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Unu

La început a fost cuvântul, iar acel cuvânt a fost „au”.
Când târâtoarea aia și-a înfipt colții în piciorul meu, am știut că asta e ceva ce nu
îmi place deloc. Era în urmă cu 300 de mii de ani, undeva în Africa.
Când tigrul ăla și-a înfipt colții în gâtul fratelui meu, mi-am dat din nou seama că
treaba asta nu e plăcută pentru mine. Era acum aproape 300 de mii de ani, undeva
în sudul Africii, și gusturile mele erau în formare.
Când cu mult zgomot și lumină venite de sus, un copac a prins viață și a început să
ne piște pielea, am înțeles că așa ceva nu e pe gustul meu.
Când copacul s-a prăbușit peste câinele meu, primul câine domestic din istorie, am
simțit că asemenea evenimente nu sunt din categoria „îmi place”.
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Când, un apus mai târziu, primul câine domestic din istorie plus furia cerului au
dat naștere primei fripturi din istorie, am înțeles că viața e complexă și că mai am
multe de învățat.
Eram în sudul Africii de Sud, acum aproximativ trei sute de mii de ani, când corpul
meu a început să-și spună povestea.
Povestea corpului meu:
Categoria îmi place: 

- Soarele când e frig
- Umbra când e cald
- Apa să o beau
- Bărbatul să mă împerechez cu el
- Carnea moartă atinsă de zgomotul cerului
- Oamenii ieșiți din mine

Categoria nu îmi place:
- Carnea mea atinsă de furia cerului
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- Soarele când e cald
- Umbra când e frig
- Apa să respir în ea
- Bărbatul când face pe grozavul și mă lovește cu bâta
- Când oamenii ieșiți din mine nu mai mișcă

Corpul  meu  știe.  Din  întuneric  și  nimic,  el  trăiește,  învață,  memorează  tot  și
creează cuvinte pe care și le spune lui însuși. Și dă mai departe. Și mai departe, și
mai departe și  mai departe și  mai departe și  mai departe și mai departe și mai
departe și mai departe și mai departe și mai departe și mai departe și mai departe și
mai departe și mai departe și mai departe.
Trei sute de mii de ani mai târziu, undeva în așa zisul, 

- de către unii naționaliști cu complex de inferioritate
- undeva în așa zisul, deci, centru al Europei, corpul meu își amintește și colții

și  focul  și  friptura,  chiar  dacă  povestea  a  crescut  și  e  acum  o  odisee  post
postmodernă cu inserții proto-romantice și influențe jungiene.
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- Un roman baroc, sadic, exaltat, lugubru
- O autobiografie science fiction
- Un banc care își tot amână poanta
- O  instalație  experimentală  post-feministă,  post-belică,  post-sens,  post-

adevăr, ante-belică, belică.
Și  povestea  nu  e  gata.  Corpul  meu  continuă  să  adauge  subpuncte  în  ambele
categorii.
Categoria îmi place:

- Când oamenii apasă pe butoane ca să arate că le place poza mea
- Când comand două clătite și primesc din greșeală trei
- Când  câteva  pahare  de  suc  de  fructe  fermentat  îmi  amuțesc  povestea

interioară, scăpată de sub control
Categoria nu-mi place:

- Când mă doare.
Nu-mi place să mă doară. 
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Nu-mi place să pierd. 
Nu-mi place să nu am. 
Nu-mi place să n-am avut niciodată. 
Nu-mi place să nu o să am niciodată.
Nu-mi place niciodată, întotdeauna, gata.

