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Scenă 1(4) (Caracatița) 
 

Scufundări a început să facă întâmplător. Se afla la Constanța, cu un grup de prieteni. Unul dintre ei 
spusese, într-o seară, când se aflau pe o terasă foarte aproape de țărmul mării și mâncau hamsii 
sărați la care se asorta berea neagră, că aici, la Constanța, există o firmă care, contra unui cost 
mediu, asigură o scurtă instrucție și apoi asistență tehnică pentru scufundări la mică adâncime, 
maximum 15 metri. Le mai spusese că totul este în deplină siguranță, deoarece un instructor se 
scufundă întotdeauna împreună cu grupul. Toți părură de acord să încerce această experiență cu 
totul nouă pentru fiecare dintre ei și planificară ca asta să se întâmple chiar a doua zi. Sacrificară, 
așadar, o zi de plajă, petrecând-o într-o baracă amenajată la marginea plajei, spre oraș, unde se 
aflau cam douăzeci de persoane care se înscriseseră la acest curs scurt de instruire în tehnica 
scufundării de amatori. Primiră și o broșură colorată și foarte sugestivă în care se găseau atât 
instrucțiuni privind pregătirea și asigurarea echipamentului de scufundare, care se închiria cu ziua, 
cât și câteva sfaturi pentru cazuri de pericol. Pericolele menționate erau de două feluri, cele care 
țineau de funcționarea echipamentului, și cele care țineau de evenimente posibile în apă – atacuri 
ale unor animale marine, împotmoliri în vegetația submarină sau vase care circulau la suprafață în 
zona de scufundare. Cursul de instruire a durat toată ziua, urma ca scufundarea propriu-zisă să se 
facă a doua zi. Grupurile de scufundare nu puteau fi mai mari de cinci persoane, la care se adăuga 
însoțitorul de scufundare. Ei erau chiar cinci, două perechi și el, care venise singur, așa că urmau să 
facă un grup distinct.  

A doua zi scufundarea s-a făcut în jurul orei 9, așa încât, spusese însoțitorul de grup, lumina soarelui 
să poată pătrunde cât mai adânc în apă, pentru o vizibilitate cât mai bună. Locul de scufundare era 
lângă platoul continental, într-o zonă relativ accidentată, unde nu era plajă și unde, spusese 
însoțitorul, viața marină nu este perturbată de oameni și se desfășoară în condiții naturale. 
Scufundarea a fost destul de dezamăgitoare. Văzuse la televizor destule documentare științifice, cu 
animale marine sofisticate, cu habitate uimitoare și cu întâmplări legate de lupta pentru 
supraviețuire și reproducere cu adevărat fascinante. Pe când acum, au văzut câteva cârduri de pești 
anoști, un șir de mici crevase în malul subacvatic, unde se ascundeau diverse specii marine care fie 
stăteau la pândă, fie își făceau siesta (doar în câteva cazuri s-au sinchisit de vizitatorii ciudați și au 
zvâcnit în adâncuri sau în lateral). Aveau montate microfoane prin care puteau comunica între ei și 
cu asistentul însoțitor. Nu a întrebat nimic, dar prietenii săi l-au bombardat tot timpul pe însoțitor 
cu întrebări de tot felul, la care acesta răspundea amabil deși cam plictisit (a bănuit că, prin forța 
lucrurilor, aceleași întrebări i se puseseră deja de nenumărate ori până atunci). Excursia subacvatică 
a durat cam o oră. În prețul plătit intrau trei asemenea scufundări, câte una pe zi. Se pregăteau deja 
să se ridice la suprafață, unde îi aștepta o barcă cu motor pentru a-i prelua și a-i duce la mal, când, 
camuflată la intrarea unei peșteri subacvatice, văzu o caracatiță care își unduia brațele în ritmul 
curenților marini de adâncime, destul de slabi. Fără îndoială, stătea la pândă pentru a înhăța vreo 
victimă care, din nebăgare de seamă, s-ar fi apropiat la o distanță convenabilă pentru un atac 
fulgerător. Nici ceilalți din grup, mici însoțitorul n-o văzură, pentru că nimeni nu făcuse nici n 
comentariu în acest sens. Hotărî să nu spună nici el nimic. Se opri, menținându-și stabilitatea cu 
mișcări ușoare ale picioarelor dotate cu tălpi de înot, la circa cinci metri de caracatiță, ignorând 
pericolul potențial. De bună seamă, dacă ar fi semnalat însoțitorului existența caracatiței, ar fi primit 
interdicție să stea atât de aproape de ea. Caracatița rămase nemișcată. Se roti ușor pentru a vedea 
unde sunt ceilalți, erau în jurul însoțitorului, bălăbănind din tălpile pentru înot, lângă o formațiune 
calcaroasă. Însoțitorul dădea explicații detaliate, pe care le auzea și el în căști – vechime, origine, rol 
în ecosistem. Concentrați pe explicațiile însoțitorului, nu remarcaseră absența lui, așa că se simți 
mai relaxat. Se roti cu mișcări foarte încete, pentru a nu speria animalul, de jur-împrejurul acestuia. 
