
 

 

 

                                                               Ghemul timpului 

 

 

Drip este o mică localitate din Forgard, puțin mai la nord de Osela. În Drip, pe strada Furtunii, la 

nr.9, locuiește Nebis Nebian, fondatorul Societății de Ordine Universală, cu sediul la parter. 

Domnul Nebian predă fizică cuantică la Liceul Monumental, situat în spatele Parcului cu Arini. În 

secret, domnul Nebian se ocupă și cu remodelarea destinelor. Ce-i drept, în scurta perioadă în 

care se dedicase acestei noi îndeletniciri, nu avusese decât doi pacienți, dacă i-am putea numi 

astfel pe Drafis Pretor, comandantul Jandarmilor Libertini, și pe Octar Trasin, gunoierul orașului. 

De fapt, cei doi fiindu-i buni prieteni, se oferiseră pe post de cobai, pentru ca domnul Nebian 

să-și poată verifica în practică teoriile. Pe Drafis Pretor soția îl părăsise cu doi ani în urmă, când 

își luase tălpășița în toiul nopții, alături de caravana Circului Aurelius, gurile rele insistând că, de 

fapt, aruncătorul de cuțite armean fusese motivul acestei intempestive hotărâri. Octar, blândul 

și, pe nedrept, disprețuitul specialist în vidanjări de tot felul, nu avusese nicio relație stabilă 

până la vârsta de 38 de ani, când bârfele care mocneau în jurul său explodaseră într-un val de 

indignare gălăgioasă, atunci când zvonul despre legătura sa cu văduva preotului Burnuz, o 

femeie ce mergea binișor pe șaptezeci, făcuse înconjurul localității.  

Așadar, domnul Nebian avea parte de cel mai bun material de studiu, doi oameni față de care 

destinele personale nu se arătaseră prea darnice, gata să își sacrifice bruma de respect rămas la 

dispoziție, în speranța găsirii unei variante mai plăcute de viață. 

Se reuneau în Sala de Consiliu, așa cum pompos fusese redenumită sufrageria casei, golită de 

toate obiectele nefolositoare, cum ar fi masa grea de mahon, împreună cu cele douăsprezece 

scaune cu spătar sculptat manual, bufetul masiv cu intarsii și, mai ales, vitrina cu uși de cristal 

fațetat, unde statuetele de porțelan se adunaseră de-a lungul a trei generații, una mai 

pretențioasă ca alta. Domnul Nebian lucra cu fiecare pacient în parte, punându-l să repete o 

serie de mantre, rostite mai întâi cu glas puternic de el însuși. Vocea sa limpede, urmată de cea 

nesigură și cam mormăită a pacientului, reverbera între pereții tapetați cu mătase și se întorcea 

cu un ton mai jos, semănând mai degrabă cu o mustrare, decât cu ecoul așteptat. 

În urma cercetărilor făcute pe parcursul ultimilor doi ani, Nebis Nebian ajunsese la concluzia că 

principala cauză a derapajelor negative din viața unui individ o constituie intervenția 

neautorizată într-un plan de viață paralel. Cine și de ce făcea așa ceva, ei bine, lucrurile acestea 

încă nu-i erau foarte clare cercetătorului nostru, însă deosebita sa dedicație, precum și faptul că 



providența îi oferise ocazia de a obține răspunsuri relevante, îl împinseseră înainte. Acolo unde 

nu fusese timp de tras concluzii bine argumentate, domnul Nebian își dăduse cu presupusul fără 

nici un fel de reținere, lucru ușurat și de imposibilitatea de a fi ținta unui control, deoarece în 

acest domeniu nu exista nicio autoritate îndreptățită să facă ordine. 

Fără îndoială că intențiile domnului Nebian erau dintre cele mai onorabile, destinele triste ale 

vechilor săi prieteni îi stăteau necontenit în fața ochilor, ca niște trofee de vânătoare așezate 

deasupra șemineului, acele capete încornorate de cerbi sau bivoli africani care aminteau fără 

echivoc de inseparabila relație dintre izbândă și moarte. Cu tot profesionalismul pus în slujba 

acestei cercetări, simțea că pe undeva se strecurase o greșeală, că remarcabilele sale calcule 

ascundeau o eroare puțin vizibilă, care putea fisura pojghița subțire a raționamentului, până 

atunci impecabil, după care își ghidase alegerile. Lucru care nu îl împiedica defel să-și dezvolte 

neabătut teoriile și să spere că ziua în care, odată încheiată perioada de studiu, va putea trece 

la treabă, nu este departe. 