Doi

LUMI: Sunt în fața ușii, cu un pantof în mână și încerc să mă calmez dracu’, că am
mai făcut asta până acum și uite că am trăit s-o mai fac o dată.
GÂNDURI REBELE: Gata.
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LUMI: Încui ușa pe dinafară și simt că m-am închis într-o piscină cu rechini. Mă ia
cu amețeală, mă sprijin de perete până urcă liftul, încerc să-mi fixez privirea pe o
crăpătură din podea, dar crăpătura se cască și se învârte, imediat o să cad în ea și
liftul nu mai vine. 
GÂNDURI REBELE: Niciodată.
LUMI: De când aștept aici sprijinită de zid să vină liftul? Dacă e stricat trebuie să
cobor opt etaje pe jos, opt etaje pe jos sună a ceva ce n-aș putea niciodată să fac.
Îmi amintesc când urcam opt etaje pe jos și nu pățeam nimic, doar respiram puțin
mai greu și acum că mi-am adus aminte de respirație simt că plămânii mei nu
pompează cum trebuie, nu așa pompează niște plămâni sănătoși, gata, mă las de
fumat, asta dacă mai apuc, dacă nu mor aici lângă liftul ăsta, pentru că simt că n-
am aer și  pe la colțurile ochilor văd niște umbre negre care dispar dacă mă uit
direct  la  ele  și  deodată,  deodată  parcă  m-am  cufundat  într-o  apă  rece,  mi  se
înmoaie picioarele și vreau să mă întorc în casă, 
GÂNDURI REBELE: Mereu.
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LUMI: dar atunci se deschide ușa liftului,  ca o prăpastie dar și  ca un semn din
lumea de afară, și din inerție pun piciorul drept în față, testez podeaua liftului să
verific dacă e reală, dacă e solidă și dacă piciorul meu drept mă poate susține și
intru în cușca aia plină de lumină falsă care-mi dă dureri de cap și mi se face greață
când încep să mă mișc în jos, dar măcar ne mișcăm. Liftul ăsta e cât un coșciug,
cum ar fi dacă liftul ăsta nu s-ar opri la parter, ci s-ar duce în pământ cu tot cu mine
și m-ar găsi  arheologii  peste trei sute de mii  de ani și  m-ar expune în unul din
muzeele  lor  interplanetare,  veriga  lipsă  între  homo  sapiens  și  homo  extinctus,
homo anxiosus. 
GÂNDURI REBELE (îl întrerupe, într-un mod emfatic): Aș vrea să se întâmple ceva
mare și important
Ceva
Orice
Doar ca să știu că încă
Se mai pot întâmpla lucruri
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Mari și importante
Mă topesc în banal
În confort și 
Mediocritate
În care orice tren pierdut e un cataclism
Și orice răceală un dezastru
Visez 
La un CUTREMUR
Un INCENDIU
Un RĂZBOI
Visez
La un zombie apocalypse
Sau o apocalipsă nucleară
Sau o apocalipsă biblică
La Singularitate
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Și victoria mașinilor
La un meteorit ca cel
Care a exterminat dinozaurii
La un virus
Încăpățânat, rebel, furios,
Care ne rade pe toți într-o săptămână
Încă de mică voiam
Încă de când am aflat ce e moartea
Mi-am dorit să plecăm toți deodată
Așa ar fi drept așa ar fi cel mai bine
Acum că știu cât de liniște e
Cât de tăcut e universul când ignori
Bila asta albastră de gălăgie și haos și durere
Poate că paradisul e să fii o moleculă de stea explodată
Care nu-și amintește și nu vrea să-și amintească
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Pentru că e fain să plutești în derivă prin spațiu
Înainte să aterizezi în Africa
Într-un corp cu miliarde de celule nervoase
Și să nu crezi că nu știu
Cât de stupid sună tot ce zic.
LUMI: Zic Slavă Domnului când ajung la parter, dar mă lovește un miros de gaz,
sau poate varză călită, nu, sigur e gaz, ce naiba, nu mai simte nimeni că miroase a
gaz, o să muriți toți ca șobolanii pe wc și în fața televizoarelor, poate ar trebui să
mă-ntorc să iau pisica cu mine, nu vreau să o găsesc explodată, dar din inerție pun
un picior în fața altuia și sunt în fața blocului.
Și  acum  gata,  o  ia  razna  lumea,  sunt  atacat  de  ultraviolete,  simt  cum  mi  se
încrețește pielea pe față, cu toată crema de protecție, și simt cum alunița aia de pe
gât mi se desface încet în celule otrăvitoare, și gravitația se simte înzecit aici, mă
târăsc, mă clatin, transpir, corpul meu nu vrea, corpul meu nu poate, povestitorul
meu intern e sub asediu
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POVESTITORUL INTERN:
Continuăm cu știri de pe câmpul de bătălie, situația e gravă, fără scăpare de gravă,
se pare că atât ne-a fost. Se trage asupra noastră din cam toate părțile, să facem o
recapitulare a lucrurilor care ne pot ucide azi, în cel mai prost moment al vieții
noastre, înainte să realizăm orice din ce ne doream când eram copii,  înainte să
înțelegem ce e cu viața asta și cum se trăiește de fapt, înainte să stabilim o legătură
reală cu un alt om și să nu mai fim singuri:

