Aceasta opera este o fictiune. Toate asemanarile cu lumea reala sunt pure coincidente!
Un distrus de 20 ani.
Un chat.
O iubire imposibila!
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Sa incepem!
Aceasta poveste nu este una obisnuita. Nu incurajeaza tinerele domnisoare sa devina printese si nu
incurajeaza nici tinerii domni sa devina cavaleri... Aceasta poveste este mult mai profunda si mai intunecata
decat v-ati putea imaginea... Tot ce veti citi aici, probabil, s-a intamplat de cand au aparut retele de
socializare si inca se mai intampla. Totul se rezuma la Bob, sau, mai bine spus, la experientele
traumatizante prin care este fortat sa treaca!
Sa lasam cuvintele frumoase si sa trecem la protagonist. Bob, un tanar de 20 ani, inca de la o varsta frageda
s-a simtit special, a simtit ca poate schimba lumea. Nici macar odata nu i-a trecut prin cap ca este ca cei din
jurul sau, pe interior, cu siguranta. era diferit...
Gamer profesionist, cum ii place lui sa isi spuna, si otaku desavarsit, intr-o zi din vacanta lui intersemestriala, Duminca, decide sa faca ceva diferit. Obosit de la atata stat degeaba, a realizat ca n-are rost sa
mai joace jocul sau preferat (TF2) si n-are rost nici sa continue cu seria de care tocmai se apucase.
Nedumerit, si putin curios, face ceva nou... se duce pe un site (hmm... sa-i spunem) de comunicare, Ome8le.
Site-ul asta este foarte popular pentru modul in care functioneaza, toate tinerele il folosesc in ziua de astazi.
Totusi, spre deosebire de alti tineri, scopul lui Bob pe acest site este cu totul diferit. Tineti-va bine! Tanarul
nostru protagonist a intrat acolo doar pentru a-si spala putin frustrarile, nicidecum, pentru a agata
"domnisoarele" cazute la ananghie, cum fac mai toti cavalerii. Totusi, nesatisfacut de intalnirile sale cu
printesele, bunul nostru domn, Bob, se duce sa-si satisfaca poftele in alta parte, un loc legendar, in care poti
sa urmaresti anime-uri traduse in romana. Tin sa metionez, Bob, intelege foarte bine engleza, totusi, iubeste
mult mai mult sa urmareasca o serie in limba lui natala, il apropie mai mult de personaje. Acest loc, se
numeste A-Kage.
Dupa cum am spus si mai sus, tanarul domn, nu simtea nevoia sa urmareasca o serie anime, pur si simplu,
n-avea starea necesara... De aceea a decis sa faca ceva diferit, a decis sa abordeze camera pe care putini au
curajul s-o incerce. Aceasta camera, se numeste "Chat", sau, Za Chatto, cum ii spune Bob. E greu s-o
descriu, asa ca voi lasa o imagine mai jos cu structura chat-ului.

Za Chatto!!!
Pe scurt, pentru cei ce n-au idee cum se foloseste Za Chatto:
Pasul 1. Intri pe site-ul A-Kage.
Pasul 2. Te uiti in stanga pana vezi butonul "Intra pe chat".
Pasul 3. Apesi butonul si deschizi Za Chatto.
Pasul 4. Analizezi mesajele din chat.
Pasul 5. Scrii un mesaj jos si dai enter.
Pasul 6. Te bucuri de success 😉.
Desigur, pasii astia, sunt pasi pe care Bob ii urmeaza intotdeauna cu sfintenie. Desi are obiceiul sa se uite la
anime pe site, in aceasta zi minunata de Duminica, s-a bucurat, sau asa credea el, de tainele Za Chatto!
In mod normal, nu este ceva special, odata pe luna intra pe chat, totusi, acum a fost total diferit. Luna trecuta,
Bob, s-a aventurat si a fost muscat... desigur, n-a fost vina lui, un monstru total necunoscut, dintr-o invidie total
inteleasa, a decis sa-l baneze pe protagonist. (ban = interzicere) Ca un adevarat domn, a acceptat. A stiut ca a
gresit, s-a pus rau cu Demonul si bine cu Vrajitorul... Din nefericire, Demonul conduce Za Chatto, ci nu
Vrajitorul. Chiar a fost un caz nefericit, totusi, asa e viata, Bob a inteles asta fara sa-i faca probleme, a spus c-o

sa revina dupa ce-si da reset la modem (Tehnica straveche care reseteaza ban-ul, foarte efficienta pe alte siteuri), dar Bob a realizat adevarul... a fost pe IP, un soi de vraja magica prin care i se interzice accesul la chat.
Acesta este motivul pentru care eroul nostru era nerabdator. Dupa ce-ti pierzi libertate, realizezi cat de mult
conteaza. Cand Bob si-a pierdut accesul la site, acesta si-a dorit sa se poata intoarce, si-a dorit sa se bucure din
nou de Vrajitori, si-a dorit... Voi reveni mai tarziu la ban, inca sunt multe lucruri nespuse.
Trebuie sa fac o precizare foarte importanta pentru povestea noastra, voi descrie tipurile de persoane care
frecventeaza acest taram prin figura de mai jos. (L-am desenat pe Bob pe moment, n-am avut timp sa-l retusez,
doar sa va faceti o idee despre cum arata...)

