
GEOFF RYMAN

Aer

sau 

Avut ne-avut

Traducere de Mircea Pricæjan

TTRR IITTOONNIICC

fiction.ro 





Se dedicæ lui Doris McPherson
øi ceea ce-a mai ræmas din (iniflialul) Meadowvale,
Ontario, Canada.





1.

Mae træia în ultimul sat din lume care a intrat on°line.
Dupæ aceea, tofli ceilalfli au intrat în Aer.

Mae era experta în modæ a satului. Dædea sfaturi în
privinfla machiajului, vindea cosmetice øi oferea rochii bune.
Toate sofliile de fermier aveau nevoie de cel puflin o rochie
bunæ.

Mae le schifla ce se purta în capitalæ. Adæuga mereu o
tuøæ specialæ: o eøarfæ de culoarea læmîii necoapte, cu paiete;
sau un guler dantelat cu broderii colorate. Întotdeauna avea
expusæ o rochie bunæ. 

– Sîntem o naflie mai fericitæ, øi putem purta culorile
acestea vii, le sfætuia Mae.

— Da, aøa este, ræspundea clienta, vræjitæ de faptul cæ
moda era o expresie a culturii lor fericite. În fotografii,
japonezele aratæ toate foarte solemn.

— Atît de pline de sine, spunea Mae, øi°øi læsa ochii în
pæmînt, øi se încrunta, dupæ care ea øi clienta ei rîdeau,
simflindu°se la fel de sofisticate ca oricine altcineva din
lumea largæ.

Mae îøi lua ideile împreunæ cu rimelurile øi rujurile cînd
mergea la oraø. Era un drum lung øi trebuia s°o ducæ cineva
cu maøina. Cînd se oferi Sunni Haseem s°o facæ în schimbul
unei expediflii de modæ, Mae trebui sæ accepte. Pe lîngæ
celelalte, trebuia sæ aducæ øi o rochie de mireasæ.

Sunni provenea øi ea dintr°o veche familie de flærani,
dar soflul ei era o brutæ grasæ din josul dealului. Pufæia din
fligæri, iar degetele sale tuciurii era la fel de groase øi de



aspre ca gîturile broaøtelor flestoase. Pe bancheta din spate
alæturi de Mae, Sunni chicotea øi se hlizea øi radia de fericire
la gîndul cæ va vizita oraøul împreunæ cu prietena øi
confidenta ei, care urma sæ°i dezvæluie secretele frumuseflii.

Mae zîmbea øi øoptea, promiflînd multe.
— Sper sæ o gæsim pe cea de la care mæ aprovizionez,

spuse. Ea îmi aduce culorile acelea speciale, n°ai de unde
sæ le iei din altæ parte. N°am întrebat°o niciodatæ de unde
le aduce. 

Mae îøi coborî privirea øi vocea.
— Cred cæ soflul ei...
Un gest îndoielnic, însemnînd cæ, poate, bunurile erau

furate, furate din — mai øtii? — rezervele destinate diplo-
maflilor stræini? Vîrfurile degetelor lui Mae bæturæ dara-
bana o datæ, provocator, pe toatæ lungimea braflului clientei
sale.

Oraøul se numea Yeshibozkent, ceea ce însemna Ora-
øul Væii Verzi. Se apropiau acum de el pe coridoare mær-
ginite de blocuri cu apartamente nefinisate, aøezate pe un
pæmînt sterp, cafeniu°deschis. Avea panouri publicitare, o
închisoare nouæ, discoteci cu globuri de oglinzi, firme
luminoase øi jeepuri Toyota care rîgîiau fum albastru.

Centrul oraøului era aøa cum øi°l amintea Mae din
copilærie. Case tradiflionale din lemn îngræmædite unele în
altele. Acoperiøurile øi frontoanele erau acoperite cu øindrilæ.
Firmele magazinelor erau mici, øterse øi uneori scrise de
mînæ. Vechea piaflæ era încæ plinæ de flærani, care vindeau
legume aøezate pe covoraøe. Bærbaflii de vîrstæ mijlocie încæ
mai jucau øah în fafla cafenelelor mici; tinerii încæ mai
hoinæreau în grupuri.

