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|urnal: intrare 01.

Nume: Cehel Ynue. Funcfie: Nesiguri. Status: Stare de
anxietate ridicati, confuzie acutd, nivelul sistemului de au-
toapirare ridicat.

La scurt timp dupd iegirea din simulator, Jason m-a con-
dus in camera mea. O cameri striind. O camerd atit de ne-
familiari, incAt nu mai sunt siguri daci aceasta chiar este re-
alitatea sau visez. Perelii metalici sunt goi, doar pe cel ldngd
care se afl6 biroul sunt lipite cAteva foi cu insemniri ciudate
pe care nu le pot descifra. Nicio poz6, niciun fel de semn vital
sau vreun obiect care sd imi trezeasci chiar 9i cea mai vagi
amintire. Nimic.

intrucdt simt ci nu mai pot avea incredere nici micar
in mine, m-am decis si incep acest jurnal. Nu i-am spus lui
|ason despre el gi nici n-am de gAnd s-o fac. Nu mai pot avea
incredere in el. Cum si-mi aduc aminte ceva care, poate, nu
s-a intAmplat niciodati? Un simulator creat de mine? Sunt
eu capabili sb creez aqa ceva? $i Mun? Mun a fost doar o
invenlie de a mea? Imposibil. Cum ag putea avea incredere
in |ason, cAnd eu nu imi pot aminti nimic altceva in afard de
cele triite in I.R.En., ln PeperMin gi in acea realitate falsi?

Insigna pe care o port in piept gi costumul in care sunt
imbricati sunt aite doui elemente care imi par strdine. Daci
totul a fost doar o simulare, cit imi va lua pdn[ cind imi
voi reaminti totul? Am de gAnd sd scurtez perioada gi s6-l
determin pe Jason si imi spuni totul. Trebuie doar si il duc
departe de ochii qi urechile celorlalli. Trebuie si fim doar noi
doi ca... La fel cum eram in I.R.En.

Mi-am incheiat intrarea in jurnal gi l-am ascuns bine in
spatele sertarului din noptieri.

Nava era imens6, cu holuri puternic luminate de o parte
gi de alta, iar gravitalia normali aproape ci te fbcea si ui{i



ci te aflai pe o navi care plutea in mijlocul universului. Sol-
dafii care alergau ritmat in grupuri de cAte patru mi salutau
respectos cu voce tare, plecdndu-gi capetele. Treceam cu pri-
virea prin ei, de parci ar fi fost nigte stafii pierdute, firi s[
recunosc nici micar unul dintre chipuri. Situafia mi scotea

din minli, aga c[ am gribit pasul. Ajunsd in fala simulato-
rului, in camera de control, nu reu$eam si-l vdd pe fason
niciieri. M-am apropiat de una dintre fetele care monotoriza
ceva, concentrati.

- Hei, tu, unde-i |ason? am intrebat-o.

- Doamnd' Cipitan Ynue! a exclamat fata, speriatl. Eu,

adici, imi cer scuze...

- Nu te mai balbai atdta gi spune-mi unde-l gisesc pe

|ason? am insistat.

- Domnul M1'uekh este in camera lui, ne-a spus c[ do-
reEte si se odihneasci pentru cAteva ore.

- Myuekh? am intrebat confitzl.

- Da, domnul |ason Myuekh, vicecomandatul dum-
neavoastri.

- Ce nume tAmpit mai e gi ista? Unde e, mai exact?

- Uh, trebuie si iegifi pe u$a aceea gi, pe urm[, a treia
uEi pe partea sting[. Vreli si vi conduc eu? a intrebat fata,
timorati.

- Nu-[i bate capul, mi descurc.
Acestea fiind spuse, am luat-o din loc, lisAnd-o in urmi

pe fata ce m[ urmirea cu privirea. Uga lui ]ason nu avea ni-
ciun fel de mA-ner sau panou pe care ag fi putut apbsa pentru
a da buzna induntru, aqa ci am ales metoda clasic6. Am bitut
cu putere in uga netedi, de un alb impecabil, gi l-am strigat
pe nume. Niciun sunet. Am insistat pAni cdnd am simlit ci
u$a se evapori sub pumnul meu.

- Ce mama dra...

- Cehel! Ce cauli aici? Cum ai ajuns aici? intrebi Jason,
agitAndu-se.

- Me mai intrebi? De parci nu m-ai cunoagte sau... Nu

imi spune cd eu, cea care eram in simulator, nu sunt eu, cea
de aici...

