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Capi to lu l  unu

Dafli°mi voie sæ væ spun de ce am vrut sæ cumpær
un suricat de la Circul Shanghai1 al lui Quin. Dafli°mi
voie sæ væ vorbesc despre oraø: Oraøul e precis, oraøul
e un cliøeu fæcut din carton øi vopsit în culori vii pentru
a°i ascunde mijlocul gol — gaura.

(Astea sînt ale mele — cuvintele. Sînt specialist în
holo°artæ, dar o datæ la cîte°o lunæ chimicæ îmi place
sæ°mi dau frîu liber pe hîrtie.)

Dafli°mi voie sæ væ spun ce înseamnæ pentru mine
oraøul. Aøa încît sæ înflelegefli cum stæ treaba cu suri-
catul, fiindcæ e important. Foarte important: în urmæ
cu un deceniu, cînd domneau planificatorii sociali, îi
spuneam Dayton Central. Apoi, cînd guvernul central
s°a næruit din temelii, iar poliflia a luat°o pe cont propriu,
am început sæ°i spunem Veniss — ca sîsîitul unei vipere,
mortal øi imprevizibil. Arta a fost Moartæ aici pînæ la

I

NICHOLAS

„Eu, eu am fost la înælflime...“
Giant Sand

1 shanghai – în limba englezæ are øi sensul de°a ræpi un om,
drogîndu°l mai întîi pentru a°l urca la bordul navei unde sæ
presteze forflat diferite munci; prin extindere semanticæ: a forfla
pe cineva sæ facæ ceva. Termenul are legæturæ cu oraøul chinezesc
omonim, derivîndu°øi sensul din vechiul obicei al cæpitanilor de
vase chinezeøti de°a ræpi oameni care sæ°i ajute sæ ajungæ cu
ambarcafliunile în China, în special la Shanghai, important port
comercial – n. tr.



Veniss. Arta înainte de Veniss n°a fost decît golul din
Gaura Tîrfei, mimi stradali cu flexi°fefle øi medii plate.

Asta au însemnat pentru mine Revolufliile Sociale —
nu toate acele revolte înflæcærate øi grinzile ræsucite øi
înfloritoarele piefle cu comerfl liber øi pancartele publi-
citare înalte de o sutæ de metri ce se ifleau la fiecare colfl
de stradæ. Nu zonele de depozitare a gunoiului, nu
dependenflii de ocean, nu loviturile din sub°nivel, nici
chiar mirosul stætut øi totuøi înflepætor al drogurilor
glandulare. Nu, Veniss a adus sfîrøitul Vechii Arte, m°a
fæcut sæ visez la supt°ces, cu holoviziunea mea omni°pre-
zentæ, omni°orice.

Aproape cæ mi°a adus øi mie sfîrøitul într°o zi, cæci,
în absenfla acelor elemente poliflieneøti ale societæflii (cu
excepflia angajærilor pe speze proprii), doi hofli mîrøavi —
nah, sæ le spunem pe nume: Coflcari — ei bine, aceøti
doi coflcari mi°au furat toate obiectele ceramice în stil
vechi øi sculptura în stil nou øi, dupæ ce m°au lovit în
cap cu o forflæ care mi°a împræøtiat tofli creierii pe podea,
au tulit°o. Pînæ øi prietenul meu, Shadrach Begolem,
s°a arætat îngrijorat cînd m°a gæsit. (Prietenul meu
Begolem e°un om cumpætat: nu tresare, nu se cutremu-
ræ, nu are ticuri. Totul e°o economie a miøcærii, a ener-
giei, a timpului. Într°adevær, exact opusul meu.) Dar am
reuøit sæ trezim un autodoctor din amorfleala lui antre-
nantæ øi el m°a cîrpæcit. (Mæiculiflæ, ce°a mai durut asta!)