Stabiliseră seara de marți ca fiind cea mai potrivită pentru întâlniri, marțea fiind o zi în principiu 

anostă, fără obligații deosebite pentru vreunul dintre ei, ca să nu mai amintim de faptul că cele 

trei ceasuri rele ar fi trebuit să se consume, de bună seamă, până la ora la care Drafis și Octar 

ajungeau să sune la ușă.  

Domnul Nebian nu fusese căsătorit niciodată. Ca să afli acest lucru, nu era necesară consultarea 

registrului de stare civilă din Drip, o privire atentă era de ajuns - atitudinea neglijentă, felul 

fistichiu și lipsit de gust cu care se îmbrăca, precum și dezordinea care domnea în interiorul 

casei, erau cele mai bune argumente că nu exista nicio femeie în viața lui. Lucru cu atât mai 

benefic acestor întâlniri, când nimeni și nimic nu se punea în calea bunei desfășurări a 

ședințelor de reglaj, așa cum erau numite orele petrecute de cei doi musafiri în sufrageria sa. 

După câteva zile de chibzuință, presat însă și de o anumită nerăbdare din partea prietenilor, 

hotărâse că în acea zi de octombrie, cu nimic diferită de altele, urma să se petreacă cea dintâi 

interacțiune cu destinul, și că Drafis Pretor, ca fiind persoana de cel mai înalt rang dintre cei doi, 

va avea întâietate. Bietul Octar, a cărui viață cuprindea poate excesiv de multe momente de 

umilință, trebuia să își manifeste încă o dată înțelegerea, ceea ce, având în vedere că urmau să 

încerce o remodelare a destinului, părea să aibă, în sfârșit, o rațiune satisfăcătoare. 

Așadar, la ora stabilită, Drafis Pretor, cu figura sa colțuroasă, marcată de o expresie ce aducea 

cu a unui individ care tocmai a înghițit un fel de mâncare grețos, stătea așezat în fotoliul 

Campers cu tăblie, privindu-l țintă pe Nebis Nebian, în timp ce acesta distribuia prin încăpere 

lumânări aprinse, după un algoritm numai de el înțeles. Când ultima lumânare a fost așezată pe 

pervazul ferestrei care dădea în curtea din spate, l-a rugat pe Octar Trasin să îl ajute, 

întinzându-i capătul unei panglici roșii de mătase, nu foarte lată, el ocupându-se cu deșiratul 

acesteia dintr-un ghem proeminent. Fiecare fâșie tăiată cu ajutorul foarfecii de croitorie, 

apărută ca din senin dintr-un buzunar al halatului de casă, lega două lumânări, astfel că în 



curând sufrageria semăna cu o hartă, unde traseele importante fuseseră marcate brutal, pentru 

a ieși în evidență. 

Când a considerat că pregătirile erau încheiate, domnul Nebian s-a așezat pe un taburet, față în 

față cu pacientul, i-a apucat palmele, pe care le-a așezat cu grijă peste palmele sale întoarse în 

sus și l-a privit adânc în ochi, înainte de a declanșa interogatoriul. Pentru că, fără nicio îndoială, 

era vorba de un interogatoriu în toată regula, din fața căruia Drafis nu se putea sustrage, cu 

toată aversiunea lui pentru situații de acest gen, ca om obișnui să pună el întrebările, și nu 

invers. 

Ora la care se scula dimineață, felul în care îi plăcea să i se prepare cafeaua, echipa de gostil 

preferată, apă acidulată sau plată, mare sau munte, blonde sau brunete, film sau carte, 

întrebările se succedau în rafale, iar Drafis Pretor, cu ochii aproape închiși, răspundea pe loc, ca 

într-un fel de transă, fără să-și acorde timp de gândire. Nu s-a oprit decât atunci când domnul 

Nebian, după ce a tras adânc aer în piept, a spus:  

- Când crezi că a început?  

