luna locuită  de  omul  ăsta care acum nu îi da pace 
și-l  urmărește cu privirea peste tot, indiferent câte viraje 
ar lua el. Și cum nu era stilul lui să meargă la o tipă și să 
îi  rostească  cuvinte magice  și-a văzut  de  cuba  lui  în 
partea  opusă a barului aruncând din când în când priviri 
în direcția nimfei.  La  al  patrulea pahar nu înțelgea cum 
de  nimeni, da chiar nimeni nu răpea faptura aia și nu se 
făcea  nevăzut  cu  ea pe mare. Ceva mai târziu avea să 
își dea seama că făptura era cuvântul potrivit, corect din 
punct de vedere politic, cum se zice mai nou. 
- Nu  ai  un  foc? Era amețit, nu își explica cum ajunsese 
lânga el.  Abia reuși  să  îngane că  el fumează,  da‟ așa 
cum e la modă acum, electronic… 
- Nu-i  nimic, oricum e aprinsă, voiam doar să mă bag în 
seama!  Să  fie  alcoolul  de  vină  sau sânii ei imenși se 
frecau   acum  de  umărul  lui?  Frate,  dar  câte  tone de 
deșeu  s-au  topit  pentru  a  i  se face  bustul ăsteia? Ce 
contează,  Jean  boxează!!  Îi plăcea  vorba  asta,  drept 
urmare  își  mai aduce  aminte doar frânturi  din noaptea 
sau  dimineața  respectivă.  Au dansat, hmm..nu chiar el 
încerca  să  se mențină  la vertical ajutat de un stâlp,  iar 
ea   parcă  era  din  altă dimensiune. În fine,  nu mai știe 
dacă  chiar era sau al naibii barman punea numai rom în 
cuba aia și pic de cola!! 
Au  plecat  împreună,  nu  pe mare ci mai practice, la ea 
acasă,  în vila  pe  care  se  pare  că  o închiriase pentru 
vara asta, de aici știe sigur două lucruri extreme de clar: 
1. İ-a  dat  bluza jos încă din fața casei și a aruncat-o pe 
cușca  lui Rex  care  lătra de zor la ei.  De parcă  știa  el 
ceva,   bun  băiat  Rex,  bun baiat;  au  ajuns  la  etaj  în 
camera  ei  cu  viteza sunetului, și tot așa a sărit și el din 
haine.  Ea  i-a luat mădularul în mână,  apoi  în gură, era 
străbătut  de  senzații plăcute,  creierul elibera cu putere 



dopamina. 
2. Tot  creierul l-a făcut să se arunce cu viteza luminii de 
la etaj pe cușca lui Rex doar cu pantalonii în mână când 
dorind  să  ajungă  “în ce mai frumos loc de pe pământ”,  
în  fața  ochilor  i-a  apărut un  mădular  de  două ori mai 
mare  și  mai energic  decât al său. 
Nu știe cum a ajuns acasă, dar âși amintește că a închis 
ușa  și  sus, și jos de două ori.  S-a  și  trezit  să  verifice 
dacă  e așa,  dar  acum  nu mai era  din  cauza obsesiei 
compulsive.  
Ha, ce bine că pe lună trăiește un barbat și nu o femeie, 
chiar   dacă   știe  ce   s-a petrecut,  el  îl  înțelege,  nu-l 
dojenește, mda chiar așa….da stai, dacă nu e bărbat?!? 
 