In stanga avem viziunea lui Bob, iar in dreapta viziunea A-Kage

Infiltrarea!
Eu personal, sunt un fan al lui B, asa ca voi merge pe clasificarea lui.
Bob, nu mai rezista, incepe lupta printr-o tehnica foarte des utilizata, si lanseaza o vraja de tipul "Buna" (pe
limba voastra, isi saluta viitori interlocutorii). Dupa ce trimite mesajul nu-i ia mult sa realizeze ce porecla
primeste tanarul Vrajitor. Bob este un Vrajitor Strain. Toti Vrajitorii Straini, pentru a le fi mai usor Vrajitorilor

Comuni si Demonilor, primesc o porecla... Porecla pe care acesta a primit-o, desi a fost ciudata, a fost si foarte
potrivita, aceasta fiind 3286_Myogesuzu. Stiu ca este greu sa memorati tot ce scrie, o voi prescurta, asa cum au
facut si cei din Za Chatoo, in Myogesu. Din clipa aceasta voi incerca sa folosesc, pe cat de mult posibil,
Myogesu, e mult mai eficient decat sa-i scriem numele, Bob. Probabil nu ma intelegeti, asta-i pentru o alta
poveste...
Dupa ce Myogesu si-a vazut porecla, acesta a facut o scurta pauza, a tras doua respiratii profunde si s-a gandit
ca-i prea plictisit pentru chat. S-a dus pe MAL, o pagina pe care poti vedea rank-urile la anime, foarte
folositoare. Dupa cateva zeci de minute se intoarce si da un refresh la pagina... ii cad ochii in coltul ecranului,
numele lui inca mai este acolo. Incepe sa strige "Am scapat, intr-un final, nu mai sunt banat!"
Voi explica imediat de ce era atat de fericit. Pe A-Kage, Za Chatto, cand esti banat, inca poti continua sa scrii in
chat. Iti apar mesajele lasate, insa celorlalti nu le apar. Dupa ce dai refresh vezi minunea, numele tau nu exista
in chat, n-a existat pentru ceilalti... e o metoda malefica prin care ii distrugi psihic pe cei ce-au gresit.
Ca niciodata, ii pica mana pe tastutara. Un zgomot puternic umple camera lui Myogesu. Inimia ii bate, asta nu-i
din cauza nenumaratelor dulciuri mancate, ci din cauza fericirii neasemuite. Dupa atatea zile fara sens, incepe
sa vada o raza de lumina. Pe ecran apare un sir de litere... insa, nu poate da enter. Ii este frica, isi aduce aminte
de clipele traite luna trecuta. Nu vrea sa traiasca din nou acea poveste, nu vrea sa fie vanat din nou de un
Demon.
Totusi, in clipa in care era sa renunte, vede salvare, un caracter care pare nesemnificativ, si totusi, foarte
important pentru ce va urma, fuoro. Acest domn (probabil), este un adevarat mister, la prima vedere l-ai
catalaoga ca Vrajitor Strain, totusi, aici, sunt sigur, ca este un Vrajitor Comun. Myogesu, baiat ager la minte, isi
da seama repede ca nu poate fi unul Strain, deaorece nu are numerele standard pe care toti Strainii le au (4
numere aleatorii).
Nu mai tin bine minte despre ce-au vorbit acestia, dar stiu sigur ca dupa o perioada Myogesu a decis sa sparga
gheata cu o intrebare pe care nu si-a putut-o scoate din minte. Avata Za Lasto Aibenda, este considerat anime?
Probabil intrebase asta si in ziua in care a luat ban, totusi, intrebase deoarece era o intrebare sincera, ceva din
inima... chiar avea nevoie de un raspuns.
Desi-l iubesc pe Myogesu, pot spune ca aici a gresit putin, nu cred c-a dorit cu adevarat un raspuns, sunt sigur
ca-si dorea ceva mai mult. Isi dorea din inima sa arate ca si seria aceea este un anime. El deja o considera, doar
ca simtea ca-i o nedreptate sa nu fie considerata. Cum am spus initial, protagonistul, se considera un otaku
desavarsit... desi, de departe, acesta nu e nici macar intermediar, tot este unul de calitate.
Definitia lui Myogesu pentru Anime>>> Anime, serie facuta in stilul anime, nimic mai mult nimic mai putin.
Tin sa mentionez, nu introduc in poveste toti interlocutorii, sunt mult prea multi in joc... introduc ce-i mai
important pentru poveste!
Dupa ce-a lansat acea intrebare, Myogesu, nu a fost socat de ploaia de cuvinte din chat. Za Chatto era inundat
de vorbele multor Vrajitori Comuni. Totusi, printre acesti Vrajitori, s-au gasit si cativa Demoni. Cel mai
semnificativ din povestea actuala este Bero 96. Aceasta, desi nu emana initial acea aura specifica, cu siguranta
nu este un Demon Inferior comun. Nici Demonul Lord nu poate indrazni sa o atace. Bero, e exact ce nu crezi ca
este, un adversar pe masura... Prima data cand o intalnesti, crezi ca vorbesti cu un Vrajitor Comun de mana a
doua. Cu cat comunici mai mult cu ea, cu atat iti este mai usor sa o intelegi, incepi sa formezi o legatura. Din
nefericire, cu o luna in urma, Myogesu, habar nu avuse ca Bero este atat de terifianta. Nasul sau fin i-a dat o
idee, l-a facut sa inteleaga ca-i mai sus decat vrajitorii, totusi, nu-si putea imagina de ce...
O poveste lunga, in cateva cuvinte, luna trecuta, desi era in tabara opusa, Myogesu a realizat ceva. A realizat ca
nu trebuie s-o superi pe Bero, o superi pe Bero, ai sanse sa inveti sa zbori. *Nu ea la zburat, alt demon sa ocupat
de oroarea asta.