Dupæ aceea, am stat singur în apartamentul/biroul
meu, plîngînd în vreme ce urmæream nuevo°western°uri
pe un holo pe care mi°l împrumutase Shadrach. Toatæ
munca mea pierise! Feflele oraøului, scenele oraøului
care°øi croiseræ drum cu forfla din mintea mea spre holo,
erau pe veci pierdute — nici mæcar nu le expusesem
într°o galerie, nu c°ar fi fost posibil sæ le expun vreodatæ.
Veniss, hæ! Vipera færæ colfli. Øarpele care se tîræøte, care
pleacæ. Cînd i°a pæsat vreodatæ cuiva de adeværaflii
artiøti pînæ dupæ moartea lor? Iar eu mæ aflam în apro-
pierea Morflii la fel de mult cum s°a aflat vreodatæ un
Artist Viu. Nu aveam provizii. Mi se terminaseræ tofli
banii — øobolani de plastic ce pæræsesc o navæ de hîrtie.
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Eram un Muribund la fel ca øi IA°ii pe care°i omorîseræ
ca sæ restaureze Ordinea, toate acele Vise Artistice care
pîlpîie sincopat pe°un holo°ecran. (Nu avefli un pahar
de apæ la voi, nu°i aøa? Sau o pilulæ ori douæ?)

* * *

Cred cæ°ntotdeauna am avut Vise Artistice.
Cînd eram mici, eu øi sora mea gemænæ Nicola am

fæcut niøte creaturi din pînzæ pe care, pe unele, le°am
numit spini reci øi, pentru a echilibra ecuaflia, pe altele
pufoøi cælduroøi. Atît cît flineau verile dogoritoare ale
inelelor de ozon, ale conserværii de apæ øi°ale metalului
încins, stæteam în casæ, în lumea noastræ imaginaræ a
marginilor dur°ascuflite øi°a curbelor blînd°difuze, dispre-
fluind setea savanei øi°a junglei de pe monitoarele video.

Amîndurora ne plæcea Arta Vie atunci — arta pe care
o pofli atinge øi strînge øi fline la piept, nu treaba aceea
moartæ, læbærflatæ pe°un ecran plat. Pseudo°mama øi
pseudo°tata ne credeau duøi cu pluta, dar asta era în
ordine, fiindcæ ne fæceam mereu datoria în casæ øi fiindcæ
mai tîrziu am aflat cæ nu erau pærinflii noøtri adeværafli.
Pe lîngæ asta, aveam o moralæ adeværatæ, o integritate
adeværatæ. Øtiam cine e ræu øi cine e bun. În cele din
urmæ, pufoøii calzi cîøtigau mereu.

Mai tîrziu, am fæcut trecerea spre lutul genetic,
copii°zei dînd naøtere la creaturi care se miøcau, res-
pirau, cereau atenflie cu limbile lor miorlæitoare, flipæ-
toare. Creaturi pe care le puteam distruge dacæ aøa ne
era voia. Nu cæ vreuna dintre ele ar fi træit foarte mult.

Cînd a crescut în vîrstæ, sora mea a abandonat Arta
Vie la fel cum m°a abandonat øi pe mine. Acum pro-
grameazæ piafla liberæ.

Aøadar, fiindcæ Shadrach cu siguranflæ n°ar fi miø-
cat un deget sæ ne apere pe mine øi arta mea de spinii
reci ai distrugerii — adicæ, n°o puteam face singur, am
avut o viziune oribilæ în care°mi sacrificam obiectele
ceramice, aruncîndu°le spre viitori Coflcari, fiindcæ
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obiectele holo n°ar fi putut provoca nici o pagubæ de
naturæ fizicæ (ceea ce m°a fæcut sæ°mi spun: hei, poate
cæ øi obiectele holo sînt Artæ Moartæ, din moment ce nu
au nici un impact asupra lumii atunci cînd le arunci) —
deoarece asta era Ideea Morflii, eram hotærît cæ merg
la Circul Shanghai al lui Quin (oriunde s°ar fi aflat æsta)
øi sæ°mi „iau un suricat“, cum se spune în acele false
nuevo°western°uri. Dafli°mi un suricat, voi spune, sæ fie
cît de înalt poftifli. Dafli°mi mai bine douæ. Într°o cuøcæ
de sticlæ murdaræ. (O, m°aø fi præpædit de rîs dacæ n°ar
fi fæcut°o deja Coflcarii. Ømecherii, ømecherii de coflcari.)

Dar probabil cæ væ întrebafli cum poate un Artist Viu
ca mine — un artist sfrijit, relativ necunoscut øi sin-
gur — sæ tragæ iflele øi sæ scuture lanflurile care°fli aduc
o întrevedere cu misteriosul Quin.

Ei bine, recunosc cæ am legæturi. Recunosc cæ°l am
pe Shadrach. Recunosc cæ l°am urmærit pe Shadrach jos,
în Canal District.