 

Actul 3 

Neagu Maria 
 

La un ceai 
 

Citise cândva într-o carte că mişcarea este bună şi 
chiar îi spusese cineva că ea poate face şi minuni. 
“Exerciţii matinale pentru trup şi suflet“, îşi aminti titlul şi 
se îndreptă numaidecât spre biblioteca centrală, în 
speranţa că miracolul o va aştepta la intrare. Da, avea 
să fie acolo, însă în încăperea unde se făceau 
înregistrările. În spatele uşii, ascultând pașii ei care se 
auzeau din ce în ce mai aproape. Stătea cu urechile 
făcute pâlnie şi cu ochii întredeschişi, zicându-şi în sine: 
“Sunt atât de obosit, nu vreau ca azi să dau greş“. Se 



uită la ceas şi se văzu în situaţia în care el însuşi avea 
nevoie de o minune. Orologiul zâmbi la el şi-i spuse: 

- Dormi puţin, te trezesc eu la ora prânzului! 
- Nu ai putea să faci o mică excepţie azi 
 - O excepţie şi să nu anunţ ora mesei? Nu, nici în 

ruptul capului! 
- O mică excepţie şi să fim amândoi acum la ora 

prânzului. Am putea să ne bucurăm de un ceai mult mai 
devreme, ce părere ai? 

Bătrânul ceas se uită el, ridicându-și sprâncenele, şi 
apoi râse zgomotos. 

- Tinere, putem servi un ceai şi acum, dacă-ţi 
doreşti. Şi acum şi după prânz. În loc de unul, vor fi 
două, ce zici de asta? 

- N-aş vrea să fiu nepoliticos şi să te refuz, însă eu 
chiar am nevoie de ora prânzului în acest moment. Ştii... 
este cineva afară şi mă aşteaptă. 

- Păi, mergi, nu-l lăsa să te aştepte, tot aici mă 
găsești! 

- Dar eu sunt prea obosit să-i vin în întâmpinare.  
Conversația a fost întreruptă de un ciocănit uşor în 

uşă şi o intrare rapidă. İnima parcă i se opri, iar Bătrânul 
se uita la el cu coada ochiului, mustăcind. 

- Doamnă, este ora prânzului, nu veniţi la masă?  
- Pai, este doar 10 şi 10 minute. 
- Nu, ceasul v-a rămas în urmă, este chiar 12:05! 
- Aşa repede? Nici nu am terminat evidenţa 

electronică! 
İeşiră amândouă din încăpere, iar tânărul respiră 

uşurat: 
- Îţi mulţumesc!, aruncându-şi ochii în sus. 
- Cu cât ne gândim mai mult la imposibil cu atât este 

mai posibil ca bateriile să fi fost pe terminate încă de-
aseară. 

- Aşadar, nu ai făcut tu asta? 



- Nu eu, dar tu poţi. N-aş permite excepţii şi, mai 
ales, ţie! Azi te-ai comportat ca un egoist, ai  merita o 
învăţare de minte, dar eşti încă necopt, le vom pricepe 
pe toate împreună.  

Miracolul îl asculta şi nu înţelese mai nimic, dar un 
lucru avea să fie clar: cum putea Bătrânul să-i 
vorbească de baterii, când el era mecanizat? Nu, nu se 
pricepea deloc la reparaţii, cum de altfel nici Timpul nu 
se pricepea să mintă.  

- Prietene, permite-mi să-ţi schimb bateriile, măcar 
atât pot face pentru sfaturile tale, înainte să luăm 
prânzul. 

- Nu, mă descurc şi fără ele, nu-ţi face griji. Hai, 
grăbeşte-te că trece şi ora prânzului şi iar te aud 
plângându-te!  

Tânărul ieşi pe uşă şi trecu pe lângă fata care încă-l 
aştepta. Aruncă o privire spre ea, apoi o luă la goană pe 
uşa principală. Azi servea masa în oraş şi nu avea de 
gând să se întoarcă prea curând. 

“Înscrieri între 10:00-12:00“, se pare că a ajuns prea 
târziu. Se întoarse acasă şi se gândi că o mică tumbă 
nu are ce rău să-i facă, chiar dacă încă nu avea cartea 
şi nici nu urmase sfaturile medicului. Când dădu să o 
facă pe prima, descoperi pe unul dintre rafturi cartea, 
“Exerciții fizice de încălzire“. “Hmm… de unde ai mai 
apărut şi tu? O zi tocmai bună pentru lectură! Practica 
de mâine dimineaţă!”, îşi zise răsfoind cartea 
bucuroasă.  

 