Bero96!

Acum, Myogesu, a intrat intr-un stil defensiv. Cand vede in stanga cuvintelor "Nu este anime" numele lui Bero
96, mai are putin si face un atac de panica. In sufletul sau, isi aduce aminte de toate ororile de luna trecuta. Se
trage de elasticul de la mana, si-si revine. Se uita curios la numele lui Bero. Rosul – Visiniu, care-i acapara
numele Demonului, ii sarea in ochi. Se uita atent la 96. Asta il duce cu gandul la 1996, multi folosesc anul
nasterii la nume, de aici deduce ca Bero are 24. Dupa aceasta deductie, Myogesu, mai are putin si lesina. Nu
stiu daca asa se intampla si cu alti baieti de 20 de ani, dar, in cazul protagonistului, in creierul sau au loc 3
reactii foarte interesante:
Myogesu, realizeaza ca Bero e fata (stie de luna trecuta). Inca de mic, acesta are probleme cand vine vorba de
fete. Femeile din lumea reala fiind mult prea terifiante pentru el, in copilarie acesta s-a retras la site-uri precum
Ome8le si gaming. Totusi, dupa o perioada de Ome8gle, acesta a reusit sa intalneasca o fata pe cinste. Au
comunicat mult timp, s-au atasat unul de altul. Intr-un final, au decis sa se intalneasca... Atunci a aflat ca fata,
era de fapt un tip. Tanarul Moygeusu, a fost socat, cand s-a intalnit cu presupusa "fata", acesta a fost la un pas
de moarte, O poveste cu adevarat tragica, nu cred ca trebuie continuata. Ideea este ca dupa aceasta experienta,
tanarul, n-a mai fost la fel. Increderea oarba pe care o avea in fetele de pe internet a disparut si o latura
intunecata i-a acaparat inima. Intr-un mod mai frumos... Si-a dorit o prietena in copilarie, insa viata i-a jucat
feste mereu, devenind o persoana care se teme si nu poate avea incredere in femei. Asta e Myogesu de pe AKage... A doua reactie este mai putin severa, totusi, semnificativa. Bero este un Demon. Lord sau Inferior, n-am
idee, totusi, asta nu-i o mare diferenta. Demonii pe chat-uri sunt cei care decid daca poti exista acolo sau nu, cei
care decid daca esti demn de Za Chatto. Asta a fost extrem de terifiant pentru el. Cu o luna in urma, s-a facut de
ras, i-a demonstrat ca nu merita accesul la chat, banul pe care l-a luat fiind dovada acestui lucru. Teama de
Bero, este complet justificata. Myogesu, a fost mereu un cameleon, a inteles cum functioneaza lumea, trebuie sa
te adaptezi sa reusesti. Problema este ca s-a mai intalnit cu Bero. Desi avea o alta porecla, cu siguranta Bero
este suficient de agera sa se prinda. Chiar si cea mai mica scapare, ii poate sapa groapa protagonistului. Un pas
in directia nepotrivita si Bero isi poate da seama ca s-au mai intalnit. Asta l-a infricosat. Daca nu reuseste sa-si
tina masca bine, Doamna Demon, o sa-l prinda fara ezitare si-o sa fie eliminat mai repede. Nu fac referire la
ideea ca Demoni elimina Vrajitorii care si-au ispasit pedeapsa, Myogesu o ispasise cu varf si indesat. Daca
Bero afla ca este fostul Vrajitor exilat, probabil o sa inceapa sa-si aduca aminte de modul in care s-a comportat,
n-a vrut sa fie asociat cu ce-a fost luna trecuta, e mult prea stanjenitor. E ca si cum ai fi iesit din inchisoare, fie
c-ai facut sau nu fapta, daca seful tau afla, o sa-si schimbe perceptia despre tine. A treia reactie este legata de
varsta Demonului. Myogesu este o persoana speciala, Respecta multe lucruri, persoanele in varsta, au fost de
cand se stie ceva demn de temut. Nu intelege nici el de ce. Stie ca varsta nu e nimic in plus, stie foarte bine ca
de la un moment... totul trece foarte repede, "esti acelasi creier intr-un corp zbarcit". Totusi, teama exista, Bero
96 inspira aceasta teama, iar Myogesu nu poate face nimic.
Toate acestea, o fac, pe Demonul Bero, un adversar cu adevarat terifiant. S-o spun intr-un mod cinstit,
Myogesu, nici macar n-o vede pe aceasta ca pe un adversar, o vede ca pe o persoana terifianata de care trebuie
sa se apere. Pentru el, ea este, pur si simplu, raul de care Za Chatto are nevoie, ea se ocupa de toate nedreptatile,
ea este o parte din justitie!