Încæ mai exista sistemul stradal de amplificare. Din
difuzoarele montate în vîrful stîlpilor de electricitate tunau
øtiri øi muzicæ. Sunetul plutea peste oraø, anunflînd eveni-
mente publice sau noi inifliative împotriva traficanflilor de
droguri. Se vorbea despre înaintarea lucrærilor la noua
autostradæ øi se trîmbifla prezenfla în oraø a unor celebri
comedianfli.
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Domnul Haseem parcæ lîngæ piaflæ, øi sistemul de
amplificare pæru sæ°i intre lui Mae în plæmîni ca fumul de
fligaræ, parfumul sau sprayul de pær. Coborî din furgonetæ
øi inspiræ. Emoflia de a se afla în oraø îi tremura în pîntece.
Sistemul de amplificare îi fæcea dispoziflia sæ creascæ la fel
de mult ca strigætele cumpærætorilor, flæranilor øi mægarilor;
la fel de mult ca mirosul de petrol nerafinat, øi de iarbæ
tæiatæ, øi de canale. Ea øi clienta ei de vîrstæ mijlocie se
uitaræ una la cealaltæ øi suspinaræ, øi chicotiræ reflinut.

— Acum, spuse Mae, mîngîind pærul lui Sunni, obra-
zul ei. A sosit vremea unei transformæri complete. Hai sæ
te aranjæm cum se cuvine. Între dealuri nu pot face o treabæ
la fel de bunæ ca aici.

Mae îøi duse clienta la Halat, coafeza la care oricum
s°ar fi dus Sunni. Însæ Mae fu întîmpinatæ de aceasta cu
strigæte øi zîmbete øi særutæri pe obraz. Era semn cæ Sunni
urma sæ primeascæ o atenflie specialæ. Avu loc o consfætuire
prefæcutæ. Mae oferi sfaturi, comentarii, avertismente. Ai
grijæ!... are o piele foarte delicatæ! Pærul poate fi mai bine
aranjat acolo. Iar Halat murmuræ, væzînd parcæ ceea ce
înainte fusese ascuns, apoi fu de acord sæ°i ofere clientei
ceea ce oricum i°ar fi oferit. Iar Sunni se înmuie pînæ°n vîrful
unghiilor, øi se læsæ pe spate în centrul atenfliei, ca o reginæ.

Toate acestea îi permiseræ coafezei sæ perceapæ o sumæ
mai mare. Mae nu°øi forflase niciodatæ norocul cerînd o
tunsoare. Ceva din ochii lui Halat îi spunea cæ n°ar fi avut
rost. Mae se alegea din asta cu o oarecare reputaflie, ceea
ce avea sæ°i aducæ mai mult de lucru mai tîrziu.

Avînd rondele de castravefli puse pe ochi, Sunni era bine
prinsæ în capcanæ. Mae anunflæ:

— Mai am cîteva lucruri de fæcut. Tu relaxeazæ°te øi
renunflæ la toate grijile.

Dispæru înainte ca Sunni sæ poatæ protesta.
Mae dædu fuga sæ ia rochia. O fatæ infirmæ, o foarte bunæ

cusætoreasæ pe nume domniøoara Soo, îøi deschisese un mic
atelier personal.
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Domniøoara Soo se bucura de orice comandæ, særmana
de ea, aøa cum era, slabæ ca o vergea øi schimonositæ. Dupæ
obiønuitele salutæri, domniøoara Soo fæcu stînga-împrejur
øi, øontîcæind, îøi croi drum spre partea din spate a maga-
zinului ca sæ°i aducæ rochia. Îøi tîrøîi picioarele lateral pe
podeaua inegalæ din ciment. Særmana de ea, îøi spuse Mae.
Cum de poate coase?