Cu o umbră de teamă nelămurită, observă că animalul îl urmărește cu privirea, dar cele opt brațe 
care bălăngăneau aproape inerte în apă nu se încordară și nici nu dădură vreun semn fizic că s-ar 
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pregăti de un atac. Părea că animalul îl observă cu o anumită curiozitate (își aminti de unele lecturi, 
dar și de unele emisiuni științifice văzute la televizor, conform cărora caracatița este, după om și 
delfin, cel mai inteligent animal de pe planetă; se pare că, după om, este singura vietate care-și 
amenajează spații „urbane” pe fundul oceanului). Era, practic, o observare reciprocă, plină de 
curiozitate, și fără nici o intenție (dacă am putea credita caracatița cu asemenea producții 
psihologice cum este intenția) de agresiune, fie și bazate pe instinctul de supraviețuire. Caracatița 
era, oarecum lipită de peretele de stâncă submarină, așa încât nu putu s-o ocolească chiar complet, 
așa că, după ce ajunse lângă perete, se întoarse, având grijă să se deplaseze foarte încet și să evite 
mișcările bruște care, în apă, ar fi căpătat o amplificare periculoasă. Reveni în fața caracatiței, adică 
perpendicular pe ea și se opri. Caracatița încă nu făcuse nici cea mai mică mișcare. Rămăsese 
complet nemișcată, doar capul și ochii îl urmăriseră în timp ce se mișca în jurul său. Ochii, pe care-i 
vedea, de la distanța asta, foarte bine, erau complet inexpresivi, două receptoare pasive de unde 
luminoase. Oare ce imagine îi fabrica creierul ei prin receptarea undelor luminoase care, venind de 
la soarele de deasupra erau reflectate de corpul filiform? Se gândi, aproape prostesc, că s-ar putea 
să-i apară caracatiței ca un braț de caracatiță, care se mișcă autonom prin apă, fără caracatiță. Din 
câte știa, caracatițele erau canibale, deci, dacă așa ar fi stat lucrurile, putea fi perceput ca o bucată 
de hrană numai buna de înhățat. Ochii caracatiței erau complet imobili, așa că, se gândi, spre 
deosebire de cazul omului, ei nu puteau constitui o fereastră a „sufletului”. Îi trecu prin cap ce utilă 
ar putea fi o asemenea pereche de ochi pentru diplomați, sau pentru jucătorii de șah ori de bridge 
– nimic din ceea ce ar fi urmat ca decizie nu ar fi putut fi anticipat de interlocutor sau de adversar, 
după caz. Trecură așa cam cinci-șase minute, când se auzi interpelat de însoțitor – era chemat la 
grup, urmau să se ridice la suprafață, și era bine să facă asta compactați și sub supravegherea lui. 
Echipamentul de scufundare avea, în privința rezervei de oxigen, o autonomie de circa o oră și 
jumătate dar, din prudență, după o oră trebuia să urce. Se întoarse, un pic cam brusc, pentru a putea 
înota spre grup și atunci sesiză, cu coada ochiului, o strângere fulgerătoare a brațelor caracatiței, 
dar nu o strângere totală și, oricum, nu urmată de o plecare a animalului din locul în care stătea. În 
glumă, făcu un semn cu mâna, ca și cum ar fi salutat un superior în grad militar și se îndepărtă. 
