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Era deja ora 11 noaptea. Marc era în pat, dar nu putea să 

adoarmă. Stătea pe spate si privea ca hipnotizat tavanul.  

Nu putea să-și ia gândurile de la ceea ce văzuse cu o ora 

în urmă la televizor. Astăzi a avut voie să se uite 

împreună cu tatăl său la un documentar despre mărimea 

corpurilor celeste și a universului. Deși Marc are doar 10 

ani, a primit permisiunea de la tatăl său să stea treaz așa 

de târziu, pentru că tatăl lui știa cât de interesat era Marc 

în aceste subiecte. Marc era fascinat de tot ceea ce avea 

de-a face cu cosmosul. El visa că într-o zi o să devină 

cosmonaut. Deasupra patului său atârna sistemul solar pe 

care l-a construit singur, așadar soarele in centru și apoi 

planetele Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, 

Uranus și Neptun, care fac un cerc mobil în jurul 

soarelui. Bineințeles că tatăl său l-a ajutat să construiască 

acest sistem solar în miniatură. 

Marc discuta de multe ori cu tatăl său despre Univers, 

despre care el știa atatea lucruri interesante și avea 

întotdeauna un răspuns la toate întrebările, dar dacă totuși 

nu știa ceva, atunci căutau împreună răspunsul în 

internet. 

 

Marc  privea pe fereastră la cerul senin și înstelat. Se uita 

la stele și se gândea în același timp la întrebarea care-l 

frământa de ceva vreme.  Existau oare acolo undeva alte 
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planete locuite, alte lumi cu viețuitoare așa ca noi, sau 

unele care sunt complet diferite de noi? Era foarte curios 

să afle acest lucru. Tatăl său spusese astăzi în timpul 

emisiunii, că la cât de nemărginit este universul, este 

foarte probabil să existe ființe extraterestre. „În plus, a 

adăugat el, atâta spațiu s-ar irosi dacă am fi singuri în 

Univers.” 

Marc se ridică din pat și se îndreptă spre fereastră. Își  

 

sprijini coatele de pervazul ferestrei și privi afară. Studie 

cu atenție cerul ca și cum ar fi căutat ceva. 

Privea de ceva vreme cerul când deodata o stea lumină 

mai puternic. Ce a fost asta? A vazut bine oare? Sau a 

fost doar imaginația lui. 

Marc era mirat și emoționat. 
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A așteptat apoi nerăbdător câteva minute în speranța că 

va mai vedea o a doua licărire, dar nu se intâmplă nimic. 

Într-un final se întoarse în pat și în curând căzu într-un 

somn adânc. 

Începu să viseze. 

Marc visa des extratereștrii, nave extraterestre și călătorii 

pe alte planete. De multe ori se trezea dimineața și era 

dezamăgit, că nu reușea să-și aminteasca visul complet. 

Însă de data aceasta a fost diferit. 

În vis apăru o fata. Această fată era cu totul deosebită. 

Avea ochi mari, galbeni – verzui, mult mai mari decât 

ochii fetelor pe care le văzuse Marc până atunci. 

Culoarea pielii era de un albastru deschis. Părul ei era 

galben auriu si pe cap avea un soi de coc, ceva ce Marc 

iarăși nu mai văzuse până atunci. Nasul și gura ei erau 

însa mai mici decât la celelalte fete. 

În ochii lui Marc, această fată era deosebit de frumoasă, 

deși la vârsta lui nu era încă interesat de fete. Purta o 

rochie lungă care strălucea într-o culoare violet. 

Fata îl privi pe Marc direct în ochi o bună perioadă de 

timp și zâmbi. Apoi deși buzele nu i se mișcară, păru a 

spune: „Vino mâine în vârful dealului la cei trei brazi, 

vom face o călătorie împreună.” Apoi urcă într-o navă 

strălucitoare de culoarea portocalie, se intoarse încă o 

dată și cu un zâmbet larg, flutură mâna în semn de rămas 

bun si apoi își lua zborul.  

Apoi Marc se trezi. Era un pic confuz. Visul îi părea atât 

de real, încât nu știa ce să creadă. Avea senzația că ceea 

ce tocmai visase, chiar se întamplase în realitate.  
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A doua zi, Marc era foarte tulburat. Visul era încă atât de 

clar în mintea sa, ca şi cum s-ar fi întâmplat doar cu 

câteva minute în urmă. 

La micul dejun Marc povesti părinților despre visul său. 

Mama sa îşi spuse în sinea ei: „Iarăși aceeași poveste cu 

extratereștrii lui...”, însă tatăl său îl ascultă cu atenție și 

spuse doar: „Interesant!” 

La școală, Marc nu putu să se gândească la altceva, nu 

putu să se concentreze la lecție și de aceea învățătoarea l-

a și atenționat de câteva ori, să nu mai viseze cu ochii 

deschiși şi să nu mai privească atâta pe fereastră. 

Acasă caută repede pe internet informații despre ființe cu 

pielea albastră, însă mai mult decât câteva zeități indiene, 

nu putu găsi. 

Seara se apropia şi Marc începu să se gândească, dacă să 

meargă la locul de întâlnire din vârful dealului. Întâi era 

foarte entuziasmat, apoi, în momentul, următor i se părea 

ridicol și cu un zâmbet pe buze își spuse: „A fost doar un 

vis.” Și cum s-ar putea el furișa din casă în miezul nopții? 

„Este o prostie”, se gândi el. Şi ce ar face dacă părinții lui 

ar băga de seamă? În plus ar trebui să-și ia bicicleta și să 

pedaleze cel puțin o oră în toiul nopții. Nu se putea spune 

despre Marc că ar fi fost fricos, dar așa ceva nu mai 

făcuse până atunci. 
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Oricum, nu putea să-și ia gândul de la acea fată. În visul 

său, ea l-a privit cu ochii ei mari, într-un fel în care nu-l 

mai privise nici o fată până atunci și asta l-a vrăjit. 

Trebuia să meargă. 

 

Începu să se gândească cum ar putea să plece neobservat. 

Se duse în garaj să-și pregătească bicicleta. Nu ar fi putut 

să deschidă ușa garajului în toiul nopții, pentru că ar fi 

trezit pe toată lumea. Mamei sale îi spuse că are ceva de 

reparat. Luă din garaj o frânghie groasă pe care tatăl său 

o folosea pentru tractarea mașinii. O ascunse sub cămaşă 

și fugi în camera sa. Cu ajutorul frânghiei plănuia să 

coboare pe fereastră în curtea casei. Era perfectă ca 

lungime, dar totuși era un pic cam periculos. Lui Marc îi 

plăcea însa aventura. 

Se aşternu înserarea și părinții lui Marc se mirară, cum de 

Marc se duse atât de devreme la culcare. El vroia de fapt 

să rămână singur, ca să-și pregătească evadarea. Lui 

Marc îi treceau o grămadă de gânduri prin cap. 

 

Timpul se scurse și iată că veni momentul. Oare să o facă 

sau nu? „Pur și simplu trebuie să o fac”, își spuse el. 

Prinse frânghia de calorifer, deschise fereastra și începu 

să coboare. În două minute fu jos. Se urcă pe bicicletă și 

porni la drum. După vreo jumătate de oră își spuse: „Oare 

ce fac eu aici. Trebuie că mi-am cam pierdut mințile.” 

Apoi dintr-o dată, ca din senin îi apăru în gând chipul 

fetei care îi spuse: „Nu te opri, totul va fi bine.” 
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Atunci, Marc schimbă pe o viteză mai mare și începu să 

dea mai repede din pedale. 

La unu fără un sfert ajunse la locul stabilit. Se opri și 

privi cerul. Nici măcar nu se putea așeza jos, așa era de 

emoționat. Dacă nu i-ar fi apărut chipul fetei în gând, cel 

mai probabil s-ar fi întors înapoi şi iată-l acum bulversat, 

neștiind ce să mai creadă. 

Dintr-o dată apăru pe cer, la o distanță de aproximativ 

100 de metri, o lumină. Marc încremeni și tot corpul îi 

începu să tremure. Era o lumină intensă, de un galben-

portocaliu. După câteva minute se putea desluși clar 

forma unei nave spațiale. Avea forma unei sfere 

încercuită de o margine de farfurie. Acum culoarea 

devenise de un portocaliu strălucitor. O vreme pluti fără 

zgomot și fără să se miște, apoi se apropie din ce în ce 

mai mult până ajunse la câţiva metri distanță de Marc și 

foarte aproape de suprafața pământului.  
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Din mijlocul navei apăru o lumină și în acea lumină 

apăru o înfățișare. Era fata din vis. Se apropie zâmbind 

de Marc. Marc era ca împietrit. Apoi fata începu să-i 

vorbească cu o voce caldă şi într-o română perfectă.  

„Bună Marc, ce faci? Eu sunt Suri. Nu-ți fie frică.” 

Lui Marc nu-i era frică, doar că încă nu putea rosti nici 

un cuvânt. 

„Am venit ca să te iau cu mine”, continuă Suri. 

„Tu și cu mine vom călători împreuna spre planeta mea și 

îți voi arăta lumea în care trăiesc eu.” 

Marc ar fi vrut să spună ceva, dar nu reuși decât să 

bâlbâie ceva de neînțeles. 

„Nu trebuie să-ți faci griji, totul va fi bine, ai încredere”, 

spuse Suri. 

„Nu îmi vine să cred, este totul real?” întrebă Marc în 

șoaptă. 

„Este real. Doar asta este ceea ce ți-ai dorit, nu-i așa?” 

„Da, așa este, dar de unde știi tu asta?” 

„Te urmăream deja de ceva timp,  pentru că tu ai fost 

ales.” 

