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Publicăm, prin bunăvoinţa doamnei Tania Muşina, un fragment de proză aparţinînd
lui Alexandru Muşina, scrisă în anii ’90, revelator pentru scriitorul care, se ştie, era
un mare iubitor (şi) de literatură s.f.

Alexandru Muşina

Spectacolul
I.

dreptul ochilor. Nimic schimbat. Veşnic tînăr. Ca la 25 de ani.
Nici o cută, nici un semn. Marele K’laud aristul. Cel mai bogat

Era undeva în spatele casei aceleia pe jumătate ruinate.

om din roiul Zin’ab. Proprietar-delegat al sistemului Ren, o

Hainele îi erau ude. Era frig, o zloată. Lîngă el M’ar, îmbrăcată

planetă în Sirius, treizeci de statii în Alfa Centauri. Miliarde

în hainele acelea străvechi, din pînză, tremura şi ea. Părea îmbă-

de megalorazi. Senator de drept în Marele Consiliu. Un clovn.

trînită, picături de apă i se scurgeau de pe obrazul cu linii dure,

Un valet. Arist. Exilat într-o cabană de pe Ren VII, reşedinţa

plin de riduri. „Cîţi ani ai?” ar fi vrut s-o întrebe, dar privirea nu

T’anilor. O cabană ridicată în şapte ore de roboţii lui M’ar.

şi-o putea dezlipi de pe chipul ei şi vorbele nu se puteau auzi.

Adică ai săi. După proiectul său, desigur, reproducînd toate

„Cîţi ani ai? Cîţi ani ai? Cîţi Ani Ai?”

condiţiile de-acasă. De pe Ter. Ah, să nu uităm, desigur, propri-

Apoi se aflau amîndoi înăuntru şi mobila era străveche,

etar a 14,251 ha teren inalienabil pe Ter. Arist. Un pîrlit vînat de

maro, din lemn de tei, o mobilă stil, autentică, cum nu mai avea

marile moştenitoare. Un pedigri. O minte bolnavă pentru care

nimeni. „Uite, vezi, asta-i”, ar fi vrut să-i spună, însă amîndoi

idioţii plătesc zilnic milioane de megalorazi. De miliarde de ori

priveau hipnotizaţi masa imensă ovală. În mijlocul ei, pe un

mai mult decît au cîştigat în viaţa lor cei 123 strămoşi direcţi, în

postament de silcorit, o ciudată reţea, un fel de maşinărie: patru

baza cărora e Arist. Un sărăntoc cu pedigree. O marfă scumpă

mici geamuri încastrate-n aramă, străbătute de nervuri diago-

exportată de incapabilii de pe Ter. De pe Pămînt, adică, lua-i-ar

nale. Îi era frică, dar nu putea să nu se uite-ntr-acolo. Lumina

toţi dracii cu galactica lor. „Ce exprimă «draci»?”, l-a întrebat

venea din dreapta, de la un sfeşnic aşezat pe scrin, o lumină

M’ar fascinată, prima dată cînd l-a auzit înjurînd. „Nimic” a

păstoasă, amestecată cu-ntuneric, o lumină atît de reală cum

răspuns. „Ceva ce nu există în nobila voastră lume”. „Fermecă-

nici în cele mai bune skandreks-uri ale sale nu reuşise să pro-

tor”, a bătut din palme, „ceva ce nu există”. De-atunci în cele

ducă.

mai selecte companii înjură cu sîrg. Şi, stîlcind fraza, desigur:

Cele două geamuri din mijloc căzură din ramele lor. În locul

„du-te la draci” sau „să posezi draci” sau „să fii integrat de dra-

lor, cîteva fire drepte, subţiri, atîrnate de sîrme invizibile, începură

cul”, ceva-n genul ăsta. Şi toţi s-au molipsit. Fiecare aproxi-

să se mişte. Scoteau un sunet metalic-cristalin. O voce.

mînd, deşi au zeci de dicţionare şi benzi şi inductorii lingvistici

– Sînt fiica voastră, spuse vocea. Sînt fiica voastră, Somelantina. Iată, sînt aici.
Nu putea să spună nimic. Ar fi vrut să se întoarcă spre

şi nenorociţii lor de roboţi conversaţionali. Dar dac-ar reuşi,
cum s-ar mai distinge atunci un arist autentic de orice parvenit
de galact, fie el posesor al unui întreg sistem solar.