Drafis nu a cerut precizări, de parcă era de la sine înțeles că știa la ce se referă amicul său. A 

scos însă un oftat adânc, înainte de a răspunde:  

- Chiar nu am habar! 

- Știu eu! s-a auzit vocea lui Octar Trasin de pe canapeaua de alături.  

Aproape uitaseră de el, prinși în jocul acela exuberant, și iritarea și-a făcut apariția în vocea lui 

Drafis:  

- Tu nu te băga!  

Dar domnul Nebian a intervenit imediat, luându-i apărarea celuilalt:  

- Să-l lăsăm, poate ne spune ceva interesant.  

- Pe douăzeci și șapte iunie, acum trei ani, a continuat Octar. Știu precis, chiar ea mi-a spus!  

– Ea? a întrebat Nebis Nebian. 

– Da, Amalet, că doar despre ea vorbim! a replicat Octar cu siguranță. Știu pentru că eram 

împreună, Drafis plecase la Osela cu treburi, iar noi ...  

– De ajuns, nu vreau să știu mai mult! a urlat Pretor, continuînd să țină ochii închiși, de parcă se 

aștepta să vadă la propriu toată povestea.  

– Trebuie, a intervenit domnul Nebian, altfel nu putem desface ițele predestinării. 

- Pe naiba, crezi că a fost predestinat ca Amalet să se combine cu trădătorul ăsta? Dacă aș fi eu 

aruncătorul de cuțite, i-aș înfige chiar acum unul în inimă! 



- Să ne calmăm, a continuat Nebis Nebian, facem aici o cercetare științifică, nu analizăm un 

simplu adulter, ci cauzalitatea sa. 

- Cum să nu, ție ți se pare simplu, pentru mine a fost însă extrem de complicat. Și de dureros, la 

naiba! 

O lacrimă s-a prelins pe obrazul comandantului. Ceva nemaivăzut la el, un lucru pe care ceilalți 

doi nici măcar nu și l-ar fi putut închipui până atunci. 

- Îmi pare rău, a spus domnul Nebian, dar suntem nevoiți să ascultăm relatarea până la capăt. 

Este și un mod de a elibera durerea, a continuat șoptit, sperând să fie auzit doar de cel așezat în 

fotoliu. 

- Stăteam la fereastră, Amalet se dusese la baie, după ce ... în fine, știți voi. Când s-a întors, avea 

o figură complet schimbată, zâmbetul dispăruse și în ochi i se vedea o licărire aproape tragică, 

aș putea spune. Nu s-a uitat la mine când a zis: „- Toate astea sunt paliative, norul este prea 

mare și prea negru, urmează furtuna, nu mai există nicio scăpare.” „- Furtuna? am zis eu. S-a 

anunțat vreme frumoasă pentru mâine.” „- Tu n-o să înțelegi niciodată lucrurile astea. De fapt, 

tu nu înțelegi nimic.” M-a deranjat replica ei, dar i se întâmpla des să treacă de la o stare de 

dispoziție la alta, aparent fără motiv. M-am făcut că n-am auzit și am continuat: „-Dacă vrei să-i 

punem capăt, spune-mi și gata!” „N-avem la ce pune capăt, nu se poate încheia ceva ce nu a 

început. După cum ceva ce a pornit trebuie să se întoarcă în punctul de plecare, mai devreme 

sau mai târziu.” 

- Dumnezeule, strigă domnul Nebian, dar asta este ... 

- Am zis că a luat-o razna și am tăcut, a continuat Octar, dar peste puțin timp, când a dispărut cu 

circul Aurelius, mi-am amintit ultima frază auzită, înainte de a ieși pe ușă: „Este nevoie de cuțite 

foarte ascuțite pentru a sfâșia pânza groasă. Să taie cu precizie, în locurile sensibile. Poate 

atunci, poate atunci ... ” Vă rog să mă credeți că tonul cu care a spus vorbele astea, la care se 

adaugă fuga ei cu aruncătorul de cuțite turc, mă fac să mă înfior și acum. 