Øi totuøi, domniøoara Soo avea un iubit în lumea modei
— de°adeværatelea în lumea modei, departe, în oraøul°ca-
pitalæ Balshang. Fata îi aræta deseori lui Mae fotografia
lui. Era ca o fotografie de revistæ. Bæiatul era foarte chipeø,
era îmbræcat într°o cæmaøæ strælucitoare øi avea pærul
pieptænat spre creøtetul capului. Fata spunea întruna cæ
aduna bani ca sæ meargæ la el. Era o enigmæ pentru Mae
ce°l putea atrage pe un astfel de bæiat la o fatæ oloagæ. De
ce flinea legætura cu ea? În public, Mae le spunea priete-
nelor despre fatæ: e un miracol al dragostei, ce inimæ bunæ
trebuia sæ aibæ el. Altfel, nutrea un sfat læuntric, care era:
Ai da dovadæ de isteflime dacæ n°ai merge sæ°l vizitezi în
Balshang.

Domniøoara Soo primea de la iubitul ei modelele pentru
rochii, fotografii, reviste sau chiar cataloage. Avea un lucru
deosebit de valoros; o publicaflie de promovare. Coperta
semæna cu capacul unei cutii, øi prezenta într°un spectru
complet de culori moda naflionalæ.

Fotomodele atît de bogate øi de subfliri, încît pæreau niøte
stafii. Pæreau pe jumætate adormite, de parcæ singurul loc
unde°øi purtau greutatea avufliei era pe pleoape. Semænau
cu femei occidentale sau japoneze, totuøi, fetele fæceau parte
din poporul lor, cu picioare atît de lungi, atît de moderne,
atît de spectrale, de parcæ ar fi fost fæcute din aer.

Mae ura hainele. Semænau cu niøte cîrpe de spælat pe
jos. De culoarea ovæzului sau de°un cenuøiu uniform, øi færæ
urmæ de podoabæ.

Mae suspinæ a neplæcere.
— De ce umblæ în chilofli femeile astea bogate?
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Fata se întoarse tîrøîit cu rochia, trecînd pe lîngæ ma-
teriale de in nevîndute. Domniøoara Soo avea o faflæ osoasæ
plinæ de dinfli, øi mereu pærea cæ se uitæ înainte cuprinsæ
de teamæ.

— Dacæ eøti bogat, nu simfli nevoia sæ°ncerci sæ pari
bogat.

Vocea ei era moale. Færæ voia ei, o fæcea pe Mae sæ se
simtæ ca o flærancæ. O fæcea sæ°øi doreascæ sæ scape de sine,
sæ fie altcineva, deoarece copila era talentatæ færæ sforflæri,
flinea cumva færæ efort legætura cu lumea exterioaræ.

— A, da, suspinæ Mae. Dar clientele mele, øtii tu, træiesc
între dealuri.

Schimbæ un zîmbet conspirativ cu fata.
— Gusturile nu se discutæ! Cæ veni vorba de asta, hai

sæ aruncæm o privire la rochia aia ca un tort de nuntæ.
Rochia chiar cæ era fæcutæ sæ semene cu un tort, cu

glazuræ roz øi albæ cu tot, doar cæ se miøca încontinuu din
proprie voinflæ. Fire albe, la capete cu bobifle din polistiren,
erau înconjurate de nori din plasæ albæ.

— Chiar trebuie sæ fie atît de încærcatæ? întrebæ fata
nedumeritæ, încurajatæ prea mult de zîmbetul lui Mae.

— Îmi cunosc clientele, ræspunse Mae cu ræcealæ.
Aceasta este, cel puflin — îøi spuse ea — o rochie care

meritæ efortul. Inspectæ lucrarea. Cusætura era delicioasæ,
de parcæ materialul alb ar fi fost friøcæ scursæ. Særmana
creaturæ chiar øtia sæ coasæ, cu toate cæ ura rochia.

— Va fi numai bunæ, zise Mae, øi duse mîna spre poøetæ.
— Sîntefli prea amabilæ! murmuræ domniøoara Soo,

fæcînd o micæ plecæciune.
Asemenea lui Mae, domniøoara Soo era de origine

chinezæ. Asta n°ar fi trebuit sæ însemne nimic, dar, cumva,
însemna. Mae øi domniøoara Soo øtiau la ce sæ se aøtepte
una de la cealaltæ. 