- Nu, nu, nu te speria. Egti tot tu. Tu ai fost mereu. Ni-
meni nu ili poate modifica personalitatea, a rds, trecindu-gi
degetele prin pir.

M-a invitat si mi agez.

- Atunci, spune-mi, ce se intAmpli, de fapt? Nu am
timp si stau s6-mi amintesc.

- Of, Cehel, daci ai gti de cite ori am fhcut asta... E ca
gi cAnd ai suferi de amnezie. Si, de flecare dati cAnd ieEi din
simulator, te odihnegti, pe urmi vii la mine gi mi intrebi ace-
leaqi lucruri. Curios, totu;i, de data asta ai venit mai repede
decdt mi agteptam.

- Pentru tine au existat toate acele ddli, pentru mine nu.
intre noi existd micar relalia pe care am amt-o in I.R.En.?
Cea de Mediator gi de Healer?

- Da, presupun. Adici, mi refer mai mult la ce am avut
noi, prietenia noastri, loialitatea unuia fafd de celalalt. Cum
si-!i spun? Lucrurile stau diferit aici. Ceea ce s-a intdmplat
in simulator, ce se intAmpli in simulator, fine doar de tine gi

de dorinfele tale. Tu creezi scenariul, noi doar punem repe-
rele pentru a te ajuta si ajungi la finalul misiunii.

- Acela de a-l ucide pe Bastian?

- Exact.

- Agadar, |ason de acolo nu existi, i-am rispuns, dez-
amigiti.

- Haide, Cehel. Uiti-te la mine, nici micar nu sunt un
robot, a spus rdzdnd.

Sub ochii mei uimifi, qi-a ridicat bliza,lisAnd la vedere
pielea netedi de pe ambdomen.

- Atunci, imi pare riu, dar nu pot avea incredere in
tine.

- Ce mai e gi asta?

- Agtept si imi spui ce se intimpli. Totul. De unde a
pornit totul, ce s-a intdmplat de am ajuns aici. Tot!



- Cehel, incetul cu incetul, te vei detaga de lumea pe

care ai creat-o in simulator gi ili vei aduce aminte.

- Nu md intereseazi procesul lsta. Vreau slgtiu, acum!

- Cehel, te rog! Avem tot timpul din lume. PAni si
ajungem la M.O.O.N., ili vei aminti. Nici n-o s5' realizezi

.btrJo si ceri sl te big[m din nou in simulator.

- M.O.O.N.? Ce mai e qi asta?

|ason s-a indreptat spre biroul siu. Pdrea iritat cAnd m-a
privit din nou.

- Nu acum.

- Dar..., am incercat si spun, insi am fost intrerupti de

un piuit fin.

- Da! a rispuns, trecAndu-gi incheietura peste un apa-

rat micu! de pe birou.

- Domnule Comandant, vd deranjez in legdturd cu...

- Proasto! Am companie! a intrerupt vocea feminini.

- imi cer iertare. Domnule ViceComandant, CehelYnue

;i-a pardsit tncdperea. Dori{i sd trimit pe cineva sd o caute?

- Nu. Este in siguranfi, este cu mine!

- Am in{eles. imi cer iertare pentru deranj'
Conversafia se incheie brusc, llsdnd in urml o senzalie

de confuzie bizard.. fason se intoarse spre mine 9i igi trecu din
nou mina prin pir.

- Ce-a fost asta?

-Nimic.Eoaiurit6.
- N*a$ prea crede. Se trimiti pe cineva si mi caute?

Fi-m[ si inleleg ce se intdmpl5 aici. Sunt cumva un pericol
pentru cei din jur?

- Nu, Cehel. Ah! Asculti-mi. Ultima oard cdnd ai ie-

git din simulator, ai atacat ciliva dintre membrii echipajului,
crezdndci sunt oamenii lui Bastian. Incercim si evitim ast-

fel de episoade pAni cAnd i1i recapefi memoria.

- Dac[ simulatorul ista e atAt de diunitor, de ce aleg si
mi intorc de fiecare dat6? Mi se pare absurd si-mi pun viala
in pericol. Pentru ce?

- Pentru victorie, Cehel. Sd recucerim Luna, si fii din
nou conducitoarea ei. Uite, facem un tdrg. Te intorci in ca-
mera ta, te odihnegti gi, cdnd te trezesti, ne intdlnim gi ifi
rispund la toate intrebirile.

- Promifi?

- Da.

- Bine.
Nu-l puteam crede pe cuvdnt, dar nu aveam de ales. Tre-

buia s6-i fac jocul. De indati ce am pigit in afara camerei
sale, am observat doi bdrbali inarmali ce agteptau nemigcafi
in dreptul ugii. |ason le-a fhcut un semn cu capul, iar ei m-au
impins ugor pentru a mi forfa si merg.