- Unul din avioanele astea low-cost care zboară pe deasupra ar putea să se
prăbușească peste noi și tuturor le-ar păsa doar de cei 97 de pasageri morți, dintre
care 3 copii, plus piloții și stewardesele

- Una din mașinile astea care zboară pe lângă noi ar putea să o ia razna și să
ne  zdrobească  pe  trotuar,  sau  între  trotuar  și  fațada  băncii  de  lângă,  sau  între
trotuar și biserica de la colț, ar putea să ne ia pe capotă și să meargă așa cu noi
până n-am mai rămâne decât una din urmele alea de insecte zdrobite pe parbriz
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- Unul din ghivecele astea de la balcoanele pe sub care trecem ar putea să ne
cadă cu cea mai mare precizie în moalele capului și atunci moartea noastră ar fi și
amuzantă, nimic mai mult decât un desen animat cu Duffy Duck

- Unul din oamenii ăștia care trec pe lângă noi prefăcându-se că au propriile
gânduri și propriile locuri importante unde trebuie să ajungă, unul din prefăcuții
ăștia o să ne dea un brânci în stradă... nu, o să ne înțepe cu un ac infectat... nu, o să
ne împuște cu arma din buzunar... nu, o să ne înjunghie înainte să ne fure ochelarii
de soare Ray Ban... nu, o să ne arunce o singură privire și o să-și dea seama cine
suntem și apoi o să ne strige în față că suntem un om de căcat, slab și laș și inferior
și prost și penibil și urât și toată lumea știe, credeam că putem să ținem secret ceva
atât de evident?

- Una dintre rachetele alea dosite în țări care nu sunt de acord cu modul cum
se desfășoară  lucrurile  în  țara asta,  una din rachetele  alea cu nume haioase ca
Marele Șugubăț sau Grasa Rozacee o să cadă fix aici, cu botul înfipt în rondul ăsta
de trandafiri galbeni și atunci nimeni, nimeni nu o să mai ajungă la treburile lui
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importante și gata o să fie, pentru noi cel puțin, și groaznic pentru cine trebuie să
ne măture creierele carbonizate de pe asfalt sau pentru cine trebuie să ne adune
lucrurile noastre prețioase - viața noastră prețioasă - și să le pună într-o cutie să le
ducă la săraci, doar că poate nu pe toate, poate o să păstreze cămașa aia pe care am
purtat-o până i s-a tocit gulerul, doar așa ca să nu ne uite de tot sau ca să nu ne
piardă de tot și degeaba, pentru că peste cinci ani sau unșpe ani, cămașa aia nu va
mai fi  decât o cămașă și  când și  lucrurile  lor vor  ajunge la  săraci,  cămașa o să
ajungă și ea în sfârșit la gunoi, unde îi e locul, în fond e doar o cârpă, iar noi suntem
de mult praf și câteva oase.