Flacara…
Dupa toate cele trei reactii, cu o urma de dubiu, Myogesu ii raspunde: "Din orice perspectiva o dai, este un
anime. In Japonia aceasta serie ar fi vazuta ca anime fara pic de problema. Anime vine de la Animeshon, care
inseamna animatie."
Totusi, datorita stresului de care a fost presat, tanarul Vrajitor, n-a fost chiar atat de coerent in text-ul pe care l-a
lansat pe chat, din 2 motive. In primul rand, incerca sa-si expuna ideile cat mai repede cu putinta, incerca sa
piarda cat mai putin timp, voia sa-si repare greseala de luna trecuta. In al doilea rand, erau multi Vrajitori
Comuni pe chat, se bagau peste si lasau in urma mesaje...
La raspunsul lui Myogesu, Bero, a adaugat intr-un mod foarte sigur: "Nu este facut in Japonia, nu este anime..."
Desi, o parte din el intelege perfect ce inseamna asta, acesta revine la ideea cu Japonia: "In Japonia, Rick si
Morty ar fi considerat anime, absolut tot ce e animat este vazut anime acolo, practic, asta inseamna anime... de
ce Avata n-ar face parte din categoria anime?" Desigur, si replica asta a sunat mult mai patetic in Za Chatto.

Acest taram are abilitatea de-ai face pe toti, tipii care nu-s stapani pe arta comunicarii, sa para mai slabi decat
sunt.
Myogesu urmareste ploaia de cuvinte, urmareste toate "Nu"-urile din chat. Intoarce capul si se uita pe mica lui
fereastra. Realizeaza ca n-a fost capabil sa faca prea multe, realizeaza ca Demonul Bero nu poate fi convinsa cu
cateva vorbe... Desi, in chat vede si un comentariu minunat de la un Demon Inferior ,Maveriku, acesta continua
cu starea aceastea molesitoare. Sa nu credeti ca Maveriku a spus ca este anime, n-a spus nimic pe aceasta tema,
prin comentariu minunat ma refer la ceva diferit, un raspuns pentru altcineva: "Avata este mai bun decat 85%
din anime-urile existente", se vede de ce Myogesu il apreciaza pe acesta. In incidentul de luna trecuta, a fost
singura persoana care l-a tratat neutru, un domn exceptional.
Fuoru, tipul de care protagonistul s-a agatat initial, era impotriva lui. Bingo21, Demonul Lord pasiv, era si el
contra... chiar si DonnyDSB, Vrajitorul Comun de pe chat, care aduce fericire in vitile tinerilor, l-a contrazis. In
cazul lui Are086, nu am multe de spus, Vrajitoarea asta traieste doar sa cauzeze distrugere. Daca ar detine
puterea Demonilor, puterea lui Bero, nimic n-ar mai fi la fel... cred ca n-ar mai exista o a doua sansa. (sa lasam
subiectul asta intunecat...)
Stiu ca pare mult, dar in stadiul asta, nu suntem nici macar in prima jumatate a discutiei, pe tema seriei Avata.
In clipa asta, suntem abia la primele 6 minute dupa ce-a fost lansata intrebarea. Evident, n-are rost sa bag detalii
inutile. Pe scurt, Bero a realizat ca discutia asta nu poate ajunge departe. Si-a dat seama ca Myogesu n-o sa se
muleze pe definitia lor de anime si ca nici ei n-or sa se muleze pe a lui. In clipa aceasta Doamna Bero, a facut
ce-ar trebui sa faca orice Demon care se respecta, sa curate mizeria de pe chat. Stiu ca e greu sa va imaginati,
dar, in acel moment, Za Chatto era haos. Dupa primul advertisement al lui Bero "Incheiati discutia!", inimia lui
Myogesu a devenit instabila. Dupa 2 flacoane de Cola, nu se simtea cum se simtea acum, e o senzatie similara
cu cea pe care o ai dupa 2 zile nedormite. Nu te simti obosit, din contra, esti plin de energie... desi pericolul e
cat se poate de real. Asta-i adevarul, probabil atentia pe care o primise pe moment a fost prea mult pentru el,
inima lui nu s-a mai deschis asa de ani. Dupa o lunga perioada de timp, a fost capabil sa zica ce gandeste, sa se
bucure de o partida de chat.
Problema este ca nu se putea controla, dupa ce neaga advertismentul lui Bero, si continua cu Avata, simte cum
ceva se schimba in el. Sare peste advertisement si realizeaza ca n-o sa primeasca ban repede, crede ca-i mai bun
decat Demonul. Continua pana la al treilea advertisement, si-a dat seama ca al patrulea nu o sa mai existe, Din
nefericire, Bero are o inima prea mare pentru un Demon... Totusi, acum incepe lucrul infricosator. A testat
limita, a vazut c-a putut-o depasi, multumit de rezultat ii transmite lui Bero "Okay, ma calmez". Sa nu credeti ca facut asta din motive sanatoase. Nu, a facut-o deoaerece a vrut sa-I castige partea Demonului, s-a gandit ca-i
in avantajul lui sa stea pe langa aceasta. Un Vrajitor care are un Demon in spate, e cu adevarat terifiant.
Urmareste chat-ul cu un zambet triumfator. Il vede pe fuoro cum continua sa instige apele si-i multumesti din
adancul sufletului ca face asta. Practic, continuad asa, il pune pe el intr-o lumina buna. In camera sa se aude o
replica dubioasa: "Bravo! Multumita tie castig putere, comporta-te ca un fraier, Bero o sa vada ca am renuntat
primul... o sa avansez!", dupa care se aude un raset malefic infiorator.