Rochia fu împachetatæ în hîrtie maro øi legatæ cu grijæ,
sæ nu se øifoneze. Urmaræ vorbele de bun ræmas, øi Mae
se græbi înapoi la frizerie. Sunni tocmai era gata, sprayul
fixativ øi mirosul ridicîndu°se de pe ea ca un abur.

AER 11



— Asta e rochia, zise Mae, øi trase în læturi o bucatæ
de hîrtie, ca sæ le ofere vederii lui Halat øi Sunni o frînturæ
din tul øi polistiren.

— Oh! fæcuræ femeile, de parcæ tot acel alb ar fi fost
nori, în vise.

Øi Halat fu plætitæ. Urmaræ zîmbete øi aprobæri din cap
øi complimente, dupæ care plecaræ.

În fafla salonului, Mae expiræ de parcæ în sfîrøit øi°ar
fi putut spune cu adeværat pærerea.

— Oh! E priceputæ vipera aia micæ, dar trebuie s°o flii
sub supraveghere, trebuie s°o faci sæ lucreze. fii°a oferit
atenflia cuvenitæ?

— Oh, da, o atenflie foarte specialæ. Sînt bucuroasæ sæ
te am ca prietenæ, zise Sunni. Dæ°mi voie sæ°fli plætesc ceva
pentru deranj.

Mae øuieræ printre dinfli.
— Nu, nu, n°am fæcut nimic, nu vreau sæ aud de asta.
Era un fel de ritual.
Nu fu greu sæ°l gæseascæ pe soflul ursuz al lui Sunni.

Domnul Haseem era roøu la faflæ, pe jumætate beat într°un
club cu perefli nelæcuifli øi°un televizor.

— Mi°ai cheltuit banii, declaræ el.
Îøi flinea ochii la Mae.
— Prietena mea Mae nu percepe nici o taxæ, se ræsti

Sunni.
— Ia o parte din ceea ce°fli percep ceilalfli.
Domnul Haseem stætea încruntat ca o furtunæ cu tunete.
— Îi face sæ°mi perceapæ mai puflin, nu mai mult,

ræspunse Sunni cu fafla împietritæ.
Cele douæ femei schimbaræ ocheade. Ochii lui Mae

pæreau a spune: cum pofli suporta asta, o femeie cultivatæ
ca tine?

E tragedia mea, veni ræspunsul, ieøind dureros din ochii
ruøinafli.

Aøa cæ stæturæ jos cît timp soflul se trezi din beflie, øi
apoi se uitaræ la televizor. Mae contemplæ ostilitatea soflului
faflæ de ea, øi ceea ce s°ar putea ascunde dincolo de aceasta.
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La televizor vorbea femeia-meteorolog din localitate:
Talente, aøa erau numifli oamenii ca ea. Purta o rochie roøie,
cu o broøæ aurie, mare. I se fæcuse ceva cu pærul ca sæ°i stea
ridicat în faflæ øi sæ°i cadæ în spate. Era înveømîntatæ cu o
precizie glacialæ. Træncænea pe o voce ascuflitæ, vioaie,
printre o sumedenie de dinfli de tigru.

— Øi ea se coafeazæ la Halat, îi øopti Mae lui Sunni. 
Starea vremii, hærfli, instantanee cu onorabilul preøe-

dinte øi întregul cabinet, unul cîte unul, luînd hotærîri
importante.

Bærbaflii din club alegeau ce film doreau. Puteau face
asta de cînd cu sateliflii. Sateliflii distruseseræ vizitele în
oraø. Înainte, se obiønuia ca bærbaflii sæ urmæreascæ ceea
ce øi copiilor sau familiilor le°ar fi plæcut sæ vadæ, aøa încît
se adunau tofli laolaltæ pentru a se uita la televizor.
Cluburile erau mai decente. Acum, femeile abia dacæ se mai
uitau la televizor, iar cluburile erau pline de beflivi. Bær-
baflii aleseræ încæ un film cu kung fu. Mae øi Sunni îl
înduraræ, sorbind Coca°Cola. Începea sæ fie evident cæ
domnul Haseem nu le va face cinste cu masa de cinæ.