- Armean, l-a corectat Nebis Nebian. 

- Oh, Amalet, de ce? a gemut Drafis. 

- Repede, apucă panglica, s-a răstit Nebis la el, lasă văicăreala! Acum este momentul să 

schimbăm totul.  

I-a întins un capăt al panglicii de mătase, impregnat cu ceară uscată, iar pe celălalt i l-a întins lui 

Octar. Cuprins de o frenezie inexplicabilă, a adunat toate fâșiile întinse de-a latul încăperii și le-a 

strâns într-un ghem dezordonat, din care ieșeau fire răsucite, murdare de ceară. A aprins un 

capăt de la una dintre lumânările care încă ardeau, a așezat ghemul într-un pocal de cristal aflat 

la îndemână și a privit cum flăcările se înalță rapid, încercând să depășească buza vasului, după 

care a apucat cu mâna stângă mijlocul panglicii întinse între cei doi. 



- Firul roșu al timpului ne conduce, bolborosea. Cine face și desface, cine face și desface, cine 

face și desface ...  

Vocea i se auzea înfundat, de parcă era filtrată de un perete nevăzut. Curând, lumina din 

cameră a început să scadă, până când siluetele celor trei s-au topit într-o beznă deplină. Numai 

vocea domnului Nebian s-a mai auzit un timp, înainte ca tăcerea să o strivească: „- Cine face și 

desface, cine face și desface.” 

 

                                                                                --//-- 

 

Drip este o mică localitate din Forgard, puțin mai la nord de Osela. Cel mai cunoscut bărbat din 

Drip este maiorul Nebis Nebian, câștigătorul Cupei Națiunilor Albastre la înot oceanic. Locuiește 

într-o casă frumoasă, situată pe strada Furtunii, la numărul 9, ceea ce poate părea ironic, ținând 

cont de faptul că maiorul Nebian nu înfruntase în viața lui măcar o rămășiță de furtună, 

competițiile la care participase avuseseră parte, așa cum prevedea protocolul, de vreme bună, 

cu cer senin. 

Domnul Nebian locuiește singur, din motive necunoscute niciuna dintre relațiile avute de-a 

lungul timpului nu se concretizase într-o legătură serioasă. Singura femeie care-i trece pragul de 

două ori pe săptămână este menajera, o doamnă corpolentă, cu păr platinat și un caniș tuns 

după moda Estrela, care o însoțește ca o umbră.  

Vechii săi prieteni, Drafis Pretor, matematician și fondator al Adunării Orășenești și Octar 

Trasin, un play-boy cam trecut, acum rămas fără slujba avută la televiziunea locală, nu-i mai 

vorbesc de ani buni, cam din vremea în care Nebis câștigase ultima sa medalie la concursurile 

de înot. Maiorul bănuiește că invidia fusese motivul pentru care foștii săi amici îi întorseseră 

spatele, dar adevărul, numai de noi știut, este că adevărata cauză a rupturii fusese Amalet, 

frumoasa soție a lui Drafis Pretor. Îndrăgostită în secret de Nebis și chinuită neîncetat între 

dorință și devotament, Amalet reușise să-și transforme iubirea într-o ură puternică, în 

susținerea căreia născocise motive care de care mai bizare, cu toate astea nu mai puțin 

credibile pentru soțul său. 

Cu timpul, Nebis s-a împăcat cu această nefericită situație. După cum reieșea din cele citite în 

revista Orizonturi Spirituale, totul făcea parte dintr-o așa zisă predestinare, ale cărei cauze 

rămâneau inexplicabile. El, oricum, nu știa mai nimic despre lucrurile astea, cu toate că își 

propusese ca, într-o bună zi, să studieze mai în amănunt subiectul. Deocamdată trăia retras, 

hrănindu-se cu ecourile gloriei apuse, tulburat doar arareori de vise în care se juca cu un ghem 

foarte încâlcit, de unde trăgea panglici roșii, înguste și lucioase, pe care le întindea de-a lungul 

străzii, cum se obișnuiește înainte de sărbătoarea Sfântului Eliomir. 

 