Myogesu
Acum, protagonistul nostru, era in extaz. Simtea ca o are de partea sa pe Bero. Desi, nu avea incredere in
femei... in cazul acestui Demon era diferit, o vedea ca pe o sursa de putere, era fericit sa stie c-o are aproape.
Myogesu, credea ca Bero este Justitia intruchipata, ea reprezenta chat-ul. Luna trecuta aceasta Doamna l-a
marcat atat de tare in cateva ore incat a ajuns la concluzia ca ea este adevaratul motiv pentru care Za Chatto
exista. Probabil si eu as fi cazut in plasa asta...
Desigur, cum lucrurile false nu pot exista, asa a inceput usor, usor si betia lui Myogesu sa dispara. In final,
devenind chiar otrava care-l va schimba pe veci. Mai avem mult pana acolo...
Voia buna trebuia sa continuie, desi i-a spus lui Bero, "ma calmez", acesta n-a fost nici pe aproape de vorbele
lui. Practic, dupa aproximativ 30 de secunde de pace, acesta revine cu o tehnica destul de eficienta, zic eu...
Anii de gaming l-au pregatit pentru astfel de situatii, ochii lui anormal de ageri, au redresat situatia. Fuoru, baiat

de casa, stalpul de care orice "Vrajitor Strain", pus pe glume, se poate agata, a lovit din nou. Nu-mi aduc aminte
detaliul, stiu doar ca spus ceva extrem de nefiresc "Nu mi-as lasa copiii sa faca....". Myogesu vede o
oportunitate prin care o poate impresiona pe Bero, o oportunitate pe care n-o poate rata. Mai vede cateva
comentarii de genul asta si se arunca si el cu: "Nu mi-as lasa copii sa creasca in lumea asta, in 50 de ani
populatia lumii o sa mai creasca cu cateva miliarde. Lumea o sa devina mult mai poluata, nu are sens sa dai
nastere unor copii." Evident, cateva boabe de adevar se afla si aici, totusi, n-as baga mana in foc pentru asta.
Interesant este ca Myogesu si-a dat seama ca a scris "copiii" cu doi de i, totusi, n-a incercat sa-si corecteze
greseala. Desi era sigur ca Bero e un Demon ager, posibilitatea inca exista sa nu-l fi vazut. Daca ar fi scris, si-ar
fi aratat greseala... De ce este bizar? Ei bine, stiu ca-i greu de crezut, in realitate Myogesu este o persoana caresi corecteaza toate greselile. Aici a avut instinctual s-o faca, totusi, a renuntat deoarece s-a temut. N-a vrut sa-si
piarda respectul, n-a vrut sa arate ca un idiot in fata "Demonului Imblanzit". Dupa ce-a vazut greseala isi
spunea fara oprire "Mai repede! Scrieti mai repede, ascundeti ce-am scris!", in timp ce se tragea cu elasticul de
mana. Cred c-am mai pomenit de elastic, e o metoda pe care a vazut-o intr-un film. Cand e stresat, trage de
elastic sa calmeze durerea sufleteasca prin durere fizica.
Usor, usor... discutia a luat o intorsatura si mai bizara, n-ai crede asa ceva daca n-ai auzi-o. Din subiectul asta
ciudat legat despre nasterea copiilor, s-a ajuns la ceva ce pe multi i-ar soca, viata lui Myogesu. Probabil multi
de pe chat au vazut aceasta clipa ca pe un act de "Trolling", ei bine, am placerea sa-i anunt ca, totul a fost
adevarat! Fiecare boaba zisa de Myogesu aici, a fost din adancul sufletului. Am spus si mai sus, protagonistul,
s-a simtit inchis toata viata, dar dupa lupta "castigata" de acesta in fata lui Bero, s-a activat un intrerupator.
Falsa supermatie cu care se iluziona, l-a facut sa-si verse toate emotiile, toate gandurile din lumea reala pe care
partea lui constienta ar bloca-o.
Primul subiect pe care-l abordeaza dupa ce se calmeaza, este legat despre trimisul copiilor la scoala. N-am idee
cine, nu-s un zeu in memorare, a spus: "Nu mi-as trimite copiii la scoala" (ma bate gandul ca e fuoru). Tanarul
Vrajitor raspunde intr-un mod foarte sigur pe el "Din perspectiva mea, e total okay sa nu-ti trimiti copiii la
scoala." Replica asta a starnit valuri, si Bero a comentat, dar am uitat ce-a spus... ideea este ca prin replica asta
