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Cuvânt înainte

„Printre inimi de piatrã ºi josnice voinþe 
ne þesem, cu toþii, viaþa. Pânã ce focul pasiunii se uneºte 

cu lumina iubirii pentru a topi ºi a mistui cu totul, prostia 
ºi bãdãrania... Altminteri, copiii mei... veþi dispãrea, 

treptat...

treptat

treptat”

Am început sã scriu aceastã poveste în 1975, dupã ce scrisesem cinci cãrþi în
mai puþin de doi ani, toate compilaþii ºi nu ficþiune. “Aventurile lui Oricine
– Metapoveºti pentru Tine” a fost salvarea, pasiunea ºi ºansa mea de a prelua
ceea ce învãþasem din construirea de modele ale limbajului ºi inconºtientului
ºi de a le pune, inconºtient, în aplicare. Pe de altã parte, cãlãtoriile nu sunt
niciodatã atât de uºoare precum par, mai ales dacã meritã osteneala de a fi
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fãcute. Cãlãtoria mea a avut de-a face cu mulþi oameni ºi multe locuri ºi 
m-a dus la concluzia cã toate schimbãrile se îndreaptã în direcþia cea bunã,
atunci când inimii îi este lehamite de minte, ºi nu invers. Deci, dedic aceastã
carte, întâi de toate, tuturor iluziilor ce mi-au însoþit cãlãtoria. Sã sperãm cã
drumul lor le va conduce spre ceva mai valoros. Dedic aceastã carte, în
special, unei inimi, care împreunã cu mintea ºtie cã pasiunea poate apãrea
acolo unde nu te-ai aºtepta vreodatã. Nu uita cã viaþa e din ce în ce mai
bunã dacã te îndrepþi în direcþia potrivitã, ºi vei ºti care este direcþia potrivitã
tocmai fiindcã eºti destul de sigur pentru a fi nesigur de asta, dar niciodatã
suficient de nesigur pentru a nu o face.
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ntroducere
Înainte de a începe, trebuie sã afirm cã ceea
ce prezentãm aici este doar o fabulã, ºi nimic
altceva. Cãci fabula nu este decât un mod
simplu de a-þi lãsa imaginaþia sã zboare o
datã cu tine - acum - deci, vorbind la figurat,

imagineazã-þi cã ai fi acest biet tânãr prinþ, chiar aici, în mijlocul unui loc
oarecare, ºi cã þi-e dor de o nouã experienþã. Când erai mic, totul obiºnuia sã
fie nou - jucãrii ºi jocuri noi, sporturi noi, cum ar fi cãlãritul ºi vânãtoarea
ºi altele asemenea. Dar acum, totul devenise perimat. Vânãtoarea era
învechitã, castelul era vechi, pânã ºi prietenii lui îmbãtrâneau.

Aºa cã Prinþul se duse la mãscãriciul curþii ºi-i ordonã: „Fã-mã sã râd.”
Mãscãriciul fãcu vechile sale trucuri ºi rosti aceleaºi glume, de dintotdeauna.
„Hm”, gândi Prinþul. „Cum se face cã atâtea sunt în neregulã, tocmai aici, în
mijlocul unui loc oarecare?”. Astfel cã Prinþul decise cã, probabil, nu cãutase
destul de departe; trebuia deci sã se strãduiascã mai mult.

Apoi se duse la învãþatul curþii ºi-i ceru sã-l înveþe ceva nou. Acesta începu
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sã-l înveþe istoria, dar Prinþul se plânse cã istoria era doar un prezent
învechit. Învãþatul începu sã-i predea matematici avansate, dar Prinþul se
plânse cã ele erau doar o nouã modalitate de a face aceleaºi lucruri vechi de
când lumea.

Învãþatul curþii începu sã se îngrijoreze, aºa cum ar trebui sã facã toþi
învãþaþii. ªi-i spuse Regelui cã nu e bine ca cineva sã nu vrea sã înveþe sau
sã nu facã lucruri vechi. Învãþatul exclamã: „Dacã toatã lumea ar face numai
lucruri noi, ar fi un haos! Nimeni nu ar ºti la ce sã se aºtepte de la ceilalþi.
Toþi ar fi într-o continuã mirare ºi astfel, cu siguranþã cã s-ar întâmpla douã
lucruri deodatã. Întâi de toate, am fi cu toþii sãtui de-atâta senzaþii, iar
regatul vecin ar lansa un atac prin surprindere pe care nu l-am aºtepta, cãci
am fi atât de obiºnuiþi cu surprizele, încât nici mãcar nu l-am preconiza. Aºa
ceva s-a mai întâmplat de multe ori, în istorie. Credeþi-mã, nu-i nimic nou sub
soare. Iar în al doilea rând, dacã am fi întotdeauna luaþi prin surprindere, 
ne-am obiºnui atât de mult cu asta, încât nici nu ne-am mai da seama. Deci”,
declarã învãþatul, „bãiatul are o problemã care-mi depãºeºte puterile. Cu
siguranþã, ar trebui chemat doctorul curþii”.