„Ales? Pentru ce?” 

„Ai fost ales, ca să fi primul om, care să ne viziteze 

planeta.” 

„Și de ce tocmai eu?” 

„O să-ți explic altă dată, acum trebuie să plecăm.” 

Marc își dorea cu ardoare să plece cu Suri, dar tocmai îi 

veni un gând. 

„Nu pot, părinții mei nu știu unde sunt.” 
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 „Nu-și vor da seama că lipsești, îi răspunse Suri, vei fi 

plecat trei zile, dar pe Pământ se vor scurge doar 

cincisprezece minute. Poate fi un pic greu pentru tine să 

înțelegi, dar noi avem posibilitatea să modificăm timpul 

în favoarea noastră”, spuse Suri surâzând. 

Suri îi întinse mâna. Doar atunci observă Marc că ea avea 

doar patru degete la fiecare mână. 

Să o ia de mână? 

Fără să stea prea mult pe gânduri, o făcu. 
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Pe o rază de lumină urcară amândoi în nava spațială. De 

afară nava nu părea foarte mare, însă lui Marc i se păru, 

că pe dinăuntru era de două ori mai mare decât sala de 

sport de la școală. Pereții erau drepți şi străluceau când 

într-o nuanță albastră deschis, când argintie. 

Marc nu văzu nici un aparat sau vreun computer, cum 

văzuse la cinematograf, că ar fi fost dotate navele. În 

timp ce Marc căuta încă cu privirea, Suri îi spuse, ca și 

când i-ar fi citit gândurile: „Aceasta navă spațială nu are 

nevoie de nici un fel de aparatură, este precum o ființă 

vie și o conduc cu ajutorul gândurilor mele.” Marc era 

fascinat. În mijlocul navei era ceva ca un pupitru pe care 

se afla un glob strălucitor. Suri își ridică mâna deasupra 

globului şi spuse: „Aici se află inima navei, este un 

cristal.” Marc se simți imediat atras de globul magic și în 

timp ce-l privea, îl cuprinse o ușoara oboseală. Suri simți 

acest lucru, întinse mâna și arătă înspre perete. 

„Privește!” În acel moment peretele deveni transparent și 

Marc putea să vadă cum Pământul devenea din ce în ce 

mai mic. „Uau, așa arată deci Pământul din spațiu? 

Minunat!” spuse Marc.  
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El văzuse deja multe poze cu Pământul, dar de data 

aceasta avea un sentiment ciudat, se simțea atât de 

neînsemnat dar în același timp  și foarte important. 

„Urmează-mă, te rog!” spuse Şuri și îl conduse pe Marc 

într-o cameră alăturată. 

„Acum trebuie să te dezinfectez. Dacă vei păși așa pe 

planeta noastră, vei transmite o grămadă de boli 

oamenilor noștri. Va fi plăcut, ai încredere în mine.” Suri 

puse mâinile pe perete și îndată, deasupra capului lui 

Marc, apăru un cerc de lumină. Cercul luminos coborî 

încet spre podea şi apoi urcă în același ritm înapoi în sus. 

„Gata, acum ești curat”, spuse Suri râzând. 

„Spune-mi Suri, tu cați ani ai?” întrebă Marc. 

„Am 11 ani conform calculului timpului de pe planeta 

mea, însă pe Pământ aș avea 34 de ani. În timp ce planeta 

noastră face o rotație în jurul soarelui nostru principal, 

Pământul vostru se roteşte de aproximativ 3 ori în jurul 

soarelui vostru, înțelegi?” 

„Hm, da, înțeleg, răspunse Marc, însă de ce spui soare 

principal, aveți mai mulţi sori?" 

„Da, doi. Unul mare și unul mai mic, care se roteşte în 

jurul celui mare”, explică Suri. 

„Și…, tu poți deja la 11 ani să pilotezi singură o navă 

spațială, sau mai sunt şi alți oameni aici? Te ajută 

cineva?” întrebă Marc. 

„Pot să pilotez singură, însă dacă întâmpin vreo 

problemă, mă ajută oamenii de la centrul de comandă de 

pe planeta mea. Ei urmăresc totul și intervin în cazul în 

care ceva neașteptat apare, dar asta se întâmplă rar.” 
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„Cum se numeşte planeta ta?” 

„Noi o numim Ahori, ceea ce în limba noastră înseamnă 

«casa fericiților», deoarece poporul nostru se numeşte 

Hori. Acest cuvânt înseamnă în același timp şi «ființe» şi 

«fericire».” 

„Când vom ajunge acolo? În cât timp?” întrebă Marc 

nerăbdător. 

„Am putea să fim deja acolo, dar întâi trebuie să te 

odihnești un pic”, spuse Suri. „Ceea ce va urma, va fi 

obositor pentru tine.” 

„Dar nu sunt obosit deloc”, spuse Marc şi nici nu termină 

bine propoziția, că se puse pe un căscat prelung. 

Amândoi începură să râdă. 

Suri îl conduse pe Marc într-o cameră, care spre 

surprinderea lui Marc, era identică cu camera sa de acasă. 

„Simte-te ca acasă”, spuse Suri surâzând, în timp ce ieși 

din cameră. 

Marc privi împrejur. Totul era ca la el acasă. „Cum au 

putut ei să facă totul identic?” își spuse în sinea lui. O 

mulțime de întrebări îi trecură prin minte, dar era prea 

obosit ca să caute răspunsuri. În scurt timp adormi. 
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Marc se trezi și, spre surprinderea lui, se simțea plin de 

viață. De obicei vroia mereu să mai zăbovească un pic în 

pat, însă de această dată, dorea să iasă cât mai repede din 

așternuturi. Începu să se gândească oare cât o fi dormit, 

că doar nu există zi și noapte în Cosmos. 

Suri îl aștepta deja. 

„Ai dormit bine?” îl întrebă ea. 

„Da, foarte bine. Însă cât am dormit?” a vrut el să știe. 

„Numai trei ore”, zise ea. 

„Doar atât? Cum de mă simt atât de odihnit?” 

„Am introdus în camera ta o esență, care te-a făcut să te 

relaxezi și care ți-a accelerat somnul.” 

„Ahaa! Și cum ai făcut sau cum ați reușit să aranjați 

camera aceasta la fel cu camera mea de-acasă? De unde 

ați știut de fapt, cum arată camera mea?” 

 „Te-am vizitat în trecut de mai multe ori, dar nu-ți mai 

poți aminti acum. Așa și trebuia, să nu-ți amintești, ca să 

nu te neliniștești prea mult. Am creat o mașină, care 

poate să reproducă tot ceea ce dorim. Se numește 

„Replicator”. Această mașină poate să reconstruiască, tot 

ce cunoaștem și ceea am văzut cândva. Tot ce trebuie să 

facem, e să ne gândim la ce vrem să fie reprodus și deja 

avem obiectul aici. Însă nu poate creea ceva nou, ceva ce 

nu a mai existat până atunci.” 
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„Uau, asta înseamnă că voi puteți produce și cât de mulți 

bani vreți?” 

„Am putea, însă pe această planetă, noi nu mai folosim 

bani de vreo 25.000 de ani.” 

„Hm, asta nu pot să-mi imaginez. Înseamnă că părinții 

voștri nu trebuie să muncească?” 

„Noi muncim cu toții, dar nu pentru că așa trebuie, ci 

pentru că așa ne place.” 

„Uau, minunat, dar nu există atunci și oameni care doar 

lenevesc și nici nu-și doresc să facă ceva, în timp ce 

ceilalţi muncesc de zor?” 

„Nu, asemenea oameni nu există la noi. Toți au înțeles că 

dacă fac rău altcuiva își fac rău lor înșiși și în plus, dacă 

muncești pentru comunitate, toată lumea va avea un 

câștig din asta. Toți știm că există o legătură între tot și 

toate și că toţi suntem Unul. Asta veți înțelege și voi pe 

planeta voastră în curând. Tu vei fi unul dintre cei care le 

va arăta celorlalţi calea.” 

„Chiar așa? Eu?” 

„Mai ai multe de învățat.” 

„Nu mai pot de nerăbdare. Când ajungem?” 

„Privește!” Suri arătă din nou spre peretele navei şi 

iarăși, dintr-o dată acesta deveni transparent. Într-adevăr, 

afară se putea vedea clar o planetă. 
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„Uite, acolo este Ahori”, spuse Suri. Planeta era o 

minunăție. Pământul avea o culoare de un verde intens, 

iar apa, care la noi ia dat numele de „Planeta albastră”, 

era mai degrabă turcoaz. Și precum Suri deja explicase, 

se puteau vedea în depărtare doi sori, unul mare și 

luminos și altul mai mic și roșiatic. 

„Acum vom ateriza”, spuse Suri. 

„Trebuie să fiu atent la ceva anume?” întrebă Marc un 

pic nesigur. „Mă refer dacă e nevoie să mă comport 

cumva anume atunci când interacționez cu ceilalți hori?” 

„Fii tu însuți și totul va fi bine”, a răspuns Suri. „Totuși, 

este ceva ce trebuie să știi. Sunt singura de pe această 

planetă, care poate să vorbească românește. Am învățat 

limba ca să pot comunica cu tine. Aș fi putut doar să-ți 

trimit gânduri și totodată să-ți citesc gândurile. Așa 

comunicăm noi între noi pe Ahori. Avem însă o limbă 

străveche, pe care o mai folosim câteodată, dar de cele 

mai multe ori comunicăm telepatic, ceea ce înseamnă, că 

ne transmitem unul altuia gânduri. Așa putem să ne 

spunem mult mai mult și mai repede și în plus putem fi 

siguri că celălalt înțelege exact ceea ce vrem să-i 

comunicăm. Așa că să nu te miri, dacă vei fi întâmpinat 

imediat de părinții mei, care vor vorbi cu tine, fără să-și 

miște buzele.” 