Myogesu a revenit pe podium, toti erau axati pe comentariul nepotrivit pe care l-a facut. Dupa cateva
comentarii contra, acesta vine cu exemple concrete: "Daca vrei sa faci bani in Italia la batrani, ce rost are sa
mergi la scoala?"/"Daca vrei sa muncesti pe camp, n-are vreun rost sa-ti bati capul cu scoala." Asa incepe
sfarsitul lui Myokesu...
Dupa ce a spus toate aceste lucruri, tanarul, foloseste un exemplu personal: "Eu unul merg la facultate si nu
invat nimic, chiar nu vad rostul scolii". Si acum sunt starnite valuri, dar nu are rost sa ne axam pe asta, in
capitolul asta Myogesu este subiectul, pe el trebuie sa-l disecam. Cuvantul "facultate", are scop dublu.
Protagonistul nostru e siret, intr-o oarecare masura, a vrut sa resolve doua probleme cu el. Prima problema era
de data trecuta. Desi nu pare, acesta chiar se simte atacat de glumele pe varsta. Luna trecuta au fost folosite
doar vorbe caraghioase precum "Se vede ca ai 12 ani"/"Mai mult de 10 ani n-are". Cand a spus facultate, a
reusit sa arate ca-i mai matur de 12, ca are studii superioare si sa evoce si un aer misterios. Totusi, a doua
problema, s-a axat mai mult pe treaba actuala cu mersul la scoala. Prin "si nu invat nimic", n-a incercat sa se
dea mare, a spus adevarul... toata viata lui a trecut prin scoala fara sa invete, considera ca scoala n-a fost o
contributie mare, asta-i tot ce intelege el prin scoala.
Dupa asta i se pun cateva intrebari irelevante, legate de intrebarea lui, pana cand apare una ceva mai ampla (am
uitat cine a pus-o): "Daca crezi ca-i inutila, de ce mai mergi la facultate?" Intrebarea asta chiar l-a socat, nu a
asteptat-o, nici macar n-a visat-o. Totusi, a luat-o cat de sincer s-a putut. "Ma duc la facultate sa nu muncesc,
asta-i singurul motiv pentru care sunt aici", asta a raspuns Myogesu. Nu i-a pasat de mesajele celorlalti, s-a axat
pe Demon, a vrut sa vada daca si-a distrus relatia cu ea dupa toate afirmatiile astea sincere. Nu a renuntat atat
de usor, i-a oferit un exemplu mai clar din ce este el, de asta a folosit fraza interzisa: "Cred ca-i ciudat sa zic
asta, totusi, toata viata mi-am dorit sa ajung ca tipul ala +150 kg care e intretinut de parinti". Dupa cateva zeci
de raspunsuri, dupa o scurta pauza vede si ceva de la Bero. Se simte foarte rece, n-a mai simtit de foarte mult
timp o astfel de raceala: "Chiar crezi ca ala duce o viata okay, esti ca ala care-si doreste sa ajunga in scaunul cu
rotile" (nu a dat-o chiar asa, undeva pe acolo). Asta la readus putin in lumea reala.
Cand i-a citit mesajul s-a prins de situatie... credea ca podiumul era un lucru pozitiv, credea ca atentia era ceva
ce primeau doar cei populari. Faima, l-a distras de la adevarata cauza, nu primea atentie pentru ca era un model
de urmat, primea atentie pentru ca era un ciudat... raceala si dispretul din mesajul lui Bero l-au pus inapoi cu

picioarele pe pamant. Totusi, dupa ce-a realizat adevarul, n-a incercat s-o intoarca. N-a vrut sa renunte si el la
persoana care este. A vrut sa continue cu discutia, a vrut sa fie sincer mai departe. "Da, e adevarat ca exista
sansa sa regreti dupa ce-ti pierzi picioarele, e adevarat ca exista posibilitate sa-mi doresc din nou sa merg.
Totusi, nu cred ca m-ar afecta. Toata ziua stau in casa si urmaresc anime-uri, n-ar fi cu nimic diferit. Chiar mias taia o mana pentru o astfel de viata", a raspuns Myogesu, fara pic de rusine. O alta groapa sapata, totusi, e de
admirat ca n-a renuntat la cine este. Asta este momentul in care si-a spus ca n-are rost sa-i faca pe plac
Demonului, aici a decis sa faca ce-si doreste, fara pic de regret. Aici a rupt "contractual" imaginar, asta e clipa
in care Demonul Bero 96, a devenit o alta tanara...