Urcară cu toții, se dezechipară și stabiliră programul pentru a doua zi. Urmau să facă o scufundare 
în larg, de data aceasta, deasupra unui vârf de munte subacvatic, situat cam la 20 de metri adâncime. 
Pretextând o imaginară durere de cap, se scuză față de prietenii săi, care propuseseră să meargă la 
o terasă unde să comenteze scufundarea în detaliu, și se retrase în camera sa. Nu putu să se 
gândească deloc la întâmplarea din adâncuri, așa că adormi, îmbrăcat cum era. Se trezi abia spre 
seară, când unul dintre prieteni bătea în ușă, spunându-i că ei merg la cină. Îi răspunse, fără a 
deschide ușa, că renunță la cină, celălalt nu insistă (oricum el era în plus în grup, fiecare avându-și 
perechea feminină) și, la scurt timp după asta, adormi din nou. Avu un somn lung, fără vise. 

* 
*      * 

A doua zi participă la micul dejun cu amicii săi. Cu toții remarcară că nu este prea în formă, dar 
îngrijorarea lor era destul de superficială și, constată (fără vreun regret, însă) că parcă era un pic 
mimată. Parcă pentru a-i oferi probe în acest sens, după câteva minute atenția tuturor fu captată 
de ceea ce urmau să vadă în scufundarea de azi. Plecă înaintea tuturor, asigurându-i, la o întrebare 
care țâșni de pe buzele tuturor, că da, va participa la scufundare, e puțin indispus (probabil chiar din 
pricina presiunii atmosferice pe care a suportat-o la scufundarea de ieri), dar că, altfel, totul este în 
regulă. Conveniră să se vadă în holul hotelului cu o jumătate de oră înainte de ora fixată pentru a 
merge la baraca însoțitorului de grup și urcă în camera sa. Se gândi că, dacă ar căuta el însuși pricina 
indispoziției, a lipsei chefului care îi cuprinsese întreaga ființă, nu ar fi putut spune, care este aceea. 
Pur și simplu, îl lovise o melancolie ciudată, care îl făcea inapt să se concentreze prea mult asupra 
problemelor cotidiene și, mai mult decât atât, îl făcea să-și dorească solitudinea. Se trânti în singurul 
fotoliu din cameră, fixă telefonul să sune la cu cinci minute înainte să trebuiască să coboare în hol și 
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închise ochii. Dar, spre deosebire de alte situații, aproape similare (pentru că, trebuie să spun 
neapărat cititorului, asemenea stări de melancolie cu „autor necunoscut” se mai petrecuseră în 
ultimii câțiva ani, ba chiar cam o dată pe trimestru, în medie, deși uneori se aglomerau, alteori se 
răreau). 