Canal District — Shadrach. Sînt nedespærflifli ca
Volodya øi Sirin, ca Ozzie øi Elliot, ca Romeo øi Juliard.
Probabil cæ acolo l°afli putea gæsi pe Shadrach acum,
chiar dacæ rareori mæ mai væd cu el din pricina surorii
mele Nicola. Aøa l°am cunoscut pe Shadrach, prin inter-
mediul Nicolei, cînd împærfleau acelaøi apartament.

Vedefli voi, Shadrach øi°a træit primii douæzeci øi cinci
de ani în sub°nivel, iar cînd a venit la suprafaflæ, primul
loc unde l°au dus dupæ orientare a fost Canal District.
„Un zid de luminæ“, l°a numit el øi, reliefatæ pe aceastæ
luminæ, sora mea Nicola, care pe atunci era ofifler în-
særcinat cu orientarea pentru oamenii care veneau la
suprafaflæ. Un zid de luminæ øi scumpa mea soræ Nicola,
iar Shadrach i°a înghiflit pe amîndoi. Închipuifli°væ: sæ
træieøti toatæ viafla într°o lume a întunericului øi°a
neonului øi sæ vii la suprafaflæ øi s°o vezi acolo: un înger
îmbræcat în alb care trebuie sæ te ghideze, sæ te consoleze.
Dacæ afli avea timp, v°aø povesti despre ei, fiindcæ dra-
gostea lor e ceva dupæ care sæ tînjeøti, ceva de°o fru-
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musefle care sæ sfideze reclamele la cosmetice øi
holo°spoturile la lenjerie intimæ...

În orice caz, de cînd transportoarele spafliale øi°au
încetat zarva prin canalele reci øi adînci, Canal District
a devenit cel mai la modæ loc din oraø. Ducefli°væ acolo
øi gîndifli°væ la mine, fiindcæ eu nu cred cæ voi mai merge
acolo vreodatæ. Jumætate dintre magazine plutesc pe
apæ, aøa încît, atunci cînd navele oceanice aduc captura
øi descarcæ dupæ decon, birturile sînt primele care aleg.
Acolo mænîncæ toate Perucile Însemnate. Pofli comanda
pseudo°balenæ, crab pitic, peøte°lunæ, tot ce pofteøti.
Majoritatea localurilor dau spre apæ øi acolo pofli gæsi
orice — mecanici øi Artæ Vie øi plæceri senzuale ce te
vor læsa inconøtient øi tremurînd. Totul vopsit într°o
paletæ de Culori°Sigur°Plæcute°Ochiului. Apusuri de
soare oferite prin amabilitatea Holo Ink, aøa încît nu
trebuie sæ vezi strælucirea poluærii, ceafla smog°de-
øeo°murdæriei. Oricînd eram jos, acolo mergeam, doar
ca sæ øed øi sæ°i urmæresc pe Uriaøii Bioindustriei øi ai
Artei cum se plimbæ, sorbind din carafele cu algool
(pentru care nu°i invidiez: poøirca de alge marine nu
mi°a fost niciodatæ pe plac).

Aøa cæ m°am dus jos, foarte jos (mai jos decît acum,
cînd stau într°o zonæ de depozitare a gunoiului øi væ
spun vorbe alese) øi am vrut sæ vorbesc cu Shadrach,
deoarece øtiam cæ el lucreazæ pentru Quin øi s°ar fi putut
înduioøa, ar fi putut face rabat de la regulæ øi mi°ar fi
putut spune ceea ce voiam sæ øtiu.

S°a întîmplat sæ dau peste Shadrach într°un ungher
ferit, departe de ochiul chefliu øi atent al Polifliei
Canalului, ai cærei membri sînt experfli în întreflinerea
Ordinii, dar nu se pot hotærî niciodatæ despre ce Ordine
este vorba, dacæ înflelegefli ce vreau sæ spun, øi probabil
cæ nu înflelegefli.

Tot nu eram singur, însæ — neguflætori de piese øi
soflii de portari depravate øi împopoflonate øi autodoctori
greoi, strælucind cu o urmæ de auto°reparare, tofli goneau
sau treceau agale pe lîngæ noi, tofli preocupafli de pro-
priile lor persoane.
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Shadrach øi°a jucat rolul indiferent, mai indiferent,
cel mai indiferent, ascultînd marea din spate, vizibilæ
printr°o spærturæ din zidurile noastre înalte øi precare.