Dezmatul?
Dupa o buna perioada de tip vede un mesaj enervant: "Nu v-ati plictisit? Stati de 3 ore pe chat." Evident,
mesajul asta este al lui Are086, si e transmis cu un motiv de cearta. Totusi, cand Myogesu il vede, calm si sigur
pe el ii raspunde: "Ce tot zici acolo? Stau toata ziua jucand jocuri si privind anime-uri, cu ce difera chat-ul
asta?", fuoru il afirma. Nu pare, desi are situatii mai speciale, fuoru, se intelege foarte bine cu Myogesu, cel
putin asta poti deduce din "stati de 3 ore", e clar ca intre cei doi s-a stabilit o legatura. Nu ma refer la una
Demon Lord – Demon Inferior sau Demon – Vrajitor, ci la una mult mai profunda Vrajitor Strain cu Vrajitor
Comun. E frumos sa vezi ca si astfel de relatii se pot forma.
Dintr-un motiv sau altul, subiectul deviaza din nou. Acum totul se duce spre Ecchi. Evident, gustul vinului,
faimei, inca ii este pe limba. Totusi, ce face acum nu e datorat nevoiei de faima, aici totul merge de la Anime
fan la Anime fan, exact ca-n discutia cu Avata, vrea doar sa ajute unde poate. Desigur, ajutorul nu-i totdeauna
binevenit si, deasemenea, nu este folositor in orice situatie.
Definitia lui Myogesu pentru ecchi >> Moment/ secventa in care personajele (in mare parte de gen feminine)
sunt expuse intr-un mod pervers pentru a starni o reactive adversa in telespectatori.
Dupa o lupta inutila si grea, protagonistul nostru n-a rezolvat nimic. A realizat ca Demonul Bero e dezgustata
de Ecchi, o informatie complet nefolositoare, probabil. In urma discutiei, majoritatea s-au retras obositi/
epuizati de la atata cearta. Evident ca Myogesu, n-a renuntat la ideile lui, asta ducand la un Battle Royale
adevarat, totusi, din nefericire, toti s-au aliat impotriva lui. (gresesc, furou era pasiv, ciudata bestia asta!)
As tine-o ore in sir cu starile interne ale lui Myogesu, dar nu ma mai tine timpul. Nu pare, dar si povestitorii au
nevoie de somn. Voi incerca sa inchei in maxim 500 de cuvinte.

S-o sfarsim!
Dupa ce o parte din tinerii Vrajitori s-au retras, acesta a continuat sa ramana pe chat. S-a bucurat mai departe de
amicul sau neinfricat furou. Totul era frumos, desi nu i-a atras de partea sa, se simtea bine. Totusi, ca-n orice
poveste.... Binele atrage raul, e ceva ce are loc, indiferent de situatie. Pacea nu e vesnica.
Ce uraste tanarul Myogesu foarte mult e sa auda glume tampite. Ironic, nu? Cand aude "Du-te la un
psiholog"/"Ia niste calmante", se pierde cu firea. As spune ca are un demon inauntru, o fiinta intunecata, care
iese la iveala cu fiecare gluma de acest fel. As spune ca Are086 le-a facut, dar nu cred c-a asistat la acel
moment. Tin minte foarte bine cum le-a raspuns: "Nu cred in psihologi, sunt sarlatani!", totusi, n-a rezolvat
nimic. Bero i-a spus sa-si revina, sa nu se mai comporte asa. Desi a fost subtil, Myogesu a prins o subtilitate
foarte interesanta: "Ia o pauza, daca te mai comporti asa..." (nu-i exact asta formularea). Din aceasta fraza a
realizat ca o sa fie banat, calmat, daca nu se opreste. Myogesu, instantaneu raspunde cu: "Sunt calm, nu-ti fa
griji pentru mine!", avand o raceala foarte aspra. Apoi face o comparatie, destul de interesanta "Ma simt exact
ca Naruto, incercati sa scapati de mine pentru ca-s diferit, ne tratati asa pentru ca nu vreti sa ne intelegeti!".
Totusi, Bero nu s-a lasat mai prejos si i-a distrus vorbele sincere cu: "Sa nu indraznesti sa te compari cu
Naruto" (Exact asta e fraza).