- Unul din lucrurile astea care se mișcă în noi și care ne țin în funcțiune poate
să se defecteze brusc, cum s-a defectat mașina de spălat luna trecută, cu toate că
nu a dat nici un semn că ceva nu e în ordine, brusc a început să scuipe apă cu
spumă prin orificii care nu erau proiectate pentru așa ceva, așa și noi o să începem
brusc să eliminăm bulbuci de săpun prin orificii nepoliticoase, în văzul și în râsul
lumii
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LUMI: Povestitorul continuă să povestească, chiar dacă eu nu-l mai ascult,  doar
corpul meu nu-și dezlipește ochii de buzele lui invizibile și crede, crede tot ce i se
spune și transformă toată enumerarea asta în realitate, toți mușchii și hormonii și
celule  noastre sunt în stare de panică,  alarmele sună, corpul meu e pregătit  de
luptă,  doar  că  n-are  cu  ce  să  se  lupte,  nu  suntem  decât  noi  aici,  deocamdată
suntem doar noi aici. Eu nu mai ascult,  mă gândesc la viitor, cu multă frică mă
gândesc la viitorul apropiat, când voi intra la Sorin în casă și prietenii mei or să
urle: La mulți ani! Și eu o să „mă sperii” și o să zic Doamne ce proști sunteți, vreți să
fac infarct? Zic asta știind ce-o să urmeze, știind că vor urma glume despre cât de
bătrână sunt, o zic ca să pot să râd tare-maniacal-să-am-ceva-de-făcut, dar corpul
meu moare în timpul ăsta de o mie de morți posibile și plânge de o mie de pierderi
posibile, iar povestitorul îi dă înainte cu descrierea fiecărei tragedii din multivers.
GÂNDURI REBELE: Tot timpul.
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Trei