M’ar, să-i strige „Vezi, vezi, vezi ce-ai făcut!!”. Dar nu-şi putea
dezlipi privirea de micile vergele care spuneau:
– Sînt fiica voastră. Dar am trecut într-o altă formă. O

II.

entitate mai clară. Poate nu înţelegeţi, dar nu-i nicio deosebire.
Sînt a voastră, voi m-aţi făcut. Sînt fericită aşa. Sînt fericită.

Cine poate înţelege-un arist? Poate doar un arist de acelaşi

Deschise ochii încet. Privi tavanul cu modele romboidale,

calibru. Dar, cum fiecare e o lume aproape independentă, cine

albastre şi verzi, prin care se filtra lumina lui Ren. Ridică mîna

poate garanta că aristul povestit de un alt arist nu e o proiecţie

transpirată şi îşi dezlipi de pe tîmpla dreaptă dreptunghiul

completă şi integrală a acestuia din urmă.

minuscul şi-l aruncă de perete. Mîna-i căzu pe pătura subţire,
ca şi cum ar fi paralizat brusc.

Desigur, unul dintre strămoşii mei, de rangul IV, a fost
frate cu aristul Sruben, azi aproape uitat, deşi – în felul lui –

„Aşa-mi trebuie” îşi zise, „cine m-a pus să păstrez contac-

remarcabil şi el. Ce încerc eu acum e să reconstitui teribila zi

tul”. „Dacă eşti Arist, fii pînă la capăt, bătrîne Claudius.” Scoase

din 17 dekar 2752, pe cît posibil cît mai autentic. Avem înre-

şi mîna cealaltă de sub pătură, apoi le ridică pe-amîndouă în

gistrările proiecţiilor aristului Claudius Maximus (pe numele
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lui adevărat de pe Ter, Claudiu Muşat), filmele luate de roboţii

de generaţii de exploratori, specialişti şi organizatori, s-ar des-

deşi incomprehensibilul „spectacol”, dar... Claudius tace, închis

oameni cu memorie arhetipală, singurii capabili de proiecţii

speciali ai lui M’ar, avem şi splendidul – în ultimă instanţă –
în solitudinea lui şi nimeni, pînă acum, nu a sondat un Arist.
Nu doar că legea o interzice, cum prea bine ştiţi, dar nimeni

nu are curajul să-şi rişte viaţa pentru ceva cu totul nerelevant.
Căci lumea unui arist este atunci cînd e născută şi-atît. O altă

lume îi ia imediat locul, o lume în care orice „intrus” e, oricum,
o victimă sigură. Iar ceea ce s-a întîmplat pe Ren VII nu poate
decît să ne facă şi mai prudenţi în relaţia cu un arist.

Desigur, civilizaţia noastră s-ar putea debarasa cu uşurinţă

de ei: ariştii sînt prea individualişti pentru a se putea coaliza (o

trăma. Liantul lumilor noastre sînt tocmai aceşti arişti. Singurii

psihomateriale. Un fel de grund, un fel de suport al întregii
Expansiuni. Căci fără creierele lor „anormale” distanţele, pe

care le stăpînim demult, ar distruge omul, ar anihila umanitatea. Am recădea în barbarie. Ca în sinistra epocă a dinastiei

Nil’Art, cînd numai şansa şi curajul nebun al locuitorilor de

pe Sir, conduşi de Ge’La Fay (străbun de gradul XL, pe linie

maternă, al nefericitei M’ar Fay) a salvat Ter, obiceiurile lui şi,
astfel, întreaga comunitate umană.

Revenind la Claudius M., să precizez că tot ce vă pot oferi

coaliţie care-ar lăsa civilizaţia noastră la îndemîna lor); ba chiar

aici e un surogat, nişte – cum excelent titra a doua zi în „C.L.

Dar, în lipsa lor, civilizaţia noastră, atît de greu construită de 30

Nu mai mult, dar nici mai puţin, însă.

– spun experţii – nici unul n-ar opune nici un fel de rezistenţă.
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Stars” M’ak You – „Adevăruri conjecturale despre 17 dekar”.