Dupa ce i s-au adresat astfel de "glume", tanarul si-a dat masca jos (masca, in sensul metaforic). Se uita in
oglinda de langa birou si-si spune "Ce dracu, e clar ca ajung in acelasi punct in care am ajuns Luna trecuta, stiu
ca urmeaza sa fiu banat... macar sa incerc asta!". Intoarce privirea la monitor si cu o viteza uluitoare, trimite un
mesaj: "Am obosit, m-am saturat... " Dupa acest mesaj continua cu: "Spune-mi cum dracu ar trebui sa ma
comport sa fiu acceptat pe site! In lumea reala am invatat ca trebuie sa tac, daca-mi expun perspectiva, cei din
jur ma vor evita fara pic de mila. Totusi, n-am stiut ca asa functioneaza si in mediul asta, am crezut ca pe
internet pot sa fiu cine sunt cu adevarat. M-am saturat sa tin totul in mine in lumea reala," Aici isi da seama de
ceva, momentul in care Bero i-a spus "vorbesti prost", cand a intrebat-o cu ce a gresit, a fost fix la tinta... a
realizat ca internetul e acelasi lucru cu lumea reala. "Acum inteleg, trebuia sa ma astept, cei din lumea reala
sunt aceeasi de aici... de ce am crezut c-ar putea fi diferit? Drept ce ar trebui sa ma dau sa par normal?" Dupa
asta urmeaza o liniste deplina. Cateva secunde mai tarziu repeata intrebare intr-o forma mult mai scurta. Vede
pe chat ceva "1/6...", apoi vede "3/6...", in cele din urma.... ii scrie mare ca mai are 10 secunde. Si-a dat seama
ce inseamna toate astea. Si-a dat seama ca trecut de stadiul in care se poate retrage.
Isi aduce aminte de vorbele lui Bero "scrieti-le intr-un notepad, sau du-te si gaseste-ti un alt chat" Totul il
deprima, Nu este deranjat c-a fost banat de Bero, pana la urma asta-i era treaba. Nu-l deranjeaza nici ca bot-ul,
Junior, la alungat cu fraza "Tocmai am dus gunoiul". Nici macar modul in care Furou ii spunea sa consume
depressive... A fost putin deprimant momentul in care Bero a spus dupa ce l-a banat "macar vedeam daca sunt
singura care nu-l mai suporta si daca e sa-l mai las, dar se pare ca nu...", l-a transmis cu gandul la vina, a vazut
mesajul acesta ca pe o validare. Ce-a fost cu adevarat socant pentru el a fost modul in care ceilalti l-au vazut.
Initial, imbatat in atentie nu si-a dat seama... n-a stiut ca oamenii erau atrasi de ciudatenia din el. Asta l-a facut
sa creada ca lumea asta e diferita, ca poate fi el insusi aici. In realitate, a fost o musca care a trecut de partea
cealalta a geamului si-si imaginea ca-i altfel. Orice parte ai incerca, geamul e tot geam... oamenii sunt tot
oameni. A sperat la ceva mai bun si s-a ars. Replica "Drept ce-ar trebui sa ma dau sa par normal?" a fost un cu
adevarat pura. A pus aceasta intrebare dintr-un motiv foarte bine intemeiat. Constient ca ban-ul se apropie, a
incercat sa realizeze cum se poate camufla, cum ar putea sa-si remedieze aceasta problema pe viitor, cum ar
putea sa devina ca ceilalti. Lipsa raspunsului si ban-ul lui Bero, i-au aratat adevarul. In mod normal, ai ajuta o
persoana sa se reabiliteze, totusi, in cazul astuia, n-a fost ridicat nici macar un muschi... a fost lasat sa se usuce
la Soare, era incurabil!
Sa fac o incheiere frumoasa:
Bero pentru Myogesu era Luna. Oricat de mult si-ar fi dorit sa creada asta, Luna nu-l urmarea doar pe el, Luna
ii urmarea pe toti. Din nefericire, putina atentie primita de la Luna, l-a aruncat in culmea extazului... Sa crezi ca
detii ceva ce n-ai avut niciodata, te duce in groapa. Momentul in care Myogesu, i-a cerut ajutor Lunei, aceasta ia raspuns... cum face intotdeauna, "Imi cer scuze, nu te pot ajuta, suntem diferiti, n-avem cum sa ne intelegem.
Intoarce-te de unde ai venit!" Povestea celor doi reprezinta incompatibilitatea. Un neom, nu poate fi inteles de
un om. Myogesu, n-a putut fi inteles de Bero, sunt creaturi diferite... Asta-i realitatea cruda. Luna-si decide
persoanele care merita, nu persoanele decid Lunile. Luna are dreptul sa stearga ceva ce nu-i place, noi suntem
fortati s-o privim...
Mesajul lui Myogesu pentru Luna:
Draga mea Luna, multumesc pentru acele scurte ore! Porbabil pentru tine n-au insemnat mult, esti zilnic pe
chat, o alta persoana, nu-i mare lucru. Totusi, pentru mine au fost seminificative, lumea mea se cladeste in jurul
catorva persoane... nu am luxul de a-mi alege persoanele cu care comunic, pur si simplu sunt fortat s-o fac. Stii,
cand ai multi oameni in jur, iti e greu sa realizezi valoarea conexiunilor, Probabil in 2 saptamani, uiti de acest
Myogesu, totusi, iti pot garanta, cat timp voi fi constient, Bero-mi va ramane in minte. Crud nu? Fortat sa-mi
amintesc o persoana care nici maca n-are idee ca exit.... Oh, imi cer scuze ca te-am fortat sa ma suporti, n-am
idee cum este sa suporti o astfel de persoana, iar ma duce gandul la Naruto 😊
Revenind, multumesc! Tu mi-ai aratat ca viata asta chiar nu merita... as zice ca vreau sa ma spanzur, dar nu
vreau sa-ti ofer satisfactia asta! Cu drag, Bob!
Imi cer scuze ca n-am terminat-o in 500 de cuvinte...

Cum am spus, povestea aceasta a fost una diferita. Demonul n-a acceptat Vrajitorul, iar Vrajitorul n-a fost
acceptat de Demon. Replica Demonului din final "Macar a rezistat mai mult, ce-i drept!" ne umple inimile de
speranta. Desi stim foarte bine ca Vrajitorul Strain, e un strain in adevaratul sens al cuvantului, cuvintele "a
reizstat mai mult" arata o evolutie. Sunt sigur ca cei doi se vor reintalni pe viitor! Desi nu poti atinge luna, tot
o poti privi... tine minte fraza asta! Mereu cand va reveni pe A-Kage, Bob, te va urmari... Bafta!
De la ....

...pentru...