„Dar tu, de ce te-ai străduit să înveți limba română, dacă 

de fapt ai fi putut să vorbești și tu la fel cu mine, 

telepatic?” 
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„Este mai simplu pentru voi oamenii, să ne acceptați și să 

fiți primitori, atunci când vă vorbim în limba voastră. În 

plus, mi-au trebuit doar două săptămâni, ca să învăț limba 

voastră la perfecție. De fapt, eu îmi doresc să devin 

specialistă în interacționare. Un asemenea specialist știe 

exact cum să se comporte cu ființele de pe alte planete, 

pentru a putea creea o relație cu ele. Am studiat 

îndeaproape comportamentul oamenilor, de aceea mi s-a 

permis să vin la tine.” 

Uau, Marc era complet uimit de câte știa și câte putea să 

facă Suri la cei doar 11 ani ai ei. 

Deodată un perete al navei se deschise și apăru o ușă. 

Suri îl luă din nou de mână pe Marc și amândoi alunecară 

ușor pe o rază de lumină, până pe suprafața planetei. 

Ajunși jos, Marc făcu ochi mari. În fața lui se desfășura 

un peisaj nemaipomenit de frumos, cu munți, lacuri şi 

păduri cum nu-i fusese dat să vadă până atunci. Cam 

asemănător ca pe pământ și totuși diferit. Iarba era de un 

verde intens și foarte moale, aproape la fel de moale ca 

puful din plapuma lui Marc. Pomii erau uriași și câte unii 

aveau frunze de culoare albastră și turcoaz. Era plăcut de 

cald și păsările ciripeau melodios. 

În lung și-n lat nu era de văzut nici o casă sau clădire, dar 

atunci când Marc s-a întors, văzu ceva care semăna cu un 

ou imens de culoare albastră argintie. 

„Acolo este casa noastră”, spuse Suri. „Haide, părinții 

mei ne aşteaptă deja.” 
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În timp ce ea se îndrepta spre casă, Marc observă că nava 

devenise invizibilă. Privirea i se îndreptă din nou spre 

imensa clădire în formă de ou. „Și asta se presupune a fi 

o casă?”, își spuse în gând. Nu avea nici uși și nici 

ferestre, lucea și părea să fie umedă la suprafață. Pe 

măsură ce se apropiau de casă, apăru dintr-o dată în 

perete o deschizătură prin care intrară. După ce ajunseră 

înăuntru, deschizătura se închise în spatele lor. Atunci 

realiză Marc, că din interior nu se vedea nici un perete. 

Era ca și cum ai fi fost afară, în natură. Prin mijlocul 

casei curgea un râuleţ și nu se prea vedeau piese de 

mobilier. Părinții lui Suri așteptau la intrare și îl 

întâmpinară pe Marc cu căldură. S-au îmbrățișat toți într-

un cerc. Mama lui Suri i-a spus lui Marc, fără să 

vorbească: „Bine ai venit, simte-te ca acasă”. Și tatăl lui 

Suri completă: „Suntem la dispoziția ta, în cazul în care 

ai nevoie de ceva.” Aveau amândoi o înfățișare caldă și 

arătau foarte tineri, deși tatăl lui Suri era cărunt. 

„Am pregătit-o pe Suri ultimii 6 ani doar pentru 

întâlnirea cu tine”, spuse tatăl lui Suri. „A așteptat cu 

nerăbdare ziua aceasta. Ne bucurăm că ești aici”, adăugă 

el luând-ul pe Marc de după umeri. Mama lui Suri 

continuă: „Am mai intrat în trecut în contact cu unii 

oameni de pe planeta voastră, dar tu ești primul căruia i 

s-a permis să ne viziteze.” 

Marc se simțea onorat, dar în același timp și cumva 

copleșit, la gândul la ce îl va așteapta. 

„Vino să-ți arăt camera mea.” Suri îl luă pe Marc de 

mână și îl condu în mijlocul camerei. Dintr-o dată apăru 
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în jurul lor, o rază de lumină și ei începură să plutească 

din ce în ce mai repede în sus. Apoi raza de lumină 

dispăru, iar ei se aflau în camera lui Suri. Din podea 

apărură două fotolii confortabile și o măsuța pe care erau 

două pahare. Acestea erau pline cu un lichid roșu. Suri 

luă un pahar în mână și-l îndemnă pe Marc să facă la fel. 

„Este suc de kum, un fruct care seamănă la gust cu mărul 

la voi.” 

 Marc îl gustă. „Mmh, delicios, are gust de suc de mere 

amestecat cu căpșuni”, spuse el. 

Marc se uită împrejur. În cameră nu se mai vedea nimic. 

„Unde e mobilierul tău?” vru Marc să afle. 

„Se află dedesubt și vor apărea doar atunci, când vom 

avea nevoie de ele. Nouă nu ne place să avem multe 

lucruri în jurul nostru. Iubim natura și de aceea pereții din 

interior sunt transparenți”, explică Suri. 

„Ce faci toată ziua când ești acasă?” întrebă Marc. 

„Păi, acum de exemplu studiez planeta voastră.” Dintr-o 

dată apăru deasupra lor, ca într-un cinematograf  3D, 

proiecția sistemului nostru solar. Soarele, împreună cu 

toate planetele, asemănător cu macheta de deasupra 

patului lui Marc, doar că mult mai exact și fără ațe. Suri 

făcu o mișcare ciudată din mână şi imaginea Pământului 

se făcu mai mare. Marc rămase uimit, de cât de exactă 

era. El întinse mâna, vroind s-o atinga dar mâna trecu 

prin imagine, ca prin aer. Suri continuă să facă mișcări 

mai dese din mână și atunci Marc observă, cum pământul 

devenea din ce în ce mai mare, până când se putea 

distinge chiar și un mic lac și o casă. 
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„Dar acesta este satul nostru”, strigă Marc plin de uimire. 

Imaginea devenea tot mai clară.  

„Casa noastră!” strigă Marc din nou. Nu-i venea să 

creadă. „Pot să-mi văd și părinții?” întrebă Marc. 

„Noi nu pătrundem în sfera privată a oamenilor, doar 

dacă aceștia ne-au invitat s-o facem și și-au dat 

consimțământul.” 

Amândoi continuară să privească Pământul. Marc vroia 

să vadă locurile cunoscute, ca de exemplu, casa bunicii şi 

râul, pe care obișnuia să meargă la pescuit împreună cu 

bunicul său. 

Dintr-o dată imaginea Pământului dispăru și Suri întrebă: 

„Prietena mea, Asira, dorește să te întreb, dacă poate să 

facă cunoștință cu tine.” 

„Cum? Dar unde este prietena ta acum?” 

Suri începu să râdă. „Este la ea acasă și tocmai m-a 

contactat, cam așa cum faceți voi cu telefoanele mobile, 

doar că noi nu mai avem nevoie să folosim așa ceva.” 

„Sigur!”, răspunse Marc care era din nou foarte surprins. 

Deîndată apăru în fața lor o fată brunetă și, cine n-ar fi 

știut, ar fi jurat că stătea acolo în fața lor, în carne și oase. 

Dar era de fapt numai o hologramă, o proiecție ca în 

filmele 3D. 

„Salut, eu sunt Asira”, spuse fata fără să-și miște buzele 

și întinse mâna în față, ca și cum ar fi dorit să apuce ceva, 

iar apoi își îndreptă pumnul către inimă. Marc află mai 

târziu că acesta era un semn de bun venit. 
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 Cei trei au stat ore întregi la povești și fetele râdeau 

deseori, deoarece Marc era foarte haios, când erau fete 

prin preajmă  

Asira avea 13 ani și povestea că-și dorește să devină 

biolog. Marc mai află, că nu toate plantele de pe Terra își 

au originile de pe Terra, ci au fost aduse pe Pământ de 

către civilizații extraterestre, pentru a face experimente 

cu ele. Terra ar fi fost cu mulți ani în urmă un fel de 

laborator pentru ființe extraterestre. Asira era și artistă, 

știa să cânte la un instrument, care era asemănător cu 

harpa noastră, și cânta niște melodii înălțătoare. 

 

În companie, timpul trecu repede și Marc se simțea 

copleșit și istovit de atâtea întâmplări și impresii noi.Suri 

îi explică, că oamenii de pe Pamănt obosesc mai repede 

pe această planetă, deoarece aici, vibrațiile sunt mai 

înalte decât pe Pământ. Marc nu a înțeles exact, dar el nu 

a insistat să întrebe, ce însemna acest lucru. 

 Suri l-a condus în camera lui, care semăna desigur 

perfect cu camera lui de casă. „Odihnește-te acum. Mâine 

vom face o călătorie și va trebui să fi în toate puterile 

tale”, a spus Suri. Marc se bucură mult la gândul 

aventurii care era sa urmeze, dar el nu și-ar fi putut 

imagina nici îndeaproape, la ce s-a referit Suri de fapt, 

când rostise cuvântul călătorie. 
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 Marc se trezi și îi era o foame de lup. Suri îl aștepta 

zâmbindu-i ca de obicei. „Ce vrei să mănânci? Poți să-mi 

spui tot ce îți dorești”, spuse Suri. 

