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Filby
Deși este vechi prieten cu 

Exploratorul Timpului,  
va crede el uluitoarea poveste 

despre ciudatele lumi?

Exploratorul Timpului
Exploratorul Timpului a construit 
o mașină a timpului. Poate el cu 
adevărat să călătorească în viitor 
pentru a afla ce s-a întâmplat cu 
omenirea?

Psihologul
Psihologului îi face plăcere să 

discute cu prietenul său călător 
în timp. Oare inventatorul a 
luat-o razna de tot de data 
aceasta?

PERSONAJELE
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Weena 
Weena se îndrăgostește 

de străinul venit din trecut. 
Cum îl poate avertiza despre 

pericolele din calea lui?

Morlocii
Morlocii duc vieți animalice în 
subteran. Ce mănâncă atunci 
când ies noaptea la suprafață?

Medicul
Crede că povestea Exploratorului 
Timpului este o absurditate, dar 
ce părere are despre florile albe 

aduse din viitorul îndepărtat?

Bărbatul Foarte Tânăr
Bărbatul Foarte Tânăr vrea din tot sufletul 
să creadă în adevărul călătoriei în timp, dar 
povestea din viitor despre pericol și moarte 

pare prea trasă de păr. 





7

MAȘINA TIMPULUI

Exploratorul Timpului le explica prietenilor săi  
o problemă foarte complicată. Cu toții stăteau  
în fața focului, bând vin și ascultându-l.

– Trebuie să mă urmăriți cu atenție, a spus 
Exploratorul Timpului. Va trebui să explic una  
sau două noțiuni pe care toată lumea crede  
că le știe deja.

– E o afirmație cam arogantă! a spus Filby,  
un bărbat cârcotaș, cu părul roșcat.

– Nu intenționez să vă cer să acceptați ceva 
fără o justificare rațională, a zis Exploratorul 
Timpului.

– Atunci continuă, a spus Psihologul.
– În mod evident, orice obiect trebuie să aibă  

patru dimensiuni. Trebuie să aibă lungime, lățime,  
adâncime și… durată, a zis Exploratorul Timpului.

– Da, înțeleg, a spus Bărbatul Foarte Tânăr.
– A patra dimensiune, durata, este doar o 

altă modalitate de a privi timpul, a continuat 
Exploratorul Timpului. Câțiva filozofi s-au întrebat 
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deja de ce nu putem să ne deplasăm în timp așa 
cum ne deplasăm în celelalte trei dimensiuni.

– Dar nu ai cum să te deplasezi în timp! a zis 
Medicul. Nu poți fugi de momentul prezent.

Exploratorul Timpului a zâmbit.
– Stimate domn, tocmai aici te înșeli. 

Acesta este izvorul marii mele descoperiri: 
este într-adevăr posibil să te miști de-a lungul 
dimensiunii timpului.

– Cu siguranță că așa ceva e împotriva 
rațiunii, a spus Filby.

Exploratorul Timpului a zâmbit.
– Cu multă vreme în urmă, mi-a încolțit  

ideea unei mașini care ar putea…
– … călători în timp?! a exclamat Bărbatul 

Foarte Tânăr.
– Da, și am făcut un experiment ca să verific.
Filby a râs.
– Le-ar fi util istoricilor, a zis Psihologul. 

Ar putea călători în timp până la Bătălia de la 
Hastings!
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– Sau ar putea vizita Grecia antică; apoi, mai 
este și viitorul, a spus Bărbatul Foarte Tânăr.

Editorul s-a aplecat în față.
– Ai spus că ai făcut un experiment ca să 

verifici, l-a provocat el pe Exploratorul Timpului. 
Atunci demonstrează-ne, deși sunt sigur că nu 
sunt decât vorbe goale.

Exploratorul Timpului le-a zâmbit prietenilor, 
apoi s-a ridicat și a ieșit din încăpere.

– Mă întreb ce a mai scornit, a zis 
Psihologul.

– Vreun truc sau ceva asemănător, a spus 
Medicul.

Exploratorul Timpului a revenit.
Aducea o ramă metalică strălucitoare, un pic 

mai mare decât un ceas mic. A pus mecanismul 
pe masă, apoi a tras un scaun și s-a așezat.

– Obiectul ăsta mic este doar o machetă. 
Este prototipul pentru o mașină mai mare, a 
spus Exploratorul Timpului.

Prietenii se uitau cu atenție la dispozitiv.