Eram micinati de cele auzite din gura lui |ason. Ataca-
sem membrii echipajului? S[ fi fost capabild de aga ceva gi

si nu-mi aduc aminte? Nimic din ceea ce vedeam nu mi se

pirea familiar. Nimic. Iar fason... |ason era cu totul diferit
de cel cunoscut in LR.En. Birbafii gi femeile din camera de
control, unde se afla gi simulatorul, mi priveau speriafi. Nu
le puteam infelege reacfiile. Le era teami de mine? Md urau?
Se temeau pentru mine?

Am parcurs din nou holul luminat pe care, de aceasti
dati, nu se mai intrezlreau soldafii. Probabil ci igi termina-
seri deja exercifiul.

Insolitorii mei nu dldeau semne ci vor si plece, astfel
ci i-am ignorat gi am intrat, cu retinere, in inciperea striin6.
Pre! de c6teva clipe, mi-a trecut prin minte c6, ar fi, fost mai
bine daci n-ag mai fi ieEit din acea simulare.

Si te simfi mai singur in lumea reall decAt in cea virtu-
ali, iati un sentiment groaznic! Si plAngi dupi oameni care,
de fapt, nu au existat niciodati, fiind doar simple inchipuiri
ale subcongtientului dirijat de un sistem conceput de tine,
inseamni dezintegrarea sufletului gi a sindti{ii mentale.

Degi temperatura din incipere era perfectd, mie mi se

pirea prea rece. Mai rece dec6t prima noapte petrecutl in
LaiDakam. |ason, camaradul pentru care aq fi putut si-mi



dau gi viala, era acum transformat intr-un striin. Nu-l mai
recunogteam. Resemnati, m-am aEezatpe marginea patului,
studiind cu atenlie camera. OricAt ag fi incercat, nimic din ce

vedeam nu imi trezeanici micar o scdnteie in memorie. imi
aminteam doar clipele petrecute in I.R.En. gi celelalte lumi.
Aceea era viafa mea rea16, aceea eram eu, Cehel - Healer.

Mi-am plimbat mAinile de-a lungul ramei patului, atin-
gAnd-o u$or cu vdrful degetelor, pdni cAnd am dat peste o

suprafa![ rugoas6. Am revenit de doui, trei ori pentru a fi si-
gurl ci nu era doar in imaginalia mea. Nu era. Lemnul neted
devenea, la un moment dat, aspru, descriind nigte forme ca

un fel de tipar. M-am aplecat incet gi, spre surprinderea rnea,

am vizut c[ acolo erau scrijelite trei cuvinte. Mi-am inclinat
pulin capul pentru a descifra ce scria. Inima mi-a stat in loc,
cici, in sfdrgit, intAlneam primul lucru familiar.

&{ NU CREZI.
De ce imi suna atAt de familiar? Era absurd.
Firi a mai lisa loc interpretirilor, am scos repede jur-

nalul care imita perfect foaia de hdrtie gi am inceput si scriu:
SA NU CREZI.
Era scrisul meu. Forma literelor, felul in care litera S gi

litera C se curbau... Eu am scris acele cuvinte, de asta putearn
fi sigurl, problema era insi cAnd? La fel de ingrijoritor era
gi mesajul. De ce ag fi scris aga ceva? $i ce anume si nu cred?

furnal: intrare 02.

Nume: Cehel Ynue. Funcfie: inci nesiguri. Status: Dez-
amigitd, nesiguri, din ce in ce mai nesiguri de ceea ce se
intAmpli, mediu si oameni caretrezesc suspiciuni, in special
Jason.

Prima intdlnire cu ]ason nu a decurs dupi cum md ag-
teptam. Este mult mai rece decdt cel pe care l-am cunoscut in
sirnulare. Relalia dintre noi doi aproape cl nu exist6. Funcfia
pe care o am pe aceasti navi este inci incerti, datoriti com-
portamentului rezervat afigat de ]ason. Conversatia avutl cu
femeia care l-a contactat in timp ce m[ aflam in camera sa
m-a fbcut si devin gi mai precauti. inci nu-mi pot da seama
care este rolul meu in toati aceasti misiune, gi nu gtiu daci
acele doui gitrzi de pe capul meu ar trebui si mi faci si mi
simt mai in siguranfi sau daci ar trebui si mi ingrijoreze.