— Bunæ, am spus. Nu te°am mai væzut de cînd øi°au
fæcut murdara lucrare coflcarii aceia. Mi°ai salvat pielea,
asta ai fæcut.

— Bunæ, Nick, a ræspuns Shadrach, uitîndu°se în
depærtare la canele.

(„Bunæ, Nick“, spune el, dupæ toate compli° øi con-
di°mentele pe care i le oferisem!)

Shadrach este un om înalt, musculos, cu pielea în-
chisæ la culoare, un nas teøit, moøtenire din zilele cînd
era curier între oraøele°state — oamenii stranii i°au
pricinuit asta — øi o guræ severæ. Hainele sale sînt toate
demodate, încælflærile lui exalæ un miros puternic de
antichitate. Încæ se crede un Om al Secolului XXVII,
dacæ înflelegefli ce vreau sæ spun, øi, din nou, probabil
cæ nu înflelegefli. (În definitiv, øi voi stafli aici în zona
de depozitare a gunoaielor cu mine.)

— Deci, cum îfli merge? am spus, anticipînd cæ va
trebui sæ°l trag cu forfla spre subiectul discufliei.

— Bine, a spus. Însæ tu nu aræfli bine.
Nici un zîmbet.
Presupun cæ într°adevær arætam ræu. Presupun cæ

trebuia sæ aræt ræu, aøa cum eram, cu capul bandajat
øi încæ umflat în aøa hal, încît un geosurfist øi°ar fi putut
manifesta dorinfla sæ°l cælæreascæ.

— Mulflumesc, am spus, întrebîndu°mæ de ce, o datæ
înflelept desfæøurate pentru luptæ, toate cuvintele mæ
pæræsiseræ.

— Nici o problemæ, a spus.
Mi°am dat seama cæ Shadrach nu avea chef de

taclale. Era mai degrabæ într°o dispoziflie pentru Artæ
Moartæ, aøa cum stætea øi se uita la canale.

Apoi, miracolul: øi°a pæræsit contemplarea canalelor
destul cît sæ spunæ: „Am reuøit sæ°fli fac rost de pro-
tecflie“, în tot acest timp uitîndu°se flintæ la mine de
parcæ aø fi fost un om mort, adicæ este exact cæutætura
pe care o are mereu. Dar aceasta era øansa mea.
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— Ce fel de protecflie, farsorule? am spus. O întreagæ
unitate de poliflie afurisitæ, îmbibatæ pînæ la refuz în
algool øi doldora de noi, minte?

A ridicat din umeri øi a spus:
— Încerc sæ°fli fiu de ajutor. Peøtii mici au nevoie

de°un cîrlig mare ca sæ prindæ peøti mai mari.
— Asta°i o expresie chiar bunæ, am spus, minflind.

Te inspiri uitîndu°te în apæ toatæ ziua? Ce°mi trebuie
mie este Quin.

Shadrach a pufnit øi a spus:
— Chiar cæ eøti disperat. O invitaflie la Quin?
N°a vrut sæ°mi întîlneascæ privirea direct, dar s°a

fîstîcit s°o facæ, i°a dat tîrcoale.
— Poate cæ într°un milion de ani vei reuøi sæ°fli

apropii suficiente persoane de contact — a spus —
suficienfli bani øi influenflæ.

M°am întors cu spatele, fiindcæ asta m°a durut. Mæ
durea jaful, mæ durea faptul cæ nu°mi puteam vinde
arta. Viafla mæ durea. Øi puflea.

— Uøor pentru tine, Shadrach, am spus. Tu nu eøti
un Artist Viu. N°am nevoie de o invitaflie. Dæ°mi doar
adresa øi mæ voi duce singur sæ cer cu smerenie un
suricat. Tot ce°i pe deasupra fac singur.

Shadrach, încruntat, a spus:
— Nu øtii ce°mi ceri, Nicholas.
Mi s°a pærut cæ væd teamæ în el — teamæ øi un licær

neaøteptat de compasiune.
— Te vei simfli rænit. Te cunosc — øi°l cunosc øi pe

Quin. Pe Quin nu°l intereseazæ Arta Vie. Se ocupæ de
ea din cu totul alte motive. Lucruri pe care nici eu nu
le cunosc.