Toatã aceastã agitaþie îl zãpãci cumva, pe Prinþ. Pe de o parte, îi pãrea rãu
pentru îngrijorarea ce se citea pe chipul Regelui ºi pentru feþele dezamãgite
ale bãtrânilor sfetnici, în timp ce aceºtia murmurau, „Ce putem face? Ce lucru
teribil i s-a putut întâmpla Regelui; ºi el, care era atât de mândru! Cum va
suporta mama lui vestea aceasta? ” Pe de altã parte, toate acestea erau lucruri
cu totul noi.
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Doctorul curþii fu chemat de îndatã. El cercetã limba ºi ochii Prinþului, nasul
ºi urechile. De fapt, îl cãutã din cap pânã-n picioare, dar nu-i gãsi nici un
beteºug. Aºadar, conchise: „Buba trebuie sã fie undeva, pe dinãuntru, deci,
ca sã îndreptãm lucrurile, acolo o sã trebuiascã sã lucrãm.”

Atâtea licori, ceaiuri ºi fierturi i-au fost date Prinþului! Dar el nu fãcea decât
sã strige triumfãtor cã, atâta timp cât problema lui era una nouã, vechile
licori ºi fierturi nu-i vor fi de nici un folos. Prinþul hohotea de râs ºi încântare
de-atâta noutate. ªi asta îngrijorã pe doctorul curþii mai mult decât oricând.
El ridicã o sprinceanã ºi spuse Regelui: „Simptomele Prinþului nostru se
înrãutãþesc...”

Regele era atât de îngrijorat, încât nu ºtia ce sã mai facã ºi încotro s-o mai
apuce, aºa încât adunã întreaga curte ºi oferi o mare recompensã pentru
oricine putea sã-i vindece feciorul, adicã pe Prinþ. Chemã în secret pe
Cãpitanul Gãrzii ºi pe toþi generalii ºi le spuse sã fie cu luare aminte, cã totul
putea fi un complot pus la cale pentru a rãsturna împãrãþia, aºa cã nimeni
nu poate ºti cât ar mai dura pânã ce ºi alþi oameni din regat ºi-ar putea dori
ceva nou.

Deodatã, se ivirã spioni peste tot, privind ºi ascultând, iscodind sã afle cine,
la urma urmei, i-a provocat Prinþului aceastã problemã, încã de la început.
Toþi doctorii din þinut se strãduirã zi ºi noapte sã-l vindece pe Prinþ. Dar
problema nu era atât de uºoarã.

Între timp, Prinþul devenea tot mai agitat; acum ºtia cã are o problemã pe
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care nimeni nu era în stare s-o rezolve. Deveni speriat ºi îngrijorat ºi începu
sã se vãicãreascã ore întregi, dorind sã nu i se fi întâmplat un lucru atât de
groaznic. „De ce nu altcuiva? De ce mie?” Doctorul curþii ridicã doar din
sprânceanã ºi-i spuse Regelui: „Simptomele Prinþului se înrãutãþesc.” Îi luarã
sânge ºi se rugarã pentru sãnãtatea lui, dar în zadar.

În cele din urmã, disperat, regele þipã la toþi înþelepþii curþii: „Dacã nu vã
vine în minte nici o idee prin care sã-mi puteþi ajuta fiul, am sã vã tai capetele
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tuturor.” Învãþaþii, doctorii ºi sfetnicii curþii se temurã într-atât, încât, în
cele din urmã, merserã la Rege ºi-i spuserã solemn: „Doar la un singur lucru
pe care sã-l facã Mãria Ta pentru a-ºi ajuta fiul, ne mai putem gândi.”

„ªi care este acesta?” întrebã Regele.

„Adu-l pe vrãjitorul care cutreierã deºerturile spre sud.”

Regele porunci: „Aduceþi-l la mine pe omul acesta.”