„Cum așa...chiar aveți de toate aici? Ah... replicatorul”, 

își aminti Marc. „Ei bine, atunci...” Marc se gândi un 

moment, îmi doresc clătite ca ale bunicii, cu gem de 

gutui de casă.” Marc era convins, că replicatorul nu s-ar 

descurca să le facă la fel de gustoase ca bunica lui. Din 

podea apăru o sferă de argint care avea aproximativ un 

metru. Suri bătu scurt pe suprafața sferei, iar aceasta  

începu să se învârtă. După trei secunde, sfera se deschise 

și înăuntru se afla o farfurie plină de clătite și un borcan 

de gem de gutui. 

Apoi, au apărut și părinții lui Suri care l-au salutat pe 

Marc cu același gest pe care l-a făcut Asira. Împreună, s-

au așezat la masă și Suri l-a servit cu clătite pe Marc, iar 

lor și-au adus trei pahare cu o băutură verde. Și-au închis 

ochii pentru un moment, ca și cum ar fi spus o rugăciune 

în gând și și-au urat apoi poftă bună. Marc era încântat, 

clătitele erau exact ca cele ale bunicii lui. „Nu-mi vine să 

cred”, își spuse în gând. „Nu vreți să încercați și voi 

clătitele bunicii?”, a întrebat Marc politicos. 

„Mulțumim, dar noi nu mai mâncăm de mult alimente 

solide, acestea ne-ar consuma prea multă energie. Noi 

bem numai băuturi din plante speciale și de obicei, ne 



28 
 

luăm energia de la lumina soarelui, pe care o putem stoca 

în organism mai mult timp. Mai demult mâncam și noi 

legume şi fructe, dar asta s-a petrecut acum mii de ani în 

urmă.” 

După masă, Suri se ridică și merse spre un loc, de unde, 

din podea, strălucea o lumină de un galben intens. De 

acolo  luă două lucruri, care arătau ca două curele late. 

Suri îi făcu semn lui Marc s-o urmeze și apoi ieșiră 

împreună. 

„Acestea sunt aparate de zbor. Cu ele vom zbura. O să-ți 

arăt acum planeta noastră”, a declarat Suri.  

„Zburăm? Cum? Cu astea?” Marc era confuz.  

„O să-ți arăt.” Suri își puse centura în jurul taliei ei. 

Aceasta a început deîndată să lumineze și apoi Suri s-a 

ridicat în aer. Și zbură. Întâi încet, apoi făcu rapid niște 

bucle înainte și înapoi, după ce se opri la câteva picioare 

deasupra lui Marc și doar pluti în aer, fără să se miște. 

Apoi alunecă încet în jos și a ateriză din nou lângă Marc. 

„Trebuie doar să te gândești, în ce direcție dorești să 

zbori și cât de repede, nimic altceva, dar comenzile tale 

mentale trebuie să fie foarte clare”, a explicat ea. Apoi ea 

a fixat centura cealaltă în jurul taliei lui Marc. „Nu cred 

că pot, Suri!”, spuse Marc. 

„Te voi ține de mână la început, vino!”, îl încurajase Suri. 

S-au ridicat apoi ușor amândoi. Marc era în aer, nu-i 

venea să creadă. Chiar funcționase. După câteva exerciții 

ținând-o de mâna pe Suri, vroia să încerce singur. A mers 

surprinzător de bine. Centura reacționa conform 

instrucțiunilor lui Marc. Însă curând, Marc a devenit prea  
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îndrăzneț și s-a lovit de o creangă pe care nu o văzuse, 

dar nu a fost nimic grav. „Trebuie să fii mai atent”, spuse 

Suri. 

Marc începu să râdă. Era atât de entuziasmat, pentru că 

zborul îi provoca o senzație deosebită. 

„Nicicând nu m-am simțit mai bine ca acum. Sunt 

Supermaaaaaaan, iuhuuu!” Marc se afla în al nouălea cer 

de bucuros ce era și asta o amuza pe Suri foarte mult. 

După ce Marc s-a mai potolit un pic, au zburat împreună 

cât au putut se sus și au privit apoi planeta din depărtare. 

„Este minunată!” spuse Marc. 

Au zburat peste păduri, munţi şi văi, peste oceane și 

pajişti largi. Marc a văzut multe animale şi plante 

diferite, pe care nu le cunoștea de pe Pământ. Brusc a 

apărut în spatele lor un stol de păsări roșii mari, atât de 

mari ca și lebedele noastre, însă aveau niște cozi foarte 

lungi. Păreau să comunice cu Suri. Marc a întrebat: „Ai 

vorbit cu ele?” 

„Da, au vrut să ştie cine eşti.” Păsările apoi l-au 

înconjurat pe Marc şi au scos niște sunete prietenoase. 

„Îți urează bun venit”, spuse Suri.  
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Apoi zburătoarele roșii s-au întors și au pornit în altă 

direcție. 

Marc a mai zărit și alte case în formă de ou, însă erau așa 

de răspândite în natură, că abia le remarcai.  

„Voi nu aveți orașe?” vroia Marc să știe.  

„Nu. Noi iubim foarte mult natura și nu ne-am putea 

imagina, să trăim în orașe mari, așa cum le cunoașteți 

voi. Noi nu avem nevoie de orașe. Dar avem locuri 

speciale, unde ne întâlnim, pentru a face lucruri 

împreună. Mai târziu îți voi arăta un astfel de loc.” 

Tocmai zburară peste un ocean și Marc observă niște 

pești imenși, care s-au adunat într-un banc compact și 

săreau într-o veselie din apă. Marc i-a recunoscut. Erau 

delfini. Dar parcă erau niște delfini mult mai mari decât 

cei de pe Pământ. Suri  știa la ce se gândea Marc şi îi 

spuse: „Da, sunt strămoșii delfinilor voștri. Strămoșii 

noștri i-au adus acum mult timp în urmă pe planeta 

voastră. Dacă vrei, putem să înotăm un pic cu ei.” Suri 

întinse mâna spre curea şi scoase de acolo un obiect pe 

care apoi și l-a așezat pe față. Arăta ca o mască. 

„Asta ne va ajuta să respirăm în apă”, a explicat ea în 

timp ce din cureaua lui Marc a scos o a doua mască, pe 

care i-a fixat-o pe față, lui Marc. Și apoi s-au aruncat 

împreună în apă. Imediat au fost înconjurați de delfinii 

prietenoși și jucăuși. Suri l-a prins pe un delfin de 

aripioară și acesta a început să o poarte pe Suri prin apă. 

Marc a făcut și el la fel. Apoi s-au urcat amândoi pe 

spatele unui delfin și acesta a înotat cu ei peste valuri.  
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După aceea, delfinul s-a scufundat și a înotat o perioadă 

de timp spre adâncuri. Fauna și flora marină era 

minunată, o grămadă de pești mari şi mici, corali viu 

colorați și plante care în apă erau fosforescente. După  

câteva scufundări cu delfinii, au ţâşnit amândoi din apă și 

și-au continuat zborul. 

Începu să se lase înserarea și Marc observă cum unele 

plante începură ușor să licărească. 

„Haide, te voi duce într-un loc deosebit”, spuse Suri. Mai 

zburară un pic, până când ajunseră deasupra unui loc, 

care în pofida întunericului, lumină foarte puternic. Marc 

văzu o mulțime de Hori care ședeau în jurul unui pom 

imens și meditau. De fapt nu era un pom, ci o plantă 

imensă care arăta ca un trandafir gigantic şi verde. Din 

trandafir țâșnea drept în sus, spre cer, un buchet de raze 

luminoase. Marc cunoștea termenul de meditație și stia ce 

înseamnă, deoarece mama lui medita des, însă înainte de 

a întreba ce-i stătea pe limbă, Suri îi și răspunse: 

„Meditează pentru voi, pentru oamenii de pe pământ. Vă 

transmit astfel iubire și energie pozitivă, pentru ca voi să 

vă treziți și să încetați să vă mai războiți. Haide să 

medităm și noi!” 

„Bine, cu plăcere, doar că Suri, eu nu știu cum se 

procedează, ce trebuie să fac?”, murmură Marc, cu 

intenția de a nu-i deranja pe ceilalți. 

„Gândește-te doar la oamenii de pe Pământ și trimite-le 

gânduri de iubire.” 
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Apoi își scoaseră cureaua de zburat, se alăturară celor din 

cerc şi, luând poziţia de meditat, își aşezară mâinile pe 

umerii vecinului. 

Marc căzu, cu ajutorul energiei horilor, într-o meditație 

adâncă și pierdu astfel noțiunea timpului. 

La un moment dat, fără ca Marc să fi realizat cât timp 

trecuse, îi apăru în gând chipul lui Suri care îi spuse: 

„Haide, a venit timpul să zburam înapoi!” Atunci Marc 

reveni la realitate și doar atunci realiză, cât de mulți Hori 

se mai strânseseră. Erau câteva mii.  

 

Cei doi zburară înapoi spre casa lui Suri. Pe drum, Marc 

fu tăcut, profund adâncit în gânduri. După un timp 

întrebă: „Fac semenii tăi asta des, mă refer la faptul că 

meditează pentru oamenii de pe Pământ?" 

„Meditează fără întrerupere și se schimbă mereu între ei. 

Însă noi nu suntem singurii. Asta fac şi alții, de pe alte 

planete. Fără acest ajutor, ați fi distrus deja de mult 

planeta voastră și implicit și pe voi.” 

Această afirmație îl întristă de-a dreptul pe Marc. 

„Voi nu ați avut niciodată războaie?” vru Marc să afle. 

„ Ba da, dar trăim deja de aproximativ 250.000 de ani în 

pace.” 

„Cum ați reușit asta?” 

„Majoritatea dintre noi au înțeles, că războaiele nu aduc 

nimic bun și le-am cerut conducătorilor noștri de atunci, 

să înceteze să se mai războiască. Am mai înțeles că avem 

resurse pentru toți și că tuturor ne merge bine atunci când  
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suntem solidari și ne ajutăm reciproc. Veți înțelege și voi 

pe Pământ curând acest lucru. Și pentru asta veți primi 

ajutor, trebuie doar să vreți.” 