Însoțitorul era, ca și ieri, enervant (pentru el, cel puțin, nu pentru restul grupului) de proaspăt și plin 
de solicitudine iar, după primele minute de politețuri superficiale (cum li s-a părut scufundarea de 
ieri, cum s-au simțit din punct de vedere fiziologic după acea scufundare și altele la fel), primiră ordin 
să se echipeze, amintindu-le programul scufundării de azi. Echipamentul rămăsese la baracă, așa 
erau instrucțiunile, pentru a evita ca vreun nesăbuit să facă scufundări fără însoțitor. Se echipară și 
urcară în barcă. Aceasta îi duse rapid la circa cinci kilometri distanță de țărm, unde săriră, pe rând, 
în apă, după standardele învățate, adică rostogolindu-se, peste marginea bărcii, cu spatele. Se 
regrupară sub apă, iar instructorul o luă un pic înainte, recomandându-le să-l urmeze, dar 
menținându-se grupați. Înotară lejer, cam zece minute, până se ivi, din întunericul adâncurilor, un 
mic platou stâncos, era vârful de munte pe care urmau să-l exploreze azi. Avea o suprafață de circa 
2000 de metri pătrați, un pic trapezoidal, și, de fapt, destul de accidentat, cu urcușuri și coborâșuri 
destul de accentuate. Însoțitorul fixă un punct de unde să înceapă. Urmau să urmeze un fel de 
caroiaj, pentru a cuprinde întregul platou în cele circa cincizeci de minute rămase. Grupul porni, în 
spatele însoțitorului, iar el rămase la urmă. Înota destul de dezinteresat de informațiile pe care le 
auzea în căști, împreună cu exclamațiile tipic feminine, de parcă fetele l-ar fi văzut pe Poseidon 
însuși. Și, deodată, la vreo zece minute după ce au început explorarea platoului, o văzu. Înota în 
stânga lui și, oarecum, în spate. O vedea destul de cețos, așa că se gândi că restul grupului nu aveau 
cum s-o vadă, chiar dacă s-ar fi uitat în spate, deoarece imaginea ei trebuia să mai parcurgă circa 
zece metri (cam atât rămăsese el în spatele grupului) și s-ar fi estompat, cu siguranță. Îi trecu prin 
minte, din nou, inteligența despre care se vorbea în privința acestui animal marin cu aspect și 
funcționalitate aproape extraterestre, de bună seamă, „calculase” distanța la care se menținea în 
așa fel încât să nu fie văzută decât de el. Dar o întrebare și mai tulburătoare răsări imediat: cum de 
„știa” că el va fi aici, la zece kilometri de țărm și, oricum, în partea opusă celei în care o văzuse ieri? 
Cum de-l găsise? Acum înota cumva într-o rână, urmărind, cu coada ochiului caracatița, în timp ce 
se ținea aproape de grup. Se temea că, dacă ar fi rămas cu mai mult în urmă, cineva, însoțitorul sau 
unul dintre prietenii, s-ar fi alertat și s-ar fi întors să-l recupereze. Dar, apropiindu-se de el, ar fi putut 
să vadă caracatița. Chiar în acel moment, însoțitorul, care nu- mai vedea de mult timp în grup, se 
întorcea spre el, spunând grupului să-l aștepte. Auzi în căști îndemnul acestuia de a se menține în 
imediata apropriere a grupului. Se temu imediat că însoțitorul, fiind și mai experimentat în vederea 
sub apă, va vedea caracatița. Aruncă o privire în direcția unde o vedea, dar nu se mai vedea nimic. 
Caracatița rămăsese în urmă mai mult, așa încât să nu fie văzută de însoțitor. Răsuflă ușurat și 
promise să reducă din distanța care îl separa de grup. Apoi, însoțitorul se întoarse și se postă din 
nou în fruntea grupului. În căști fu reluat zumzetul explicațiilor, spart, din când în când, de mirările 
exuberante ale fetelor la întâlnirea vreunei formațiuni mai deosebite a platoului muntelui submarin. 
Așa cum se aștepta, imediat ce instructorul s-a îndepărtat, caracatița s-a apropiat din nou la distanța 
de unde el putea s-o vadă. Oare chiar făcea calcule privind vizibilitatea sub apă? Acceleră puțin spre 
înainte, iar caracatița acceleră și ea, deoarece imaginea ei nu se estompă. Apoi, cu riscul de a fi din 
nou atenționat de însoțitor, reduse din viteză, dar caracatița procedă în mod similar, pentru că, din 
nou, imaginea ei nu se vedea mai clar (ar fi trebuit, de data aceasta, ca distanța dintre ei să se 
reducă). Cum nu putea să se oprească, a continuat acest joc, de accelerare – decelerare, observând, 
de fiecare dată, un comportament identic din partea caracatiței. Se gândi că, poate, l-a găsit absolut 
întâmplător și îl urmărea ca pe o posibilă pradă (în costumul de scufundare putea fi foarte ușor 
aproximat ca un pește sau ca un mamifer marin). Și atunci, de ce nu-l ataca? ȘI, mai ales, mai ales, 
de ce încetinea și ea, atunci când el încetinea, deși acel prilej era ideal pentru a-l înhăța. Caracatița 
era destul de mare, oricum încăpea confortabil între brațele sale, la o adică. Această însoțire 
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misterioasă a continuat până aproape de sfârșitul perioadei de scufundare. La un moment dat, 
însoțitorul transmise prin căști ca toată lumea să se ridice la suprafață, unde îi așteaptă barca să-i 
ducă la țărm. În acel moment, de parcă ar fi auzit instrucțiunile însoțitorului, caracatița făcu o voltă, 
cu toate brațele desfăcute și dispăru în adâncuri.  