„Noi nu putem”, rãspunserã înþelepþii curþii. „Regele însuºi trebuie sã-i cearã
sã vinã, nici un om sau luptãtor nu-l poate supune. El este un vrãjitor ºi
poate face farmece multor oameni. De aceea nu þi-am spus de el pânã acum.
Este periculos ºi poate arunca vreo vrajã asupra Mãriei Tale sau Prinþului.”

Regele se încruntã cãtre sfetnicii sãi ºi spuse: „Sunt bãtrân, ºi nimeni
altcineva nu-mi poate ajuta fiul. Trebuie deci, sã-l întâlnesc pe-acest vrãjitor
ºi sã-mi încerc norocul cu unul care face vrãji.”

ªi vrãjitorul fu chemat. Regele aºteptã prima zi, de dimineaþã ºi pânã seara,
apoi a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincea zi, a ºasea zi, a ºaptea zi, a opta
zi, a noua zi ºi în a zecea zi, deveni atât de nerãbdãtor încât îºi chemã
curtenii ºi le ceru explicaþii.

Înþelepþii hotãrârã cã Regele va trebui sã-l ademeneascã pe vrãjitor cu aur ºi
bogãþii. Oferta fu trimisã ºi mai trecurã zece zile în care Regele continuã sã
se îngrijoreze, iar Prinþul sã se cufunde tot mai adânc în mâhnire. ªi astfel,
Regele îi fãcu vrãjitorului o altã propunere. Spuse cã dacã-l va vindeca pe fiul
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sãu, îi va da vrãjitorului tot ceea ce va dori.

ªi iatã cã, în sfârºit, vrãjitorul veni la Palat. Când sosi în faþa Prinþului,
acesta fu foarte surprins, cãci se aºtepta ca vrãjitorul sã fie îmbrãcat într-o
mantie neagrã ºi cu o pãlãrie ascuþitã, cu steluþe. Dar vrãjitorul nu era deloc
înveºmântat aºa; purta straie de purpurã, ºi nu avea nici un fel de pãlãrie.
Pãrul îi era alb ca neaua ºi i se revãrsa în cascade pe spate ºi pe umeri, iar de
sub sprâncenele stufoase, licãreau douã luminiþe. Prinþul nu le putu vedea
culoarea. Pãreau sã se schimbe din maro în albastru, apoi în cãprui, ºi iar în
maro.

Regele îl implorã pe vrãjitor: „Te rog, vindecã-mi fiul.” Vrãjitorul îi aruncã
un zâmbet ciudat ºi începu sã grãiascã încet: „Dragul meu Rege, nu trebuie
sã-þi vindec fiul deoarece, Prinþul, fiul tãu, nu are nici o problemã. De fapt,
nici nu existã vreun Prinþ, toate astea nu sunt decât o parte dintr-un vis al
cuiva care nici mãcar nu ºtie cã viseazã, iar o problemã dintr-un vis, nici
mãcar nu este o problemã adevãratã.”

Toþi curtenii furã de acord cã ceea ce spusese Vrãjitorul avea sens, aºa cã
Regele oftã uºurat. Cu toate acestea, Prinþul începu sã se îngrijoreze, cãci
dacã visul se desfãºura undeva, locul în care trãiau nu se chema undeva, deci
trebuia sã fie nicãieri. ªi, pe moment, Prinþul nu mai ºtia dacã locuia cu
adevãrat undeva sau nicãieri, sau dacã, de fapt, la urma urmelor, era oriunde.

În tot acest timp, el chiar uitã cã era un Prinþ ºi lumea începu sã se învârtã
- sau visul era cel care se învârtea? Nu putea sã-ºi dea seama prea bine, care
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anume. ªi cu toatã aceastã învârtealã, probabil cã adormi, ori se trezi. ( Nu
era prea sigur.) Dar, cu siguranþã nu se afla în castelul Regelui. De fapt, era
foarte sigur cã nu se afla pe nici unul dintre domeniile Regelui, cãci nu mai
vãzuse acele locuri înainte, sau cel puþin era sigur, pe cât ar putea fi oricine
aflat într-o asemenea situaþie. ªi se întrebã: „Unde sunt? De fapt, mã întreb
dacã sunt treaz ori visez...”

ªi zicând acestea, se hotãrî sã analizeze lucrurile ºi sã lase pe mai târziu o
decizie aºa de importantã. ªi astfel, încetã sã se mai îngrijoreze în legãturã
cu locul în care se afla ºi cu identitatea sa ºi începu sã cerceteze ca sã afle ceea
ce se putea afla. ªi gãsi cã acela era, cu adevãrat, un loc ciudat.
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