„De ce nu veniți pur și simplu cu navele voastre pe 

Pământ pentru a-i învăța pe oameni?” 

„Deocamdată, ceea ce propui tu nu ar face altceva, decât 

să-i sperie pe oameni, mulți nici nu ne-ar putea înțelege și 

câțiva ar vrea chiar să ne atace. Noi nu vrem să ne 

impunem, toate la timpul lor. Tu vei fi unul dintre cei 

care ne vor pregăti calea.” 

Marc începu dintr-odată să-și simtă umerii împovăraţi de 

sarcina primită. Nu se simțea pregătit pentru așa o 

responsabilitate mare. Suri îl consolă însă: „Nu-ți va fi 

greu, nu-ți fie teamă. Tu singur ţi-ai căutat această 

misiune, dar tu nu știi acest lucru, pentru că atunci când 

se nasc, toți oamenii pe Pământ, uită cu ce misiune vin pe 

lume. De ce este așa, vei înțelege când vei fi mai mare.” 

Ajunseră la casa lui Suri. Marc se simțea istovit după 

atâtea trăiri, încât se duse direct în pat. Înainte să 

adoarmă, se mai gândi o dată la ultimele cuvinte ale lui 

Suri. Cum ar putea el, un băiat de 10 ani să explice 

adulților prin ce experiențe a trecut el. Cu acest gând, se 

scufundă în tărâmul viselor. 
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Când se trezi, Marc simți că era așa de odihnit, ca 

niciodată, și un sentiment de bucurie îi invadă ființa. Era 

nerăbdător la gândul ce fel de noi experienţe îl vor 

aștepta astăzi. 

Suri îl aștepta deja și îl întâmpină spunându-i: „ Dacă 

vrei, putem să mai facem azi o escapadă și Asira întreabă 

dacă poate să ne însoțească.” Ochii lui Marc scăpărară de 

bucurie. "Da, bineînțeles. Vom zbura din nou? Te rog, 

spune-mi că da!” 

”Dacă vrei”, spuse Suri surâzând. Vom vizita una dintre 

navele mamă și îţi voi face cunoștință cu niște ființe 

foarte evoluate.” 

„Chiar?”, spuse Marc și în voce i se simțea emoția. 

„Da, noi îi numim «creatorii». Pe planeta voastră voi i-ați 

numi lideri sau conducători. 

Pentru că Marc păru destul de intimidat, Suri îi spuse: 

„Marc, nu îți fă griji, sunt cele mai iubitoare ființe pe care 

le cunosc și sunt foarte, foarte înțelepți. Ei sunt creatorii 

acestei galaxii, a Căii Lactee, cum o numiți voi.” 

Marc parcă amuți și înțepeni de emoție. Se gândea la cum 

ar trebui să îi întâmpine pe acești mari înțelepți. Suri 

observă acest lucru și încercă să-l liniștească. 

„Ei îți vor explica, de ce te-am ales pe tine, să fi primul 

om care să ne viziteze planeta.” Acum, Marc era și mai 

emoționat decât mai înainte. 

După ce luară un mic dejun rapid, se porniră la drum. 
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Zburară întâi spre casa lui Asira. Aceasta îi aștepta deja 

în fața casei. Asira o îmbrățișă întâi pe Suri și apoi pe 

Marc și îi transmise apoi prin telepatie lui Marc: „Bine ai 

venit pe planeta noastră și mulțumesc că ai fost de acord 

să vă însoțesc. Suri mi-a povestit multe despre Pământ și 

despre tine. Mă bucur să te cunosc în sfârșit.” 

„Și eu mă bucur foarte tare”, spuse Marc. 

Apoi porniră fetele cu Marc în mijloc, se luară de mână și 

se înălțară. 

Zburară la o înălțime foarte mare, până deasupra norilor 

și după un timp, Marc zări câteva nave spațiale mici care 

semănau cu nava lui Suri. Zburau toate în aceeași 

direcție, iar când Marc privi în acea direcție, putu să 

distingă silueta unei nave imense. Avea forma unui uriaș 

baton de ciocolată de culoare argintie. 

Pe laterale avea multe lumini și câteva porţi care foloseau 

la aterizarea şi decolarea navelor mai mici. 

„Uau, ce mare este”, remarcă Marc. 

„Are aproximativ 30 km lungime și 4 kilometri lățime, 

explică Suri, și nu este cea mai mare navă pe care o 

avem. Cea mai mare are 1000 km în diametru și forma 

unui glob. Acum se află în apropierea planei voastre.” 

Se apropiară tot mai mult de nava mamă și doar acum 

realiză Marc, care erau dimensiunile reale ale navei. 

„La fel de mare ca un oraș”, se gândi Marc. 
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Se apropiară de o nișă a navei și zburară înăuntru. Aici se 

desfășurau activități intense, ca într-un stup de albine și 

Marc observă pentru prima oară ființele, care nu arătau la 

fel cu Horii. Asira a interceptat imediat gândul lui Marc 

și spuse: „În această navă conviețuiesc ființe de pe 

aproximativ 2000 de planete.” Marc privi cu uimire 

ființele care se asemănau oamenilor, doar că ei erau mult 

mai mari. Unii aveau chiar și 10 metri înălțime. Alții 

aveau corp uman, cu două picioare și două mâini, însă 

aveau capul, ca al unei pisici. Alții în schimb, aveau 

aripi, alții cap de elefant. Mulți erau mici, de înălţimea 

unui copil de zece ani, însă cu un cap imens şi cu ochi 

mari și negri. Dar majoritatea semănau mult cu oamenii. 

„Ce fac toate aceste făpturi diferite pe această navă 

mamă?”, vru Marc să afle. Asira îi explică: „Toți sunt 

membri Confederației Galactice, o asociație a tuturor 

ființelor din această Galaxie care au avansat destul de 

mult, încât au dezvoltat posibilitatea să călătorească în 

spațiu. Lucrează cu toții în proiecte diferite și se schimbă 

între ei. Dacă unul știe ceva mai bine, acesta îi învaţă și 

pe ceilalți și tot așa. Vino, vrem să-ţi prezentăm pe 

cineva!” Asira îl luă pe Marc de mână și se îndreptară 

spre un soi de lift, care îi urcă undeva la etaj. Când se 

deschise ușa, înaintea lor, stătea un băiat cu părul de aur 

şi cu ochi de un albastru intens. „El este Mevo, îl 

prezentă Asira pe băiat, este fiul căpitanului navei. Într-o 

zi, el însuși va fi căpitan. Mevo este pleiadian și ne va 
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face un tur al navei.” Mevo își împreună mâinile ca 

pentru rugăciune și îi salută astfel pe cei trei. 

„Salut Marc, mă bucur că în cele din urmă oamenii ajung 

să ne cunoască. Noi  pleiadienii suntem înrudiți cu voi, 

sunteți practic verișorii noştri. Tatăl meu mi-a povestit 

mult despre oameni. Mă bucur să îți pot arăta nava. Vino 

să îți arăt centrul de comandă, a tatălui meu.” 

Pe drum, Marc a aflat că Mevo avea 13 ani și că s-a 

născut pe navă. Mevo susținea, că pleiadienii vor fi 

primii, care cu navele lor, vor ateriza pe Pământ. Asta 

deoarece ei se aseamănă la înfățișare, foarte mult cu 

oamenii și astfel vor putea interacționa cu ei mai ușor. 

Deodată se deschise o ușă și se treziră cu toții într-o 

cameră rotundă, cu foarte multe monitoare atârnate de 

pereți. În mijloc se afla tatăl lui Mevo, căpitanul. El era 

un bărbat mare cu umerii lați. Îi salută pe copii și se 

întoarse apoi spre Marc. 

„Bun venit pe Zynn, nava noastră mamă. Mevo, fiul meu, 

vă va arăta nava. Marc, ne vom revedea curând când vom 

ateriza pe planeta voastră. Distracție plăcută.” 

Și spunând acestea, se întoarse apoi la munca sa și Mevo 

îi conduse apoi câțiva pași mai departe, la o masă 

rotundă. Se așezară toți la masă, când deodată apăru 

deasupra lor o imagine a navei și Mevo începu să le-o 

descrie. De fiecare dată când descria o parte a navei în 

detaliu, puteai vedea în interiorul ei. În partea de jos era 

camera tehnică, adică partea responsabilă cu punerea în 

mișcare a navetei. La următorul nivel erau laboratoarele 

de cercetare. În centrul navei se găseau grădini cu lacuri, 
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cu plante și animale, locul unde pasagerii se puteau 

relaxa. Mai erau apoi şi niște camere imense pe care 

computer-ul le putea modifica în funcție de dorințe. Marc 

simți o dorință de a vizita o astfel de încăpere. Nici nu-și 

duse gândul la bun sfârșit, că Mevo îi și răspunse: 

„Desigur Marc, vom vizita de îndată o astfel de holo- 

punte.” Apoi mai erau niște camere imense, care erau 

gândite ca locuri de întrunire a mai multor mii de ființe, 

pentru schimburi de idei, pentru găsirea de soluții sau 

doar pentru a sărbători anumite evenimente împreună. 

Apoi, în partea superioară, erau apartamentele 

pasagerilor şi desigur, centrul de comandă. În plus, în 

partea din spate a navei se găsea un fel de fabrică, unde 

se construiau nave mai mici. După această scurtă 

prezentare a navei-mamă, se porniră spre holopunte. 