În cele din urmæ, seara tîrziu, domnul Haseem se urcæ
în furgonetæ. Ræbdætor, de neoprit øi cît se poate de peri-
culos, le duse înapoi în munfli, cælcînd de multe ori linia
medianæ a drumului.

— Scofli bani frumoøi din toate astea, îi zise domnul
Haseem lui Mae.

— Eu... eu scot cîte puflin. Încerc sæ pæstrez standardele
din sat. Nu vreau ca oamenii sæ ne perceapæ ca pe niøte
flærani. Doar fiindcæ træim pe marginea øoselei.

Soflul lui Sunni izbucni într°un rîset ca un lætrat.
— Dar sîntem flærani! 
Apoi adæugæ:
— Øi o faci pentru bani.
Sunni suspinæ, stînjenitæ. Øi Mae zîmbi strîmb în sinea

ei, în întuneric. Îfli trædezi intenfliile, bærbat al lui Sunni.
Vrei pæmîntul soflului meu. Vrei ca el sæ fie sluga ta. Øi
nu°fli place ca banii sofliei tale sæ ajungæ la mine øi sæ
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împiedice asta. Vrei sæ faci øi din mine, øi din soflul meu
sclavii tæi.

E ciudat sæ stai patru ore în întuneric øi sæ asculfli
motorul cum toarce alæturi de un bærbat care cautæ sæ te
distrugæ.

La sfîrøitul lui mai, øcoala se terminæ.
Furæ nu mai puflin de øase absolvente øi fiecare avu

nevoie de o rochie nouæ. Domniøoara Soo fæcea douæ dintre
ele; Mae trebuia sæ le facæ pe celelalte, dar trebuia sæ°øi
cumpere materialul necesar. Avea un telefon mobil, un
simbol al puterii în modæ. Dar trebuia sæ mai facæ un drum
la Yeshibozkent.

Domnul Wing merse la oraø sæ aducæ un televizor nou
pentru sat. Avea sæ fie legat la Internet. Domnul Wing era,
în felul lui, un soi de politician. Se înscrisese pentru o
subvenflie naflionalæ ca sæ înfiinfleze o companie care sæ ofere
servicii informaflionale în sat. Comunicaflii Rîndunica, o
numise, iar sætenii spuneau cæ°l va face bogat.

Kwan, soflia domnului Wing, era una dintre femeile
preferate de Mae: era inteligentæ øi sensibilæ; nu trebuia
sæ se prefacæ în prezenfla ei. Lui Mae îi fæcu plæcere drumul
cu maøina.

Domnul Wing parcæ furgoneta în piafla comercialæ. Cînd
Mae se întinse pe bancheta din spate dupæ pælærie, auzi
sistemul stradal de amplificare. Cîrîia vocea Talentului.

— ...un extraordinar progres cultural, spunea Talentul.
Acum, Valea Verde nu e mai departe de centrul lumii decît
sînt Parisul, Singapore sau Tokyo.

Mae pufni:
— Hmm. Încæ o minciunæ sfruntatæ din multele pe care

le au în dotare.
Wing stætea în fafla furgonetei, drept ca o vergea,

îmbræcat în cæmaøa sa de oraø, brun°cafenie.
— Vreau sæ aud asta, spuse el, zîmbind firav, inhalînd

nori mici de fum de fligaræ.
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Kwan îøi fæcea vînt.
— Pe toate cæile astea de comunicare moderne se spune

cæ fumatul e periculos. Mi°aø dori sæ dai ascultare veøtilor
pe care le auzi.

— Øøø! insistæ el.
Vocea aceea luminoasæ de femeie era încæ entuziastæ:
— Înainte, toate aceste progrese læsau Valea mult în

urmæ, din cauza conexiunilor øi°a maøinæriilor. Acest progres
se va afla în aerul pe care°l respiræm. Acest lucru nou va
fi ca un televizor în mintea voastræ. Nu e nevoie decît de
conexiunile din mintea umanæ.