Am reugit si descopir primul lucru famiiiar. Trei cuvin-
te gravate cu stAngicie in rama patului. SA NU CREZI. Sunt
mai mult ca siguri ci au fost scrise de mine, cdndva. Nu-mi
pot da seama de ce sau cdnd am fbcut asta, nu imi pot aminti
nimic incd, dar am de gind si aflu. Mi gAndesc chiar si incep
si scriu din nou, peste acele cuvinte, in speranfa ci astfel imi
voi declanga vreo amintire pierduti prin cotloanele minfii.

NOTA 1. Ag vrea si mi intorc in simulator pentru a c5-
uta rispunsul pe care aici nu reusesc sd il gisesc. Este o idee
inutili, mi gAndesc, acest simulator dAnd viali doar lucru-
rilor dorite de subcongtientul meu. Sau, cel pufin, asta am
inleles pdni acum.

NOT$.2. M.O.O.N., ceva nou. Un subiect pe care fason
a evitat s6-i dezvolte. Trebuie si aflu ce inseamni.

NOTA 3. Trebuie si il fac pe fason si imi recapituleze to-
tul, degi, in momentul de fa1d, nu sunt siguri ci imi va spune



adevirul.
Am incheiat gi acea intrare in aceeagi manierl. Oare cAt

trebuia si mi prefac cd dorm? Nu imi era somn gi mi b6n-
tuiau mult prea multe intrebiri pentru a putea inchide ochii.

|ason, cel din I.R.En., a fost in stare sd-gi scoatd ochii pentru
a mi proteja de sistem. Sl fi fost gi asta doar o dorinfd bol-
navi a subcongtientului meu? Resemnati, mi-am pus capul
pe perna moale gi am inchis ochii. intunericul in care m-am
addncit parci mi lrdgea tot mai mult in strifundurile lui,
pAni cAnd am reugit si vid o siluetb luminoasi la cAfiva paEi

distanli de mine.
Am inceput si alerg, dar imi simleam picioarele grele,

de parcd ag fi avut pietre legate de glezne. Persoana care sti'
tea cu spatele la mine s-a intors brusc gi, spre uimirea mea,

am realizrt ci sunt tot eu. Cealalti Cehel mi-a zAmbit, fiind
mai stdpAni pe situafie decdt eram eu, gi s-a apropiat cu pagi

hotirAli.

- Cehel... Cehel Ynue... Cine egti tu? m-a intrebat cu o
voce diferiti de a mea.

- Nu inleleg. Nu suntem una gi aceeagi?

- Poate suntem 0 gi 1.

- Un cod binar? am intrebat-o, nedumeriti.

- Ce altceva?

- Asta spunea gi Hami.

- De fapt, asta spui tu.

- Asta e un vis?

- Depinde cum vrei tu si-l percepi.

- Degeaba !i-ag pune intrebiri, tot eu mi-ag rispunde,
nu-i aga?

- Sd nu crezi.

- Poftim?

- line minte asta, s[ nu crezL
Voiam si strig dupi cealalti eu, dar silueta luminoasi

s-a pierdut in intuneric, lisAndu-mi singur6. Am sim[it o
smuciturd puternicl gi golul din stomac care se zvdrcolea,iar

mai apoi, mAna caldi a cuiva atingdndu-mi umirul.
Din instinct, am intins mAna spre persoana ce stitea

deasupra mea gi i-am prins cartilajul tiroid intre police gi de-
getul mediu. Femeia a rimas nemigcati, cu ochii mari, inl5,-
crimali, afintili asupra mea, implorAndu-mi din priviri sd-i
dau drumul. Buzele ii tremurau in timp ce se chinuia sd res-

pire. A strdns pleoapele, pdrAnd convinsi ci aveam si-i curm
viafa. I-am dat drumul cu griji, respirind, la rdndul meu,
cu greutate. Femeia s-a indepirtat de mine gi s-a proptit de

micufa noptieri, ducAndu-gi mdna la gAt.

- imi cer iertare, i-am spus pe cAnd mi agezam pe mar-
ginea patului.

- Doamn6... Doamni Comandant... M-a trimis dom-
nul Vice Comandant Myuekh sd vi trezesc gi sd vi spun ci
vi agteapti in camera sa.

- Am infeles. Te rog, data viitoare si nu te mai apropii
aga de mine. Pentru siguranla ta.