Zborul cu ajutorul curelei ar fi fost prea periculos, ținând 

cont de traficul aglomerat de acolo și pentru că până la 

holopunte trebuiau parcurși cam 15 kilometri, intrară 

într-o mini nava și începură să zboare. Cu această 

mininavă a durat doar câteva secunde și au și ajuns. 

Puntea era imensă, iar pereții erau albi și sclipeau. 

„Ce împrejurări ai dori să creeze computerul, Marc?”, 

întrebă Mevo. 

„Arată-mi locul tău preferat de pe planeta ta din pleiade”, 

spuse Marc. În momentul următor apăru un frumos peisaj 

exotic cu o cascadă. 

„Haideți să înotăm!” spuse Suri. Toți patru se dezbrăcară 

și săriră în apă. Marc era fascinat. 

„Cum se poare, chiar suntem în apă?” vru Marc să știe. 
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„Nu, computerul crează o iluzie artificială și induce 

simțurilor noastre această iluzie. Însă în realitate aici nu 

este nici o apă și nici plante, nici nimic din ceea ce noi 

vedem”, explică Asira. 

După ce se îmbăiară o bună bucată de timp, Asira 

propuse, ca Marc să creeze un peisaj de iarnă, pentru că 

ea își dorea foarte mult, ca el să o învețe să patineze. Zis 

și făcut. Marc se gândi la iazul din satul său și de îndată 

se regăsiră toți într-un peisaj înzăpezit. Marc o luă pe 

Asira de mână și îi arătă cum se patinează. Pe Ahori nu 

mai ninsese de mii de ani. 

„Poți să te distrezi de minune într-o astfel de holopunte”, 

remarcă Marc. 

„Daa, nu-i așa? Nu este real, deci nu se poate influența 

sau modifica nimic in lumea reală, însă poți învăța multe, 

poți să te pregătești pentru ceva, sau pur și simplu să te 

distrezi”, spuse Asira. 

 

„A venit timpul să-i întâlnim pe creatori”, spuse Suri. 

„Tocmai mi-au transmis, că sunt gata să-l întâmpine pe 

Marc.” 

„Ai noroc, spuse Mevo, creatorii se află chiar acum pe 

navă, pentru că trebuie luate decizii importante în 

legătură cu planeta voastră.” 

„Despre ce este vorba?”, vru Marc să afle. 

„Nu știu exact, dar poate o să-ți dezvăluie ei ție. Este în 

legătură cu viitorul vostru, atât mi-a dezvăluit tatăl meu.” 

Se urcară din nou în mininavă și zburară spre partea din 

față a navei-mamă. Acolo Mevo îi ceru lui Marc să îl 
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urmeze și intrară cu toții într-o cameră iluminată 

puternic. 

„Aici te vom pregăti pentru întâlnirea cu creatorii. 

Trebuie să-ți crești vibrațiile corpurilor tale pentru ca să-i 

poți percepe pe creatori. Te vom ajuta însă.” 

”Ale corpurilor? De ce, am mai multe?”, întrebă Marc 

mirat. 

„Da, sigur, însă nu avem acum timp să-ți explicăm totul, 

încrede-te în noi, tu doar încearcă să nu te gândești la 

nimic.” 

S-au așezat cu toții în cerc și se apucară de mâini. Se 

simți un sunet care vibră vag. După ce au stat un timp 

așa, spuse Suri, că ar fi pregătit. Îl conduseră spre o 

cameră și-l lăsară să intre singur. 

 

În mijlocul camerei, Marc văzu 7 lumini care formau un 

cerc și care străluceau atât de puternic, încât nici nu 

rezistă să le privească. Marc simți o dorință arzătoare de 

a merge în mijlocul cercului luminos. Odată ajuns acolo, 

Marc simți o liniște sufletească și o pace atât de 

profundă, ceva ce nu mai experimentase până atunci. 

Încetul cu încetul luminile începură să ia formă de om. 

Marc recepționă în gând: „Marc, bine ai venit. Noi 

suntem creatorii acestei galaxii. Înainte să te naști, tu ai 

ales să fii primul om, care să ia contact cu hori. În viața 

anterioară, tu ai fost chiar un hori. Este o sarcină nobilă 

pe care ai ales-o și noi te vom ajuta să o duci la bun 

sfârșit. Pământul vostru va trece prin niște schimbări 

majore în curând. 
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Noi suntem acum aici, pentru că nava mamă a tatălui lui 

Mevo trebuie să îndeplinească o misiune pe planeta 

voastră. Ei trebuie să îi oprească pe oameni să înceapă un 

război. Încercarea unor oameni de a iniția un conflict 

major va eșua. Armele lor nu vor funcționa. Tatăl lui 

Mevo se va ocupa de acest aspect. Tu vei fi însă printre 

primii care va povesti oamenilor despre existența noastră. 

Curând va începe și pe Pământ o eră a păcii și bunăstării. 

Oamenii vor fi și ei membrii ai Federației Galactice și 

vor ajunge să-și cunoască frații și surorile de pe celelalte 

planete. Du-te şi îndeplinește-ți misiunea, iar când vei 

simți că îți va fi greu, cere-ne ajutorul și vom fi acolo 

pentru tine.” 

 

Marc simți ca interacțiunea sa cu creatorii se terminase și 

ieși din cameră. Se simțea straniu și copleșit. Ceea ce 

simțise acolo era prea nepământesc. Prietenii lui îl 

așteptau, dar el nu putu să rostească nici un cuvânt. Ei 

știau și înțelegeau acest lucru. Se întoarseră în tăcere în 

camera în care îl pregătiseră pe Marc, se așezară din nou 

în cerc și meditară un timp. Apoi, Marc Asira si Suri își 

luară rămas bun de la Mevo și zburară cu centura 

zburătoare înapoi pe planetă. Întâi au zburat până la casa 

Asirei și și-au luat rămas de la ea. 

„Mi-a părut foarte bine să te cunosc”, i-a spus Asira lui 

Marc. „Cred că o să ne revedem. Crede-mă, întâlnirea ta 

cu creatorii, este ceva extraordinar, nu este dat tuturor să 

stea față în față cu ei. Misiunea ta trebuie că este una 

deosebit de importantă și acum poți fi sigur că o vei 
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îndeplini, chiar dacă acum ai ceva îndoieli. Cu creatorii 

de partea ta, n-ai cum să dai greș. Îți doresc numai bine.” 

Se îmbrăţişară. Marc simți în acel moment, cum ceva, 

venind de la Asira, se revărsă asupra lui. Nu putea să-și 

explice exact ce era, dar simți ca o căldură, ca un soi de 

energie. Era ceva foarte plăcut. Marc nu mai simțise așa 

ceva până atunci. 

Apoi cei doi zburară înapoi spre casa lui Suri. 

Marc se simțea foarte epuizat și se îndreptă direct spre 

pat, să se odihnească. 
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Deși dormise doar vreo 3 ore, Marc se simțea din nou 

plin de energie. Se trezi cu nerăbdare la gândul noilor 

experiențe, care îl așteptau. El o căută de îndată pe Suri, 

care ca de obicei, îl aștepta deja. 

„Salut Marc, te-ai odihnit bine?” îl întrebă Suri. 

„Da, și tu, ai dormit bine?” vru Marc să afle. 

Suri nu răspunse imediat, ca și cum ar fi vrut întâi, să se 

gândească la ce să răspundă. „Trebuie să-ți explic ceva, 

care poate o să te șocheze un pic. Noi, hori, nu avem 

nevoie de somn. Corpul nostru s-a transformat cu mult 

timp în urmă, astfel încât noi nu mai trebuie să dormim. 

Noi ne recreăm corpul în timpul unor scurte meditații, în 

care ne încărcăm cu energia soarelui nostru central.” 

„Uau!” Marc era din nou mut de uimire. 

„De necrezut. Aș vrea și eu să pot face acest lucru, atunci 

aș avea mult mai mult timp pentru a cerceta și pentru a 

face multe alte lucruri.” 

„Dacă evoluția omului va continua în același ritm, veți 

avea în curând nevoie de tot mai puțin somn, până când 

nu o să mai aveți nevoie deloc” sublinie Suri. 

„Când se va întâmpla asta? Voi ajunge să experimentez și 

eu acest lucru?” întrebă Marc curios. 

„Asta depinde de voi. Poate în câțiva zeci de ani, poate în 

sute de ani. Din momentul în care veți lua contact cu noi 

și cu alte ființe de pe alte planete, care sunt mult mai 

evoluate decât noi. Și după ce tot mai multe dintre navele 
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noastre vor ateriza pe planeta voastră, veți face un salt 

mare în evoluția voastră.” 

„Dar de ce nu se întâmplă toate acestea mai repede? Eu 

nu mai am răbdare” spuse Marc un pic dezamăgit. 

„Despre asta vom povesti mai târziu, acum aș vrea să-ți 

arăt ceva. Vom merge să vizitam școala mea și-ți voi face 

cunoștință cu învățătorii mei. Cum ți se pare ideea?” 

„Da, mi-ar face foarte mare plăcere, îmi imaginez că 

școala ta este foarte diferită de cea de pe Pământ, nu-i 

așa?” 

„Vei vedea, haide, vom zbura într-acolo.”  Suri îi întinse 

mâna. Porniră să-și pună brâurile zburătoare și își luară 

zborul. Marc zbura deja ca un expert, ca și cum ar fi făcut 

asta dintotdeauna.   

„Înveți într-adevăr foarte repede. Acum înțeleg de ce 

creatorii te-au ales pe tine” remarcă Suri zâmbind. Lui 

Marc tocmai i se înfiripă un gând și întrebă: „Copiii de pe 

Ahori, trebuie și ei să meargă zi de zi la școală? Tu ai 

vacanță acum, de ai avut timp să mă vizitezi sau...?” 