Kwan îøi strînse lucrurile.
— O fi øi asta o bazaconie, murmuræ ea.
— Duminica viitoare va fi un Test. Testul va avea loc

în Tokyo øi Singapore, dar øi aici, în Vale, simultan. Ceea
ce va vedea øi auzi Tokyo, vom vedea øi auzi øi noi. Spunefli
tuturor cunoscuflilor: duminica viitoare va fi un Test. Nu
e nevoie sæ væ temefli, sæ væ alarmafli sau sæ intrafli în panicæ.

Mae deveni atentæ. Dacæ sistemul de amplificare spunea
cæ nu e nevoie sæ se teamæ øi sæ intre în panicæ, atunci cu
siguranflæ era nevoie sæ facæ asta.

— Ce test, ce fel de test? Cum? Cum? îl întrebaræ femeile
pe sofl.

Domnul Wing jucæ rolul bærbatului relaxat, superior.
Chicoti.

— Ho°ho, acum sîntefli interesate, nu?
Un alt bærbat ridicæ privirea øi rînji.
— Ar trebui sæ væ uitafli mai mult la televizor, strigæ

el.
Vindea ridichi, øi le scuturæ spre femei.
Kwan întrebæ:
— Despre ce vorbesc?
— Væ vor putea pune televizor în cap, spuse soflul,

zîmbind.
Coborî privirea, gîndindu°se, poate melancolic, la noua

sa afacere.
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— De°un an încoace nu se vorbeøte despre altceva la
televizor. Dar n°am crezut cæ se va întîmpla.

Plinæ de oameni, întreaga piaflæ zumzæia ca muøtele
pe°un stîrv, de parcæ acestea ar fi fost veøti noi pentru ei.
Doi tineri în niøte haine largi øi ciudate se rotiræ pe cælcîie
øi°øi loviræ palmele între ei, într°un gest pe care Mae nu°l
mai væzuse decît o datæ sau de douæ ori. O bunicæ bætrînæ
fluturæ neîncrezætoare din mînæ øi continuæ sæ°l acuze pe
un vînzætor cæ°l prinsese cu ocaua micæ.

Mae avea mari dubii.
— Televizor în capetele noastre. Nu°mi trebuie televizor

în cap.
— Ce înseamnæ asta?
— Va fi Refleaua — doar cæ în cap. Nebunii øi beflivii

din pærflile astea habar nu au despre ce°i vorba; e°un cuvînt
pe care°l folosesc ca sæ paræ moderni. Dar ducefli°væ la
cafenele øi vedefli cu ochii voøtri. Refleaua e totul.

Începu sæ øovæie.
— Explicæ! Cum poate un singur lucru sæ fie toate

lucrurile?
Oamenii începeau sæ se strîngæ pentru a asculta.
— În ea e totul. Vefli vedea la noul nostru televizor. Va

fi un televizor de Reflea.
Nici soflul lui Kwan nu prea øtia ce øi cum.
Rutina fusese viciatæ. Halat, coafeza, era într°o dispoziflie

foarte ciudatæ, chicotea, træncænea, dinflii îi clænflæneau de
parcæ i°ar fi fost frig.

— O, bazaconii, spuse ea cînd Mae îøi începu obiønuitele
gesturi. E pentru o nuntæ? Pentru o petrecere?

— Nu, spuse Mae. E pentru prietena mea specialæ.
Micufla otreapæ îøi puse palmele de-o parte øi de alta a

gurii, parcæ miratæ.
— Oh! Hm!
— Ai de gînd sæ°i oferi o trataflie specialæ sau nu? întrebæ

Mae.
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Ochii ei parcæ spuneau: nu væd pe altcineva în salon.
Oh, cît de mult i°ar fi plæcut fetei sæ spunæ: sînt foarte

ocupatæ — dacæ vrei ceva special, vino mîine. Dar banii
vorbeau. Halat îøi corijæ uøor tonul.

— Desigur. Pentru tine.
— Îmi aduc regulat prietenele la tine fiindcæ faci o treabæ

foarte bunæ.
— Sigur cæ da, spuse copila. Øtirile astea sînt de vinæ;

mæ fac sæ uit de mine.
Mae se ridicæ în picioare øi se uitæ crunt, ameninflætor

— într°un cuvînt, îmbætrînitæ. Întregul ei corp spunea: Sæ
nu mai uifli de tine. Felul în care copila trægea cu mînerul
lung al periei prin pærul lui Kwan îi ræspundea: fiærani!