Omul de știință scrie pe perete 870.912.000.
LUMI: E o problemă matematică. Anul ăsta de ziua mea, la ora 14:03, am împlinit
exact 
OMUL DE ȘTIINȚĂ: 870.912.000 secunde.
LUMI: Din secundele astea, când mă gândesc la viața mea, eu îmi amintesc,  în
total, un minut. Hai să zicem un minut jumate.
Momentul când am înțeles că dacă plângi în public, lumea râde de tine. Aveam 4
ani și mă lovisem. Îmi amintesc perfect fața mătușii mele care mă imita în bătaie de
joc.
Momentul în care nea Nelu, vecinul nostru de la țară, a pus o pisică pe un butuc și
a tăiat-o în două cu toporul, pentru că ne mâncase o găină.
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Momentul în care l-am văzut pe Claudiu culcat într-un sicriu mic, trei zile după ce
ne-am jucat pitulușu în spatele blocului
Momentul când tata și-a făcut bagajul și a plecat să trăiască în altă parte
Momentul  în  care  diriga  m-a certat  în  fața  clasei  pentru că n-am avut bani  de
fondul școlii
Momentul când eu și mama ne-am făcut bagajul și am mers să stăm cu alt tată
Momentul când Ionuț a zis că nimeni nu o să vrea să facă sex cu mine, pentru că n-
am țâțe
Momentul când Alex dintr-a șaptea, crush-ul meu, mi-a zis: la ce te uiți, urâto?
Momentul când tata nr. 2 mi-a pus mâna pe piept și a zis că încep să crească
Momentul când mama m-a trezit noaptea și am mers să stăm la mătușă-mea
Momentul când a murit Dumbledore
Momentele când mă uitam cu mătușă-mea cum mama stă la coada de securitate
de la aeroport
Momentul în care am primit telefonul că bunica a murit
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Momentul când tata mi-a dat sms că se însoară
Omul de știință desenează o întreagă schemă matematică, ilustrează ce povestește
Lumi.
Inițial, credeam că lucrurile se întâmplă așa: aici e trauma 1, da? Apoi trece timpul,
ori Timp, trauma 1 se scade din întreg, Î mare, apoi intervine trauma 2, ori Timp,
rezultă Î (întreg) minus t2, +t3 și tot așa. 
Ce am descoperit e că lucrurile stau de fapt așa: Î (întregul) egal cu T (timpul) ori
paranteză t1+t2+t3+...tn, închidem paranteza, rezultă .∞
OMUL DE ȘTIINȚĂ: De fapt, e mai complicat
LUMI: Da, e mai complicat, unele dispar și apoi apar brusc, de obicei noaptea, de
obicei în grup, ca un cârd de colege de liceu cu care n-ai fost niciodată prietenă
DOAMNA t: Salut, ce faci, de când nu ne-am văzut!
LUMI: Saluuut...
DOAMNA t: Ce mai faci? Ar trebui să ieșim la un ceai zilele astea.
LUMI: Da, sigur...
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DOAMNA t: Doamne, ce te-ai schimbat!
LUMI: Ăăă, da, și tu...
DOAMNA t: E, pe naiba, nu m-am schimbat deloc, dar ce, nu mai știi cine sunt?
LUMI: Haha m-ai prins, nu chiar..
DOAMNA t: Doamne! Sunt eu, momentul când ai călcat cățelul ăla.
LUMI: Poftim?..
DOAMNA t: Nu mai știi, abia îți luasei carnetul, aveai matizul ăla mov și te simțeai
super  free,  super chill,  mergeai  la  părinții  lui  Lucian la  Mureș,  tocmai intrai  în
Acățari când ai văzut cățeaua aia pe marginea drumului și ți s-a strâns stomacul
când proasta de cățea a fugit dintr-o parte în alta a drumului cu puii după ea și cel
mai mic a rămas în urmă, pentru că era așa grăsuț și vesel, mai mult țopăia decât
mergea, și ai pus frână, doar că prea târziu, și ai simțit cum s-a săltat mașina foarte
puțin, ca și cum a trecut peste un val din ăla de redus viteza? Numai că valul ăsta a
scos un scheunat mic.
LUMI: Da, îmi amintesc acum de tine.
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DOAMNA t: Sigur că îți amintești, așa e că nu m-am schimbat?
LUMI: Nu, ești exact la fel.
DOAMNA t: Și să vezi ce surpriză am pentru tine, ia uite cine vine.
LUMI: Eu mă cam grăbesc...
DOAMNA t: Nu, nu, stai așa, ia uite, e fata aia cu un copil în brațe. Mai știi fata aia
cu un copil în brațe, în iarna aia îngrozitoare? Fata aia care tremura într-o ghenă și
care ți-a cerut o pătură?
LUMI: Trebuie să ajung la lucru...
DOAMNA t: Stai măcar să saluți, o să se bucure să te vadă. Nici ea nu s-a schimbat,
încă așteaptă pătura aia.  A,  și-ți  amintești  când ai  luat lănțișorul  mamei,  ăla cu
cheiță? Singura ei amintire de la străbunica? Mai știi când l-ai luat fără să întrebi
dacă e ok, apoi te-ai îmbătat și ai mers la tipul ăla acasă și te-ai trezit fără el? Și cum
ai lăsat-o să creadă că ea l-a pierdut, pentru că venise doar două săptămâni acasă
de Crăciun și n-ai vrut să le petreceți certându-vă? Mai ții minte momentul ăla? Că
e și el aici! Ce cuuuute! Reuniuneee, yaaay!
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***