„Copiii merg la școală când vor. Ei merg la școală atunci 

când vor să învețe ceva nou. Nu este la fel ca pe planeta 

voastră, unde copiii sunt obligați să meargă. De aceea noi 

nu avem nici vacanțe. Ceea ce fac eu acum, s-ar putea 

spune că face parte dintr-un proiect de școală. După cum 

știi, mi-am propus să devin specialistă în interacționare. 

Pentru proiectul acesta, învățătorii m-au învățat tot ceea 

trebuie să știu despre voi și despre planeta voastră. Dar  

privește, aceasta este școala mea!”  
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Suri arătă spre o clădire care semăna cu casa lui Suri, 

doar că aceasta era mult mai mare și avea forma de 

jumătate de glob, deci o semisferă. Înaintea ei se vedeau 

câțiva copii, care dansau in jurul unei coloane de lumină. 

Lângă ei se aflau două ființe de lumină. Acestea n-aveau 

chiar o formă omenească, dar se putea distinge un cap si 

un corp. 

Erau din lumină pură. 

„Aceștia sunt învățătorii mei.” spuse Suri. 

„Aha..., dar ei nu arată ca hori, ce sunt ei?” întrebă Marc. 

„Ei sunt..., pe Pământ voi i-ați numi maeștri înălțați. Sunt 

ființe foarte evoluate, care pot prelua orice înfățișare la 

dorința lor. Ei sunt foarte înțelepți și știu totul despre 

Univers. Suntem foarte recunoscători că îi avem pe ei în 

mijlocul nostru. Vino să îți fac cunoștință.” 

Suri îl luă pe Marc de mână și împreună se apropiară de 

învățători. Suri făcu o plecăciune umilă în fața lor și facu 

propriul lor semn de salutare, pe care Marc îl văzuse deja 

la Asira. Marc era orbit de lumina lor și abia rezista să 

stea în fața lor, când în momentul următor, intensitatea 

luminii lor scăzu și ființele începură să se transforme. 

Încet ele preluară o înfățișare omenească și în fața lui 

Marc se aflau într-un final, o femeie și un bărbat, doar că 

ei erau înalți de aproximativ cinci metri și străluceau o 

frumusețe de nedescris. 

„Salutare, pui de om!” percepu Marc în gând. „Ne 

bucurăm că ești aici. Suri a făcut treabă bună, suntem 

mândri de ea. Voi amândoi, sunteți suflete, care și-au 
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propus lucruri mărețe pentru viața lor, și o să aveți succes 

în a le împlini. Suri îți va arăta acum școala noastră.” 

Marc stătea ca împietrit în fața învățătorilor și Suri trebui 

să-l trezească din această stare, trăgându-l de mână. 

„Vino!” zise ea și îl duse în interiorul semisferei. Marc se 

uita în împrejur. Acolo nu se aflau săli de clase cu bănci, 

așa cum își imaginase Marc, ci mai degrabă, totul arăta 

ca pe holopuntea de pe nava mamă. Se vedeau grădini, 

niște copii care păreau să construiască o navă, alții care 

faceau muzică si alții care stăteau în cerc și discutau. 

„Dar unde sunt învățătorii?” vru Marc să știe. 

„I-ai cunoscut adineauri. Sunt doar ele, cele două ființe, 

pe care le-ai văzut afară. Dar învățătorii se pot multiplica, 

adică pot fi în mai multe locuri, în același timp și pot 

prelua orice înfățișare. Ei se află in contact telepatic cu 

toți elevii deodată și îi îndrumă.” 

Atunci Marc văzu un grup de copii, care păreau că 

meditează. Suri stia deja ce intenționa Marc să întrebe, de 

aceea ea îi răspunse înainte ca el să pună întrebarea: 

„Copii aceia încarcă informații în creierul lor. Trebuie să 

te gândești că ar funcționa, ca la computerele voastre, 

când downloadați ceva de pe internet. Noi nu trebuie să 

citim cărți, ca să memorăm informațiile. Am învățat cum 

să ne conectăm direct la câmpul informațional al 

universului și cum să extragem informații din el. 

Învățătorii ne ajută să gasim informațiile corecte și 

totodată ne supraveghează, ca noi să nu preluăm prea 

multe informații deodată. Pentru că, întăi trebuie să 

procesăm cunoștințele preluate, înainte de a încărca altele 
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noi. Este exact la fel ca cu mâncarea. Dacă mânânci prea 

mult, ți se face rău. Școala noastră este mai degrabă un 

loc, în care noi învățăm cum să punem în aplicare 

cunoștințele dobândite, adică cum se le folosim intr-un 

mod înțelept. Pentru a face asta, avem la dispoziție 

holopunțile, unde creăm exact împrejurimile și situațiile 

necesare și învățătorii ne învață cum să acționăm cel mai 

bine, să fim înțelepți, ca să obținem rezultatul cel mai 

bun. Așa, de exemplu, unul dintre învățători a preluat 

înfățișarea și comportamentul tău, ca să pot învăța cum să 

comunic cel mai bine cu tine. Este aproape la fel, precum 

piloții voștri învață să zboare un avion. Ei nu învață 

direct într-un avion care se află în zbor, ci încearcă întăi 

intr-un simulator, adică un aparat care cu ajutorul 

computerului produce aceleași condiții, ca și într-un 

avion în zbor. Piloții sunt astfel testați, cum ar reacționa 

în diferite situații. Ai înțeles?” 

„Da, uau, așa o școală îmi doresc și eu.” Atunci lui Marc 

îi veni un gând: „Dar dacă voi mergeți voluntar la școală, 

nu există atunci și copii care vor doar să lenevească?” 

Suri începu să râdă. „Nu, astfel de copii nu există la noi. 

Orice copil vrea să facă ceva în viată și să devină cineva, 

altfel ar fi plictisitor, nu-i așa?” 

„Ai dreptate.” Lui Marc, spusele lui Suri i se păreau 

logice, dar cu toate astea nu era sigur, dacă copiii pe 

Pământ ar gândi la fel. Suri interceptase dubiile lui și 

continuă: „Orice copil are in sine, în mod natural, o 

anumită măsură de creativitate și sete de cunoaștere. 
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Problema este societatea voastră, care fură copiilor 

curiozitatea și creativitatea. 

„Dar de ce este așa?” vroia Marc să știe cu orice preț. 

„O să încerc să-ți explic asta mai târziu. Haide, vreau să-

ți arăt ceva acum!” Suri îl conduse pe Marc intr-o 

încăpere, în care se afla o specie de fotoliu.   

„Pentru a putea înțelege de ce sunt lucrurile așa cum sunt 

în prezent pe planeta voastră, trebuie să înțelegi întâi 

adevărata voastră istorie. Ești dispus să afli aceasta, chiar 

dacă o să fie un pic neplăcut?” Marc nu știa ce să 

răspundă, era un pic nesigur. Suri continuă: „Învățătorii 

mei o să te ghideze și o sa supravegheze totul, ca să nu 

devină prea dureros pentru tine.” 

„Ok!”  Marc avea pe deplin încredere în învățătorii lui 

Suri. „O fac.”  

Suri îl așeză pe Marc în fotoliu și-i așeză pe cap un fel de 

cască, din care ieșeau niște cristale. 

Apoi, Marc începu să vadă, ca într-un film, cum a apărut 

Pământul, cum s-au format oceanele și cum în ele, a 

apărut viața. Întâi plantele, apoi vietățile unicelulare, apoi 

ființe tot mai diverse și mai colorate. Apoi au apărut 

viețuitoare pe pământ și au evoluat și s-au dezvoltat tot 

mai mult. Marc observă, cum din când în când, pe 

Pământ aterizau nave și cum pasagerii acestor nave 

făceau experimente cu plantele și animalele care le 

aduceau sau care deja se aflau pe Pământ. Ei au 

amestecat genele lor cu cele ale maimuțelor și astfel au 

apărut primii oameni. Marc văzu, și totodată și simți, că 

unii dintre vizitatorii din spațiu, nu aveau cele mai bune 
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intenții față de oameni. Unii îi foloseau pe oameni ca 

sclavi, care trebuiau să extragă aurul din pământ. Apoi 

văzu Marc, cum un grup de extratereștri se războiau cu 

alți extratereștri, fiindcă erau de păreri diferite, despre 

cum să decurgă evoluția omului. El văzu, cum pe 

Pământ, dea lungul miilor de ani, apăreau culturi 

avansate cu orașe mari, și tot așa cum apăreau, la fel și 

dispăreau și altele apăreau în loc. El observă multe 

progrese dar și multe distrugeri și războaie, chiar până în 

zilele noastre. 

Suri îl eliberase apoi pe Marc de casca de pe cap. Marc 

trăgând mult aer în piept suspină îndelungat. 

„Hmm, deci așa a fost.” Era copleșit. Trebuia să stea un 

pic, să se gândească și să digere cele văzute. După un 

timp el spuse: „ Suri, tu ști de ce oamenii de pe pământ se 

războiesc într-una și nu pot trăi împreună în pace?” 

„O să încerc să-ți explic Marc, dar întâi trebuie să te 

reculegi de la experiența care ai avut-o. Vino, să mergem 

afară.” 

În fața școlii, copiii incă mai dansau în jurul coloanei de 

lumină. 

„Haide să dansăm și noi cu ei!” spuse Suri luându-l pe 

Marc de mână. Ei se integrară în cercul copiilor și 

începură să danseze în ritmul lor. Cântecul copiilor era 

angelic și Marc simți un fel de căldură plăcută în jurul 

inimii sale. 