Restul zilei nu merse prea bine. Mae se simfli obositæ,
distrasæ. Fæcu o greøealæ cumplitæ øi, neavînd altceva de
lucru, o duse pe Kwan la magazinul de unde°øi cumpæra
ea rujurile.

— Oh! E o comoaræ! exclamæ Kwan.
Idioatæ ce sînt, îøi spuse Mae. Kwan era bunæ la suflet

øi nu avea sæ profite de asta. Dar, dacæ sufla o vorbæ... !
Erau cliente care n°ar fi adoptat atitudinea aceea bonomæ
dacæ le°ar fi arætat lor locul.

— Nu aduc pe toatæ lumea aici, øopti Mae. E doar pentru
prietenele speciale.

Kwan era bunæ la suflet, dar foarte departe de a fi
proastæ. Mae îøi amintea cæ, la øcoalæ, Kwan fusese întot-
deauna cea mai bunæ la literaturæ, cea mai bunæ la
matematicæ. Uitîndu°se într°o oglindæ, Kwan îøi lipea gene
false. Spuse direct:

— Nu°fli face griji, n-am sæ spun nimænui.
Iar asta era mult prea direct. De parcæ Kwan ar fi spus:

Expertæ în modæ, cu toflii te cunoaøtem. Întoarse chiar øi
capul øi îi zîmbi lui Mae, øi fluturæ din ochii ei acum imenøi,
luînd parcæ în derîdere însæøi moda.

— Nu°s pentru tine, spuse Mae. Genele false. Nu ai
nevoie de ele.

Vînzætoarea voia sæ vîndæ ceva.
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— De ce sæ°i dafli ascultare? o întrebæ pe Kwan.
Fiindcæ, îøi spuse Mae, în fiecare an cumpær de la tine

cosmetice în valoare de cincizeci de rieli.
— Prietena mea are dreptate, zise Kwan, adresîndu°se

vînzætoarei.
Trist era faptul cæ oricum Kwan avea o frumusefle ca

de revistæ, cu excepflia dinflilor øi°a gingiilor. 
— Mulflumesc cæ mi°ai arætat asta, zise Kwan, øi°o atinse

pe Mae pe brafl. Mulflumesc, îi spuse vînzætoarei, dupæ ce
cumpæræ un ruj modest.

Mae øi vînzætoarea schimbaræ priviri mînioase, scurte.
Voi merge altundeva data viitoare, îøi promise Mae.

Ræul cel mai mare veni la urmæ. Rigidul sofl al lui Kwan
nu era un bærbat înclinat spre bæuturæ. Se afla în cafeneaua
promisæ la timpul promis, sorbind ceai, dupæ ce îl tunsese
øi°l bærbierise un profesionist.

Un tînær numit Slup, membru al unui trib, se afla cu
el. Slup era inginer de telefonie øi, astfel, în ceea ce°o privea
pe Mae, membru al aristocrafliei. El avea sæ le conecteze
noul televizor. Slup spuse cu o voce de femeie:

— Va funcfliona ca telefonul mobil, færæ cablu. Nu putem
duce cabluri în munfli. Dar, înainte de MMN, nu era
suficient loc la rînd pentru televizor.

Din cîte înflelese Mae, la fel de bine ar fi putut sæ
vorbeascæ în englezæ.

Domnul Wing îøi pæstrase buna dispoziflie.
— Venifli, le spuse el doamnelor, væ voi aræta despre

ce este vorba.
Se duse la televizorul comunitæflii øi°l deschise cu o

miøcare complexæ, expertæ. Apæru nu un film sau øtirile
locale, ci un ecran plin de alte butoane.

— Vedefli? Pofli alege ce doreøti. Pofli alege orice.
Øi atinse ecranul.
Apæru Talentul local, dezgolindu°øi în continuare din-

flii perfecfli. Vorbea repezit cu o voce pifligæiatæ, entuziastæ,
care trebuia sæ le fie pe plac bærbaflilor øi Tinerilor Sclipitori:
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