Începusem de°acum sæ transpir øi°n gît mi se acumula
o cælduræ jilavæ øi, hei, poate cæ mæ dædusem prea mult
pe droguri cînd coborîsem, aøa cæ mi°am pus mîna pe bra-
flul lui, ca sæ°mi menflin echilibrul, dacæ nu pentru altceva.

— Fæ°o pentru un prieten, am spus. Fæ°o pentru
Nicola. Am nevoie de°o izbîndæ, dacæ nu... va trebui sæ
merg în sub°nivel øi sæ°mi duc restul zilelor într°o zonæ
de depozitare a gunoaielor.
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(Øi uite unde sînt astæzi! Într°o zonæ de depozitare
a gunoaielor. Vorbindu°væ vouæ.)

S°o aduc în discuflie pe sora mea a fost un lucru
josnic — mai ales fiindcæ îi datoram atît de mulfli bani —
dar a aduce în discuflie sub°nivelul a fost øi mai josnic.
Shadrach încæ mai avea coømaruri cæ træieøte sub
pæmînt alæturi de mutanfli øi de oamenii ciudafli øi de
pic°pic°pic°ul apei care se infiltra necontenit în sistem.

S°a uitat fix la mine, cu încheieturile degetelor care
strîngeau balustrada pierzîndu°øi culoarea. Vedea oare
în mine, m°am întrebat, destul din sora mea?

Dar nu sînt un om lipsit de suflet — cînd l°am væzut
în starea aceea, durerea citindu°i°se pe faflæ de parcæ s°ar
fi despærflit de ea cu o zi în urmæ, am dat îndæræt. Am spus:

— Las°o baltæ, prietene. Las°o baltæ. O sæ gæsesc eu
altceva. Mæ cunoøti. E floare la ureche.

Shadrach m°a mai flintuit un moment cu ochii sæi
cafenii, neînduplecafli, dupæ care a suspinat øi a exalat,
aøa încît umerii i s°au pleoøtit øi bærbia i°a coborît în piept.
Øi°a examinat încælflærile cu seriozitatea unui podiatrist.

— Dacæ vrei sæ°l vezi pe Quin, a spus, trebuie mai
întîi sæ°mi promifli cæ æsta va ræmîne secretul nostru —
toatæ viafla, Domnul fie cu tine. Dacæ se aude cæ Quin
se întîlneøte cu cineva ca tine, o græmadæ de flæcænifli
vor începe sæ sape prin oraø ca sæ°l gæseascæ.

Cineva ca tine m°a durut, dar n°am spus decît:
— Cui sæ°i suflu vorba? Eu care întotdeauna mæ

împrumut pentru urmætorul holo? Oamenii mæ evitæ.
Sînt singur pe lume. Circul lui Quin m°ar putea aduce
aproape de oameni.

— Øtiu, a spus cu puflinæ tristefle parcæ.
— Aøa cæ zi°mi, am spus. Unde este?
— Trebuie sæ°i spui lui Quin cæ te°am trimis eu, a

zis øi a arætat cu degetul spre mine, øi cæ nu vrei decît
sæ cumperi un suricat.

— Chiar aøa mare amic eøti cu Quin? am spus in-
credul — øi puflin prea tare, aøa încît o scoabæ de poliflist
al Canalului mi°a aruncat o privire de parcæ eu eram
flæcænitul.
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— Nu ridica vocea, a spus Shadrach. Apoi: coboaræ
spre vest cu scærile rulante din partea canalului pînæ
ce vezi felinarul stradal de la Mercado. Chiar înainte
de el se deschide o alee. Du°te de°a lungul ei. La capæt
pare înfundatæ din pricina tomberoanelor de gunoi øi
a altor reziduuri adunate în ultimele zece secole. Dar
nu te læsa pæcælit. Închide doar ochii — este un holo,
iar cînd ai trecut de el, chiar în fafla ta se aflæ Circul
lui Quin. Mergi drept înæuntru.

— Mulflumesc, Shadrach, am spus cu inima bætîn-
du°mi de trei ori mai repede. Am sæ°i spun Nicolei c°o
salufli.

S°a holbat la mine øi privirea i s°a luminat, iar pe
buze i°a tremurat un zîmbet, dar s°a øters repede. Însæ
eu øtiam, iar el øtia cæ øtiu.