Ei  au dansat așa o vreme, după care Suri îi facuse un 

semn lui Marc și acesta înțelese că era timpul să plece. 
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După ce s-au îndepărtat un pic de grupul de copii, Marc 

întrebă: „Ce înseamnă toate coloanele astea de lumină,  

care se văd pe planeta voastră?” Marc a remarcat multe 

astfel de coloane dea lungul zborurilor în jurul planetei. 

„Oriunde se adună mai mulți hori, pentru a sărbători 

uniunea lor cu Creatorul, asemenea coloane de lumină 

apar. Ele reprezintă un semn de apreciere din partea 

Creatorului, un cadou. Prin aceste coloane de lumină 

circulă multă energie în ambele direcții, de la hori spre 

Creator ți de la Creator spre hori.” 

 

Suri și Marc își luară rămas bun de la învățători și 

zburară înapoi spre casa lui Suri. Ajunși acasă, Marc își 

potolise foamea cu o gustare și apoi Suri propuse: „Se 

apropie timpul, în care trebuie să te readuc pe planeta ta, 

dar înainte de asta putem să mai povestim un pic. Vrei să 

facem un foc de tabără afară?” 

„Daa, siguuur!” se bucură Marc. 

Ei merseră afară, adunară niște lemne și aprinseră un foc. 

Apoi se așezară în jurul focului și priviră o vreme tăcuți 

la flăcări. 

„Deci..., Suri rupsese tăcerea, m-ai întrebat de ce oamenii 

de pe Pământ nu pot trăi în pace.” Marc privi în 

continuare în foc și încet, dădu din cap afirmativ. 
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Suri continuă: „Trebuie să ști că pe Pământ există un 

grup de oameni care sunt foarte interesați ca voi să aveți 

războaie. Ei sunt adevărații conducători ai planetei și ei 

controlează toate guvernele țărilor. Ei sunt mai puternici 

ca orice președinte, pentru că sunt foarte bogați și pot 

influența totul după plăcerea lor. Ei vor să-și păstreze 

puterea pentru întotdeauna, de aceea ei elimină pe oricine 

ar sta în calea lor. Pentru a ține oamenii sub control, ei 

instigă războaie. Pentru că ei sunt foarte bogați, le 

aparține și masmedia, adică ziarele, televiziunile s.a.m.d. 

și ei răspândesc minciuni, ca oamenii să se urască între 

ei. Ei îi fac pe oameni să creadă că pe Pământ nu ar 

exista destule alimente și destulă energie pentru toți, și că 

ar trebui să se lupte pentru astea. Ei au grijă, ca școlile 

voastre să nu învețe adevărata voastră istorie, pentru ca 

copii voștri să nu afle adevărul și să nu pună întrebări 

neplăcute. Ei otrăvesc apa, aerul și alimentele pe care le 

consumați, ca voi să trebuiască să vă luptați cu 

numeroasele boli. Ei nu se vor opri de la nimic, în a 

răspândi frica printre oameni, fiindcă ei stiu că oamenii 

fricoși sunt mai ușor de controlat. Cineva care nu trăiește 

în frică, ci în pace cu semenii săi și în pace cu sine insuși, 

acela va începe să-și pună întrebări. Întrebări importante 

de genul: „Cine sunt eu? De ce sunt pe Pământ? Care este 

sensul vieții mele?” Asemenea oameni nu se lasă 

controlați de alții și asemenea oameni văd adevărul care 

se ascunde în spatele minciunilor. Ei sunt dușmanii celor 

puternici. Înțelegi acum, de ce tot timpul pe pământ 

există războaie?” 
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Marc căzu pe gânduri. „Dar de ce fac cei puternici așa 

ceva?” 

„Ei cred că fac bine ce fac. Ei se cred ar fi deosebiți de 

restul lumii și ei nu cunosc iubirea.” 

Marc devenea din ce în ce mai trist și abătut și Suri 

observă acest lucru. 

„Nu trebuie să te simți demoralizat din cauza asta, Marc. 

Totul o să fie bine. Pe planeta voastră există din ce în ce 

mai mulți oameni treziți, oameni care cunosc adevărul și 

în curând  domnia celor puternici o să aibă un sfârșit. 

Este timpul schimbărilor pe Pământ și noi și alte multe 

ființe de pe alte planete, vă ajutăm. Pământul o să devină 

din nou un paradis, în care oamenii vor trăi împreună în 

pace și prosperitate și ei o să-și amintească cine sunt cu 

adevărat. Și tu o să contribui în felul tău la asta. De aceea 

vorbim noi acum unul cu altul. Totul o să-și 

îndeplinească  rostul.” 

„Îmi doresc așa de mult să fie așa.” suspină Marc. „Și mă 

bucur de viitor și mă simt ușurat să te știu pe tine și pe 

creatori de partea mea. Uau, viața este cu mult mai 

încântătoare, de cănd te cunosc pe tine. Vreau să-ți 

mulțumesc că ești prietena mea.” Marc se îndreptă spre 

Suri, o îmbrățișă și o ținu mult timp în brațe. 

„Și pentru mine, viața mea a devenit mai interesantă, de 

când te cunosc. Abia aștept momentul în care vom ateriza 

cu navele noastre pe Pământ.” 

„Și eu!”  

Marc privi din nou în foc. 
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„Stiu, zise el, tu mi-ai spus că depinde de noi, cât de 

repede se va întămpla aceasta, dar cum putem noi să 

accelerăm lucrurile?” 

„Căutați adevărul. Trăiți în pace cu semenii voștri. 

Ajutați-vă reciproc. Nu acordați celor puternici prea 

multă atenție și nu vă fie frică. Meditați, petreceți mult 

timp în natură. Iubiți-vă. Iertați pe alții dar și pe voi 

înșivă.” 

 

Marc și Suri au mai stat mult timp lângă foc și au privit 

tăcuți în jar. 
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După discuția lor la focul de tabără, Marc fu copleșit și 

obosit și trebuia din nou să își facă somnul de recreere de 

3-4 ore. După aceea, el nu se mai trezise cu aceeași bună 

dispoziție ca întotdeauna, pentru că știa că venise 

momentul despărțirii. 

El luă micul dejun și își luă rămas bun de la părinții lui 

Suri. Tatăl lui Suri îi ură mult noroc și mama ei îi spuse 

lui Marc, că ar fi sigură, că o să se revadă cândva. 

Asta îl înveseli un pic pe Marc. 

Apoi s-au urcat în nava lui Suri și luară cursul spre 

Pământ. 

„Mai am așa de multe întrebări să-ți pun.” zise Marc. 

„Toate la timpul lor, Marc. A fost oricum prea mult 

pentru tine. Gândește-te că ai doar zece ani. Mai ai mult 

timp, pentru a primii toate răspunsurile.” 

„Când o să te revăd?” vroia el să știe. 

„Asta încă nu știu exact, dar va fi în curănd.” 

„Nu poți să-mi dai așa ceva ca un celular, ca să putem 

comunica oricând?” 

„Aș putea, dar asta te-ar băga în bucluc. Imaginează-ți ce 

ar putea să facă unii oameni, dacă ar afla de unde provine 

acel aparat.” 

Asta așa era. Marc era de acord. 

„Să povestesc părinților mei, ce mi s-a întâmplat? Tata, 

poate m-ar crede, dar mama, nici vorbă.” 

„Cred că ar trebui să le spui, totuși.” 
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„Să le spun și celor de la școală? Cred că prietenii mei m-

ar declara nebun” 

„Cred că ar trebui să mai aștepți cu asta, dar ai putea să 

începi, prin a ține un referat despre mărimea universului 

și probabilitatea vieții pe alte planete.” spuse Suri 

zâmbind. 

„Exact, asta am să fac.” Marc era dintr-o dată, plin de 

idei. 

 

Suri ateriză pe același loc de unde îl luase pe Marc. 

Bicicleta era încă acolo, rezemată de un tufiș. 

„Îți mulțumesc pentru tot, Suri.” Marc căzu în brațele ei. 

Ei au mai stat mult timp așa, unul în brațele celuilalt. 

„Și eu îți mulțumesc. Ca să fiu sinceră, spuse Suri, n-am 

crezut la început că o să ai încredere în mine. Dar precum 

se vede, creatorii nu s-au înșelat, alegăndu-te pe tine, de 

fapt ei nu se înșeală nicicând.” spuse Suri râzănd. 

Mai zăboviră mult timp, doar uitându-se unul la altul. Le 

căzu greu să se despartă. 

Suri flutură mâna în semn de bun rămas. 

„Pe curând Marc, îmi ești foarte drag.”  

„Și tu-mi ești dragă, pe curând.” 

  



64 
 

  



65 
 

 

 

 

 

Suri urcă pe raza de lumină în sus în nava ei spațială și fu 

nevăzută. 

Nava se îndepărtase întâi încet, dar apoi dintr-o dată țâșni 

ca fulgerul și dispăru pe cerul înstelat. 

 

Marc se urcă pe bicicletă și porni spre casă. 

Ajunse acasă și văzu că frânghia încă atârna pe fereastră 

în același fel cum o lăsase.  

„Chiar că pare să fi trecut doar câteva minute.” se gândi 

el. Se cățără cu ajutorul frânghiei și sări în cameră. În 

momentul următor se și uită la ceas. Acesta indica ora 

01.35. Într-adevăr, Suri avea dreptate, pe Pământ au 

trecut doar 15 minute.  

„Uau, cum e posibil așa ceva.” se gândea el. 

Adună frânghia și se puse în pat. 

 

A mai stat mult timp treaz, uitându-se la tavan și 

gândindu-se la aventura sa. Când a închis ochii, văzu 

chipul lui Suri surâzând. 
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