* 
*      * 

În ziua următoare (ultima zi de scufundare) avură de ales între două alternative, fie să fie duși în larg 
și să se scufunde pe o rută a delfinilor, de care ar fi putut încerca să se apropie, fie să cerceteze un 
alt loc (locație, spusese însoțitorul, căzând victimă modei de a importa termeni din limba engleză, 
deși în limba română cuvântul locație are, deja, o semnificație bine stabilită și nu înseamnă, în nici 
un caz, loc), similar cu cel din prima zi, dar în partea opusă a țărmului. Nu participă la „licitație”, dar 
toți ceilalți aleseră varianta a doua. Îmbrăcară echipamentul, iar barca îi duse până în apropierea 
„locației”. Acolo săriră în apă și însoțitorul își începu munca de dirijare, atât prin căști, cât și prin 
propriul exemplu. Acum erau mult mai aproape de locul în care se scufundaseră în prima zi (cam 
cincisprezece minute de mers cu o viteză medie) și unde văzuse, în expectativă, caracatița, așa încât 
se aștepta ca aceasta să apară, tot așa, la o distanță sigură. Așa că se strădui să rămână în urma 
celorlalți, cam cu zece metri, așa cum procedase ieri, în larg. Se uită cu atenție în jur, în stânga, în 
dreapta, în spate, reduse de câteva ori din viteză, dar caracatița nu se vedea. Spuse, în căști, 
însoțitorului, că nu se simțea prea bine și că ar dori să se întoarcă la barcă. Acesta veni lângă el și-l 
chestionă în legătură cu starea și simptomele pe care le avea. Îi spuse că nu are nimic deosebit, doar 
că ar dori să nu mai continue și să se întoarcă la barcă. Însoțitorul îl întrebă dacă are nevoie de ajutor 
pentru a ajunge la barcă, îi răspunse că se descurcă (erau la cel mult zece metri adâncime, iar 
conducătorul bărcii auzea, și el, în căști, mărșăluirea grupului și, de regulă, pentru orice 
eventualitate, se menținea cam deasupra celor care se scufundau). Asta însemna, mai ales că 
discuția cu însoțitorul fusese auzită de conducătorul bărcii, că era suficient să se ridice la suprafață, 
că imediat ar fi fost reperat și urcat în barcă. Însoțitorul se îndepărtă, iar el începu urcarea la 
suprafață, dar, când mai avea vreo cinci metri de urcat, o coti fulgerător în direcția opusă celei în 
care mergea restul grupului, adică spre locul unde se scufundaseră în prima zi. Dezactivă căștile, se 
scufundă din nou la circa zece metri și acceleră spre locul unde văzuse, pentru prima dată, caracatița. 
Era conștient că, după câteva minute în care nu a apărut la suprafață, conducătorul bărcii ar fi dat 
alarma, iar însoțitorul și, poate întreg grupul, ar fi pornit în căutarea lui. Datorită vitezei mari cu care 
se deplasa, în circa zece minute ajunse în apropierea peșterii subacvatice în fața căreia stătuse 
misterioasa caracatița în prima sa zi de scufundare. Și, într-adevăr, o văzu. Era în aceeași poziție ca 
prima dată, brațele i se legănau în ritmul molcom al curenților marini ușori (se gândi, amuzat, că, pe 
această bază, se putea construi un ceas natural, aici la adâncime). Se opri, la circa cinci metri de ea. 