- Da. Nu se va mai intAmpla.
Femeia pleci buimaci din inc[pere, dar nu inainte si

imi inmAneze o caseti lucioasd, albi. in interiorul casetei se

afla un soi de rochie ciudati, dintr-un material sublire, cu
paiete qi pietricele semitransparente, minuscule, care strilu-
ceau puternic. Nu inlelegeam nici gestul gi nici intenfia, aga

ci am aruncat-o pe pat, dezinteresati, apoi, insofiti de cei
doi paznici inarmafi, am pornit spre camera lui iason.

De data aceasta, camera de control era goali, luminile
stinse, sala simulatorului fiind, de asemenea, afundati in in-
tuneric. Nava pirea si fie pustie. M-am gAndit pe urmd ci,
probabil, gi echipajul avea nevoie de odihni, nu putea fi 24
din24 in fafa ecranelor de monitorizare.

CAnd am pSgit in camera lui fason, atmosfera pirea
mult mai tensionati decdt prima datd gi nu infelegeam de ce.

Birbatul care stitea cu spatele era imbricat intr-un costum
negru ce ii pica perfect pe trup. S-a intors spre mine 9i abia
atunci am observat ci pirul ii era pieptinat cu griji peste



cap, aranjat fir cu fir.

- |ason, ce inseamni asta?

- Cehel, sunt dezamdgit. Chiar nu !i-a pllcut?

- Vrei si spui cb tu mi-ai trimis chestia aia? La ce te
gdndeai? Ci o s-o imbrac?

- Micar am incercat s[ te aduc din nou la cea care egti
tu in realitate, nu cea carc crezi cd egti.

- Me indoiesc amarnic c[ ag fi purtat a$a ceva. Me jig-
negti.

- Ce pot face mai mult decAt si incerc? Spune-mi tu.

- Pentru inceput, si nu mai trimili pe nimeni sd mi
trezeasci. Suni-mi sau trimite-mi un mesaj. Era s-o omor
pe fata aia.

- Ha! Ha! Ha! rise cu putere gi se apropie de mine.

- Ce [i se pare aga de amuzant?

- Reacliile tale de fiecare dati cdnd ie;i din simulator.
Nu mi mai uimegte nimic.

- Nu-!i infeleg jocul. Ce e cu linuta ta? Eu vreau doar
si imi explici totul, vreau si inleleg ce se intdmpli, dar am
impresia ci evifi si vorbeEti despre asta.

- Vrei prea multe deodati gi te comporli ca un copil
risfi1at.

- Atunci, i1i ordon si-mi spui ce se intdmpli!

- Poftim? mi privi |ason perplex.

- Din cAte am infeles, eu sunt Comandantul, iar tu,
Vice Comandantul. Care este problema?

- Ai dreptate, iertare, mi-a spus, asezindu-se pe scau-
nul din spatele biroului.

- Te rog, |ason! Trebuie si gtiu. Nimic nu imi pare fa-
miliar.

- Te-am avertizat ultima oari. Ji-am zis cd., de data
asta, va fi prea mult, dar tu nu ai vrut si mi asculgi. Nicioda-
ti nu m-ai ascultat. $tii ce simulatorul ila ifi va priji creierii
cAt de curAnd?

- Me indoiesc ci mi-ag pune singuri viafa in pericol.

- Asta spui de fiecare dati.

- Ah! Nu mai spune asta! Mi scoate din minfi! m-am
ristit.

M-am agezatpe marginea patului siu.

- Atunci, ce vrei si-!i spun?

- De unde a pornit totul! De ce am creat simulatorul
acela? Cum l-am creat?. Ce este M.O.O.N.? Am nevoie de ris-
punsuri, Jason!

- Atunci, fr-te comodi. Urmeazi sd avem o discu[ie
tut'i;ron 

uouru o. un buton, apeland femeia la carelipase
prima oari gi-i ceru si ne aduci mdncare si ceva de biut,
apoi, ridicdndu-se,lui una dintre pernele de pe pat gi o agezi
in spatele meu. S-a lisat pe un genunchi gi mi-a desftcut ciz-
rnele, lisindu-mi cu picioarele goale.

- Te simli confortabil? mi intrebi cu rlceali birbatul
pe care abia il mai recunogteam.

- Nu cred ci are importanfl.

- Pentru discu{ia care urmeazi e destul de important.

- Atunci, nu mai trage de timp gi spune-mi odati!

- Dupi cum doregti. incepem?

- Da, i-am rispuns, hotirAtd, frrd a-l scipa din ochi.
Mi aflam intr-o situalie destul de neobignuiti Ei nu gti-

am cum si ies din ea. PAni sd mi pot decide asupra urmi-
toarei migciri, trebuia si rimAn ribddtoare pentru a putea
afla mai multe.