LUMI: Așa. Și ce se întâmplă cu restul de momente?
Să zicem că o treime le-am dormit, deci minus
OMUL DE ȘTIINȚĂ: 870.911.900 împărțit la trei, ori 2, egal 580.607.933.
LUMI: Ceva trebuie să se fi întâmplat în milioanele astea de secunde, nu?
OMUL DE ȘTIINȚĂ: Dacă-mi permiți să intervin. Era în sudul Africii de sud, acum
aproape 300 de mii de ani-
LUMI: Nu, hai că am făcut deja asta și nu mai am răbdare-
OMUL DE ȘTIINȚĂ: Nu, dar e important-
LUMI: Știu, atunci am început să-mi spun povestea-
OMUL DE ȘTIINȚĂ:  Nu,  altceva voiam să zic.  De exemplu.  Povestește-mi ce ai
făcut săptămâna trecută.
LUMI: Nimic special, am descoperit că am o carie și m-am dus la dentist.
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OMUL DE ȘTIINȚĂ: Ce ai făcut vara asta?
LUMI: Am muncit, ce să fac? De trei ori mai mult decât de obicei, că toată lumea și-
a luat concediu, numai eu nu, pentru că oricum n-aveam unde să mă duc, așa că
am stat și am transpirat singură în birou, că dacă dau drumul la aer condiționat mă
apucă migrenele-
OMUL DE ȘTIINȚĂ: Spune-mi cinci evenimente trăite de tine în 2018.
LUMI: Păi.. ce să zic... am făcut 30 de ani, am descoperit că sânul meu stâng are o
formă suspectă, mi-a apărut un rid nou, m-am despărțit de Lucian și am mai scris
fix trei cuvinte în plus la romanul meu. Vrei să știi ce cuvinte?
OMUL DE ȘTIINȚĂ: Nu are importanță. Quo erat demonstrandum. Dă-mi voie.
(Ilustrând  ce  zice  cu  o  schemă  matematică)  Impactul  negativ  al  un  eveniment
neplăcut este de două ori mai puternic decât impactul pozitiv al unui eveniment
plăcut.  De asemenea:  puterea unui eveniment neplăcut să îți  crească frustrarea
este  de  trei  ori  mai  mare  decât  puterea  unui  eveniment  plăcut  să  îți  scadă
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frustrarea. Rezultă că un eveniment negativ este egal cu cinci evenimente pozitive.
Ca impact. Și doar ce are impact devine amintire.
Nu ești tu de vină, e creierul tău. Evolutiv vorbind, totul are sens.
OMUL PREISTORIC: Acum 300 de mii de ani, undeva în sudul Africii de Sud, am râs
și l-am pocnit în joacă cu o piatră pe fratele meu când mi-a zis, nu te duce până
lângă tigru, adu-ți aminte cum ne-a mâncat al doilea câine domestic din istorie, ca
pe un pui de dodo. Când tigrul și-a înfipt colții în gâtul meu mi-am dat seama că
fratele meu avusese dreptate și am vrut să-mi recunosc greșeala, dar deja nu mai
aveam corzi vocale. Am murit aproape imediat după, fără șansa de a-mi da genele
optimiste mai departe. Viitorul se anunță depresiv.
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Patru