Dacă ar fi vrut să-l înhațe, putea s-o facă numaidecât. Câteva minute rămase la „punct fix” și se uită 
intens la caracatiță. Ochii acesteia aveau aceeași inexpresivitate nepământeană, nu transmiteau 
nimic, nici amenințare, nici acceptare, nimic. Ba da, parcă ceva transmiteau, totuși, o absolută 
indiferență. Dar de ce nu a mai venit azi după el, cum făcuse ieri, „aflând”, în mod inexplicabil, unde 
va face scufundarea? Mai ales că azi, oarecum, era mai aproape de „locuința” ei. Se uită la ceas 
(avea un ceas care rezista la câteva atmosfere și, în plus, era anti-acvatic), mai erau circa douăzeci 
de minute din timpul pentru care mai avea oxigen. Oare știa („știa”?) că va veni el la ea, tocmai 
pentru că n-o va mai vedea? Ce forță predictivă neomenească să fi avut, în acest caz? Sau, doamne 
ferește, alternativa logică ar fi că l-a determinat să vină aici, mai ales că pare să-l aștepte. Dădu să 
se îndepărteze, pentru a testa reacția caracatiței. Observă o mică intensificare a mișcării, până atunci 
lente, a brațelor, dar caracatița nu se mișcă de la locul ei. Oare știa că nu va pleca cu adevărat? Oare 
îl domina psihologic? Se apropie din nou, de data asta, mai mult, aproape la un metru, de ea. Atunci, 
cu o mișcare domoală, își strânse brațele se întoarse și intră în peștera în fața căreia stătuse până 
atunci. Rămase pe loc, menținând poziția. După câteva minute, caracatița apăru din nou în fața 
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peșterii, dar imediat intră la loc. Atunci înțelese. Zvâcni scurt din tălpile de înot și se strecură în 
peșteră. Era destul de adâncă și complet întunecată. Aprinse lanterna pe care o avea agățată pe 
piept și pe care nu avusese nevoie s-o folosească până atunci. Caracatița era lipită de un perete 
lateral al peșterii (aceasta se continua în adâncime), cu cele opt brațe desfăcute așa cum stătuse și 
în fața intrării. Se apropie de ea. Atunci caracatița își desfăcu brațele și-l cuprinse din toate părțile. 
Avu un șoc de groază. Totuși, caracatița nu-l considerase, de la bun început, decât o pradă. Dar de 
ce el, și nu și ceilalți? Și, mai mult decât atât, avusese atâtea ocazii să-l înșface. Și n-o făcuse. Nici 
măcar adineauri, când se apropiase atât de mult de ea. Nu era deloc sigur că el va intra în peșteră, 
după ea, ca să-l poată înhăța. Și atunci? Groaza i se risipi, însă, în câteva secunde. Brațele doar îl 
înconjurau, nu-l strângeau și nici nu-și aplicau faimoasele și mortalele ventuze, pentru a-l imobiliza. 
Verifică, totuși, această concluzie, făcând o încercare de a ieși din înlănțuirea (de fapt, se gândi, cu 
totul în afara oricărei logici, din îmbrățișarea) lor. Caracatița își desfăcu imediat cele opt brațe, avea 
cale liberă să plece. Așadar, intenția nu era de a-l mânca. Totul era din ce în ce mai ciudat, din ce în 
ce mai departe de orice înțelegere (rațională sau irațională). Se apropie din nou de caracatiță, și din 
nou cele opt brațe îl cuprinseră, chiar ca într-o îmbrățișare, fără să-l strângă deloc. Se uită la ceasul 
de la mână, mai avea circa șase minute de oxigen. Inclusiv timpul de urcare la suprafață. Dacă voia 
să se salveze, trebuia să iasă acum. Dar, în loc să facă gestul de a ieși, aproape se cuibări între brațele 
caracatiței. Brațele se strânseră și mai mult, dar fără, totuși, să-l preseze prea tare. Cele șase minute 
trecură, în această îmbrățișare inconceptibilă, împotriva firii, între două specii care sunt prădători 
reciproci. Își pierdu cunoștința rapid, imediat ce oxigenul din echipament se termină. Însoțitorul 
grupului din care făcuse parte alertase deja un echipaj de scafandri specializați în căutare submarină, 
care în scurt timp vor începe să scormonească zona. Cadavrul nu a fost găsit niciodată, iar cazul s-a 
clasat, după un an, cu verdictul – înec prin imprudență.  


