Universul

Zăpada cade în sus. În acest Univers, Eclipsa Curcubeului trebuie să rămână în inima buclei.
Fără ea tot ce este pe acest Pământ nu ar avea sens. Această lume este responsabilitatea ei. Bate ca
o inimă. Eu sunt Tu. Tu eşti Eu. Te vei intreba dacă este ceva real în toate acestea? Sau totul este
doar un vis?
Eclipsa Curcubeului era un glob, o sferă ce avea culoarea mov închis. Părea ca de catifea.
Avea nenumărate hexagoane. Pulsa încontinuu. Emitea un zgomot ca o inimă adevărată. Acest
Univers era o buclă a timpului. Şi acum ce voi face? Unde mă voi duce?
Acasă.
Earendel avea părul negru ca de abanos, ondulat, se prelingea până la mijloc. Era îmbrăcată
într-o rochie albastră ca cerul. Are dantelă delicată cu motive florale de o parte şi de alta a pieptului.
Era lungă până aproape de glezne. Are aceeaşi broderie la baza rochiei. O fundiţă mică în faţă,
mânecile lungi şi ele brodate la sfârşit cu material fin şi cu voal. Era o tânără cu un trup tras ca prin
inel. Are o floare albastră prinsă în păr în partea dreaptă.
Oren are părul tuns scurt. Poartă o cămaşă albă, pantaloni negri cu o curea neagră înflorată cu
detalii aurii şi argintii, o cravată albastră bleu ciel. Era un tânăr înalt ca un brad.
Nişte clopoţei aurii, atârnă într-un zarzăr, înlănţuiţi cu verigi în formă de inimi. Clinchăie
suav la fereastra sufletului. Îmbie la visare. Ai atâtea de descoperit odată cu trecerea timpului. Vor
apărea lucruri care acum par imposibile. Dar deodată devin posibile.
— Dragul meu Oren, Sufletul meu tânjeşte după tine. Numai tu îmi umpli golul din inimă. Tu
eşti motivul pentru care am început să cred în soartă. Eşti paradisul meu. Te iubesc la infinit.
— Draga mea Earendel, nu voi lăsa această iubire să moară. Voi face ca acest moment să ţină
pentru totdeauna. Bucla temporală a acestui Univers va face imposibilul posibil. Voi face orice
pentru această iubire.
Creierul universului utilizează Inspiraţia şi dă viaţă unor fragmente familiare, confortabile,
protectoare şi le internalizează. Fiecare plăsmuire este diferită de Materialul sursă. În sistem se
încearcă un control.
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Numai la fundul oceanului timpul s-a oprit. Acolo Universul s-a deschis. Iubirea nu este un
lucru întâmplător. Am fost sortiţi să ne întâlnim.
Un câmp de tuberoze se arată la orizont. Parfumul lor îmbată sufletul. Dimineaţa florile erau
încă puţin ude şi înrourate. Ploaia se pierde în depărtare pe măsură ce soarele o alungă aruncând
raze calde de lumină. Florile aruncă în aer o aromă plină de strălucire.
Earendel are în braţe un buchet de flori albe proaspete. Misterioasele flori te poartă spre cele
mai însorite şi liniştite zile. Adierea suavă a vântului aprinde gânduri şi vise luminoase. Din cufărul
magic al naturii albastrul cerului senin apare. Peisajul este bogat în mister şi legende. Parfumul lor
parcă este o melodie ce are suflet dulce. O bucurie pentru simţuri.
Încearcă să te pierzi pe cărările înflorite. Lasă-te cucerit de aroma florilor, admiră jocul
stropilor de apă, bucură-te de căldura soarelui. O atmosferă magică se naşte.
Când mă plimb prin pădure parcă timpul trece mai greu, momentele acestui univers durează
mai mult. În lumina amurgului, umbrele noastre se alungesc pe sol. Aerul parcă vibrează şi
dansează.
O seară de vară se arată. Un apus rubiniu. Oare cum vedeţi voi lumea? Suntem atraşi de
artificii, ne calmează. Ce ai tu acolo? O inimă pe moarte. Încearcă să priveşti cât mai adânc. Nu mă
mai doare lipsa dorului. Caută cea mai arzătoare dorinţă din inima ta. Sufletul se va mişca unde vei
dori tu. Unde vrei să te duci? Unde vrei să ajungi? Când eşti o fantomă nimeni nu te poate vedea.
Nimeni nu se poate supăra pe tine. Poţi merge oriunde vrei.
Aşa cum aerul rece a întâlnit o masă de aer cald, aşa ne-am întâlnit noi. Suntem diferiţi.
Legăturile noastre se bazează pe timp dar şi pe încredere. Podurile se clădesc foarte greu. Foarte
uşor se pot destrăma.
Simfonia umbrelor ce dansează în ritmul luminilor înflăcărate lasă gândurile să zburde. Inima
mea ai ajuns! Acest univers a dospit arome de vară. Un dans astral pigmentat natural ia viaţă. Pe
pământ va fi o simfonie de arome. Vom avea parte de experienţe vizuale şi olfactive din toate
părţile. Poţi doar îmbrăţişa aromele şi să te laşi pierdut în dansul cosmic.
Când deschid fereastra sufletului las aromele verii în inimă. Vântul sărută cearceafurile
înflorate întinse pe pat. După ce adierea a încetat mă arunc în pat şi mă voi delecta cu senzaţia
cearceafurilor reci. Mă las purtat de fuziunea albastrului infinit al cerului, cu lumina verzuie
multicoloră a solului.
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Trebuie să hrănim şi sufletul. Fericit alunec printre vise. Soarele suav îmi mângâie sufletul.
Drag Soare, îţi mulţumesc pentru căldura şi lumina oferită. Ne dă speranţă şi optimism. Se va topi şi
acest moment.
Vocea ta conţine emoţiile primei întâlniri de la miez de noapte sub clar de lună. Tu eşti
mângâierea naturii, acea atingere a soarelui pe piele, puterea mării, liniştea deşertului sau magia
cerului înstelat.
Tu eşti ca un joc de lumină şi umbră. Eşti ca o mireasmă irezistibilă ce poate provoca
dependenţă. Un trandafir sărutat de soare. Încerc să captez aceste momente de linişte departe de tot
ce înseamnă viaţa cotidiană.
Ne aflăm între lumină şi întuneric, între zi şi noapte. Inima mea este ruptă. Pereţii cedează.
Apărarea mea scade. Simt cum mă preling între cele două lumi. Nu vreau să te pierd. Nu pot
suporta durerea aceasta. Vreau să simt soarele, vreau să simt ploaia. Voi sta mereu alături de tine.
Respiraţia nostră se contopeşte.
Se deschid porţile unei lumi misterioase şi fascinate. Aleile sunt acoperite de un pietriş care
radiază lumina zilei. Reverii fascinante încântă imaginaţia. O paranteză hipnotică trezeşte melodia
florilor pline de prospeţime.
Deodată parcă auzi chemarea mării. Simţi parcă briza proaspătă şi foarte sărată care aruncă pe
piele câteva cristale. Stâncile puternice ce se scufundă în mare înfloresc în imaginaţia ta. O explozie
de senzaţie şi culori. Lasă-te purtat de vânt. Un foc de artificii intens pictează amintiri dulci. Dunele
nisipului marin sunt învăluite într-un halou cu lumină aurie. O senzaţie de spaţiu infinit furnică
pielea.
Fiecare carte parcă are un suflet închis între filele ei. Când este atinsă cu inima şi cu sufletul
se deschide ca un prieten bun. Suntem parcă prinşi într-o poveste fără sfârşit.
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