— Ai grijæ, a spus cu o voce atît de stranie, încît m°au
trecut fiorii pe øira spinærii.

Mi°a scuturat mîna.
— Circul lui Quin e puflin... ciudat, a spus. Cînd

termini, vino sæ mæ vezi. Øi fline mine, Nicholas: pentru
nimic în lume sæ nu te tîrguieøti cu el în privinfla
preflului.

Apoi a plecat, îndepærtîndu°se de mine cu paøi mari,
græbifli, mergînd de°a lungul docurilor, færæ a°øi lua mæ-
car ræmas bun sau a°mi da ocazia sæ°i mulflumesc, de
parcæ eu aø fi fost cumva pætat, cumva vinovat. Asta
m°a înfuriat. Fiindcæ eu întotdeauna am spus cæ Shadrach
este Decuplat, chiar øi atunci cînd se vedea cu Nicola.

Shadrach øi Nicola. Am avut eu relaflii sentimentale,
dar n°am avut°o niciodatæ pe Cea Mare. Cei cærora le
plac tinerii amorezi ce se preumblæ prin zonele libere
de droguri, acele cupluri care se acupleazæ în umbrele
canalelor, aceia nu øtiu cum e sæ fii îndrægostit cu
disperare øi poate cæ nici Nicola nu øtia. Dar am crezut
cæ Shadrach va muri atunci cînd l°a pæræsit. Am crezut
cæ se va face mic øi va muri. Øi chiar ar fi murit dacæ
nu l°ar fi gæsit pe Quin care l°a ridicat cumva din morfli.
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Capi to lu l  do i

Cu ce se ocupæ Quin, mæ întrebafli? (De parcæ voi
avefli dreptul sæ punefli întrebæri, voi care sîntefli în-
gropafli pînæ la genunchi în gunoi. Dar afli întrebat, aøa
cæ væ voi ræspunde.) Quin face creaturi. Face creaturi
care au existat cîndva øi acum nu mai existæ (tigri, oi,
lilieci, elefanfli, delfini, albatroøi, pescæruøi, tatu, vræbii
vesperale) sau creaturi care n°au existat niciodatæ decît
în mitologie, medii plate sau holo°uri (træncænitoare,
grinci, ganeøi, pæpuøari, hapforne, øerpini) sau creaturi
care pur øi simplu n°au existat niciodatæ pînæ sæ le
creeze Quin (gîzviermi, flapari, maimuflo°cæmile).

Dar cel mai bun lucru pe care°l face — Arta cea mai
Vie dintre toate, în ceea ce mæ priveøte pe mine — este
sæ perfecflioneze creaturile deja existente. Cum ar fi suri-
catele cu degete opozabile. Suricatele sînt ca foarte vechile
viori Stradi-varii, fiecare perfectæ øi fiecare perfect
diferitæ. Numai cei bogafli øi le puteau procura, apelînd
cel mai adesea la influenfla lor, nu la bani, deoarece Quin
nu lucra pentru bani, aøa se spunea, ci pentru favoruri.
Chiar dacæ nimeni nu°øi dædea seama despre ce fel de
favoruri era vorba øi la ce prefl. Umbla zvonul cum cæ
Quin începuse, înainte de cæderea guvernului, prin a
asista la inseminærile artificiale finanflate de stat, dar
nimeni nu øtia nimic concret despre trecutul lui Quin.



Aøa cæ, dupæ ce Shadrach m°a læsat singur, am visat
cu ochii deschiøi la suricate. Mi°am imaginat suricate
minunate, înalte de un metru douæzeci, cu ochi stræ-
lucitori ca niøte nasturi øi nasuri fluguiate ca un morcov
øi miøcæri bipede calculate øi zîmbete a pot-sæ-te-ajut-
cu-ceva. Suricate care sæ se priceapæ la munca în bu-
cætærie øi sæ tundæ atrofigazonul din grædina preferatæ
din centru. Chiar sæ spele haine. Sau, cel mai important,
sæ poatæ fierbe færæ apæ un coflcar øi sæ°i rupæ cu dinflii
pufliøoara scofîlcitæ.