Lui Lumi i se cântă la mulți ani. Suflă în lumânări și se face întuneric.
LUMI: Și dacă eu nu vreau să trăiesc mulți ani?
Se aprind luminile.
LUMI: V-am zis că nu vreau nimic.
PRIETEN: Hai, deschide-l.
LUMI: Nu vreau să-l deschid. Vreau să-l păstrez așa.
PRIETEN 2: Dacă știam, îți luam o cutie goală.
LUMI: Cât timp nu o deschid, e și goală și plină-
PRIETEN: Partea bună e că sigur nu e o pisică, nici vie nici moartă.
LUMI: Nici vie nici moartă. Să bem pentru asta!
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NARATORUL: Ai putea să zici că ți-e somn sau că te doare capul, să pleci acasă și să
intri pe mail și să deschizi mailul și să știi.
LUMI: Și acum mă sună mama, seara când a ieșit din tură și poate să se relaxeze
sau ce face ea după ce curăță după turiști doișpe ore pe zi, poate bea și ea un pahar
de vin,  simt plânsul  înainte  să-și  dea  chiar  și  ea  seama,  undeva pe  la  mijlocul
urărilor, undeva între Dumnezeu și multă sănătate, prietenii mei se uită la ceva pe
Youtube  și  râd,  mama  mea  plânge  singură  undeva  într-o  garsonieră  din  Costa
Brava, 30 de ani, zice, ești mare acum, și râde, doar ieri erai o fetiță împiedicată, îmi
vine să-i zic că sunt și mare și mică, zic lasă că și acum sunt împiedicată, și mama
mea nu mai zice nimic, știu că deja nu se mai gândește la mine, se gândește la
vremea când eu eram și o greșeală și o binecuvântare, se gândește la tinerețea ei în
care a deschis toate cutiile posibile și în toate nu a găsit decât pisici moarte. Mami,
te las că sunt cu niște prieteni.
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Sunt mare acum. Nimeni nu zice despre un adult că e mare, decât dacă a inventat
ceva sau a cucerit ceva, doar unui copil îi zici că e mare, dar un copil la 30 de ani e,
de fapt, un om mic. Un om de nimic.
PRIETEN: Hai, vrei să ne uităm la episodul ăla din Friends când împlinesc toți 30 de
ani?
NARATORUL INTERN: Undeva în eter, rezultatul mamogramei tale e desfăcut în
mici pachete de informații, așteaptă doar să-ți deschizi computerul și să intri pe
mail ca să se recompună într-un verdict, într-o condamnare sau poate o achitare,
dacă ai noroc, dar când ai avut tu noroc?
PRIETEN 2: Știi ce e cel mai mișto la 30 de ani?
PRIETEN: Că ai trecut de cea mai agitată și sensibilă perioadă din viața ta. Că nu te
mai afectează toate prostiile. Că te simți în sfârșit bine în pielea ta.
GÂNDURI  REBELE:  Nu.  Că  atunci  când  prinzi  loc  pe  scaun  într-un  autobuz
aglomerat și apoi urcă o bătrână, nu trebuie să te mai simți vinovată, pentru că
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sunt  alții  mai  tineri  care  stau  jos,  deci  dacă  cineva  o  să  și-o  ia  peste  bot  că  e
nesimțit, n-o să fii tu.
PRIETEN: Lumi, îți sună telefonul.
LUMI: Sms: La mulți ani, sper că ești bine.
Știți de ce mi-e dor? De telefoanele alea ne-smart, care te lăsau să uiți. Îmi e dor de
Siemensul meu S45 cu ecran roșu, pentru care SMS-urile erau răvașe trimise din
neant, fără trecut și fără viitor.
La mulți ani, sper că ești bine. Ora 21:23. Și doar puțin mai sus, de parcă ar fi același
mesaj, scris de jos în sus ca ceva poezie avangardistă:  Nu mai e treaba mea.  Ora
02.37. Și mai sus: Te rog să încetezi. Ora 00.15. Și mai sus: Ești nebună, du-te să te
tratezi! Și mai sus: Ți-am lăsat cheile în cutia poștală. Și mai sus: A, deci e vina mea?
Tu te auzi? Și mai sus:  Gata! Am obosit. Și mai sus, și mai sus, sus, sus:  Uită-te în
cuptor. Te sărut apăsat, să ai o zi bună. Și mai sus: Noi n-o să fim așa niciodată. Și
mai sus: Ia tu pâine, că eu am uitat. Și mai sus: Burton, Tarantino, Jarmusch. Fuck,
marry, kill, repede. Și mai sus:  Mi-e dor. Aduc alcool în semn de pace. Și mai sus:
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Mereu. Și mai sus:  Noapte bună. Și mai sus:  Dormi? Și mai sus:  Test. Dacă nu te
cheamă Lumi, viața e urâtă, oamenii sunt răi și ne merităm soarta. Lumi, dacă ăsta
e numărul tău, să știi că am mințit mai sus. Cafea mâine? Lucian din Pub.
NARATORUL:  Așa  se  trimit  azi  verdictele,  desfăcute  în  particule  în  eter,
reconstruite  în  momentul  în  care  tu  naiv  deschizi  mesajul,  fără  să  știi  că  le
reconstruiești,  că  le  dai  voie  să  existe  și  că  ai  putea  să  nu  o  faci,  să  le  lași  să
plutească în derivă, ca gunoaiele din orbită care au fost odată sateliți sau rachete.
PRIETEN 2: Știi ce altceva e mișto la 30 de ani?
LUMI: Nu. Nu știu.
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