Aceasta e imaginea primordialæ a ræzbunærii pe care
mi°o sædisem în minte cu aproape aceeaøi violenflæ ca
acele nuevo°western°uri îngrozitoare care, aøa cum færæ
îndoialæ afli ghicit, sînt slæbiciunea mea. „A, da, dom’le
Bob, am sæ°mi agæfl un suricat chiar dupæ ce°o sæ apær
onoarea domniflei mele øi°o sæ mæ iau la trîntæ cu ursu’
æsta polar.“ Adicæ, sæ fim serioøi! Nu°i de mirare cæ°mi
era atît de greu sæ°mi vînd holoarta înainte sæ mi°o fure
coflcarii.

Dar, pe cînd înaintam de°a lungul aleii, care pærea
cît se poate de înfundatæ în seara aceea tîrzie — dupæ
ce tocmai avusesem o partidæ de aproape°palmopumni
(mai mult palme decît pumni) cu un proprietar de bar
din Canal District — mi°am recunoscut nervozitatea.
Am recunoscut cæ transpiram øi cæ°mi tremurau pal-
mele. Noaptea era mai întunecatæ ca întunericul — stafli
puflin, ascultafli aici: sfîrøitul lumii este noaptea;
asta°mi aparfline, e°un haiku unicelular — iar sunetele
din îndepærtatele stræzi luminate reverberau doar vag
în clædirile stræveziu°moarte. (Simfleam øi o putoare de
varzæ, cam ca°n locul acesta.)

Cînd am pæøit prin hologramæ — o transpunere
perfectæ, care m°a speriat bine de tot — øi am ajuns sub
„I“°urile vigilente din firma ce lumina purpuriu, CIR-
CUL SHANGHAI AL LUI QUIN, am interpretat scena
„fiorului pe spinare“. Mi°a amintit de perioada copilæriei
(din nou) øi am væzut un circ în toatæ regula, cu vræbii
adeværate ce fæceau giumbuølucuri pe°un fir întins, pînæ
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øi un cîine normal împopoflonat de la un capæt la altul
cu funde. Mi°am amintit cæ l°am fæcut de ruøine pe tata
arætînd cu degetul cînd s°a aøezat cîinele în arena
circului øi spunînd: „Uite, tatæ, uite! Îi iese ceva pe fund!“
Un fel de premiu, poate? Doar atîta øtiam. (La naiba,
nu øtiam nici mæcar cæ tatæl meu nu era real.) Pînæ øi
jucæriile genetice cu care mæ jucam — Cocoøul Ruff, cu
ochii reci care mi se pærea cæ se holbeazæ ræuvoitor la
mine în timpul nopflii; Popîndæul Goof care spunea cele
mai idioate poveøti despre bunii sæi prieteni, echino-
dermele — toate produceau dejecflii în bucæfli solide,
precise, prin buric.

Dar m°am læsat dus cu gîndul, cum ar spune Shadrach,
øi°am cæzut în moftalgie, iar asta nu°i de dorit.

Aøadar: de°ndatæ ce am pæøit în întunericul de ca-
tifea albastræ, dupæ ce s°au închis uøile cu un fîøîit în
urma mea, senzaflia de furnicæturi din coloana ver-
tebralæ s°a intensificat øi toate sunetele din alee, toate
odorurile øi gusturile de gunoi au fost înlocuite de
zumzetul aparatelor de aer condiflionat, de duhoarea
sterilitæflii. Era ceva de calitate superioaræ. Era ceva
atmosferic.

Era exact ceea ce mæ aøteptasem de la Quin.
Pe ambele laturi, cuøti de sticlæ încastrate în perefli

stræluceau cu o luminæ de smarald, iluminînd o adu-
næturæ stranie de creaturi: arætæri færæ ochi, arætæri cu
prea mulfli ochi, arætæri cu prea multe picioare, arætæri
cu prea mulfli dinfli, arætæri cu prea multe lucruri. Acum
puteam desluøi o miasmæ, doar parflial ascunsæ de
curæflenie: miasma circului pe care°l væzusem în copi-
lærie — combinaflia dulce°amæruie de urinæ øi paie, mi-
rosul ca de mosc al transpirafliei animalelor, al prezenflei
animalelor.

Cuøtile, mirosul, nu m°au fæcut cîtuøi de puflin
curios — m°au fæcut sæ mæ uit drept în faflæ, spre capætul
încæperii, la depærtare de vreo douæzeci øi øapte de metri,
unde mæ aøtepta Quin.

18 JEFF VANDERMEER


