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Cred că sunt cea mai norocoasă femeie din lume.

Stau la chiuveta din bucătăria mea ș� i privesc peste valea luminată de soare care se î�ntinde spre ocean. Ferigile
de-abia î�ncep să-ș� i schimbe culoarea, adăugând ruginiu
păturii peticite a dealurilor. Î�n depărtare, un smoc minuscul de fum scapă din hornul unei ferme albe. Norii aruncă
umbre peste câmpurile ș� i gardurile vii cultivate, auriul dur
alternând cu petice î�ngrijite de verde, acolo unde fânul a
fost cosit.

Propriul nostru fân a fost tăiat ș� i balotat, ș� i păstrez
acest fapt î�n adâncul minț�ii mele cu satisfacț�ia unei veveriț�e care contemplează proviziile sezoniere de nuci. Rich a
dat ocolul câmpului cu tractorul său ‒ cosind, î�ntorcând,
vânturând ș� i, î�n sfârș� it, balotând fânul î�n timpul unei apariț�ii norocoase de soare strălucitor, vara târziu. Î� ntreaga
familie s-a î�nfăț�iș� at pentru a arunca baloț�ii î�n remorcă, ș� i
apoi am dus î�ncărcătura clătinândă î�napoi la hangar, unde
am stivuit-o, curată ș� i î�nmiresmată, gata pentru iarnă.
Caprele noastre vor mânca acest fân pe toată durata
iernii, dându-ne nouă laptele lor magic pe care î�l transformăm î�n băuturi probiotice tămăduitoare, săpunuri ș� i creme
de corp.
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Un calm ș� i o mulț�umire adânci domnesc î�n bucătăria
fermei mele, cu masa ei lungă din lemn lustruit, aragazul
Alfa din email albastru cu plită care bâzâie î�ntr-un colț� , cu
pereț�ii de culoarea mărului verde, care î�ncadrează imensa
fereastră cu vedere spre mare. Î�n colț� , se află un castron de
lut, plin cu lapte ș� i cheag, ce urmează să se î�nchege ș� i să
devină brânză.

Pe tejghea stă la fermentat un borcan Kilner1 cu chefir
din lapte de capră ș� i un castron cu aluat de pâine la dospit.
Pe piltă fierbe î�ncet o oală cu supă tradiț� ională galeză
numită cawl, alături de una dintre invenț�iile mele, un chutney2
din ardei gras dulce pe care copiii l-au supranumit
„Grămadă de ardei”.

Î�ntregul raft de jos al frigiderului e plin cu lapte de la
capre ‒ cele două exemplare superbe pe care le mulgem
momentan ne dau î�n jur de ș� ase litri pe zi. Este î�ndeajuns
lapte pentru a experimenta, pentru a î�ncerca lucruri noi, ș� i
pentru a hrăni porcii. Mai mult decât suficient. Este avere
‒ belș� ug.

Fânul din hambar mă face, de asemenea, să mă simt
î�mbelș� ugată ‒ este î�ndeajuns să ne ț�ină caprele bine hrănite ș� i sănătoase, fără să trebuiască să î�l cumpărăm de la cineva. Ș� tim exact ce a intrat î�n fânul nostru ‒ este lipsit de
chimicale ș� i plin de ierburi ș� i flori ș� i vârfuri cu seminț�e,
precum cel mai minunat potpuriu.

Î�mi place să hrănesc caprele cu fânul nostru – î�mi place să le privesc cum trag de el, î�n î�mbucături mulț�umite,
din ieslea de lemn pentru fân pe care Rich a făcut-o pentru
1

Borcan mare, cu capac etanş (n.tr.)

2

Mâncare specifică bucătăriei sud-asiatice, cu chili și alte condimente
(n.red.)
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ele. Au blana netedă ș� i lucioasă, iar ochii lor negri ș� i migdalaț�i sunt seducători. Î�mi rezem capul de coastele lor calde
când le mulg, ș� i simt mirosul respiraț�iei lor dulcege î�n timp
ce laptele spumegă î�n ulciorul de sub mâinile mele. Avere.
Fericire.
***

Î�mi place ș� i calculatorul meu; este o unealtă fantastică
ș� i flexibilă. Dar nu mă face fericită.

De fapt, cu cât petrec mai mult timp î�n faț�a ecranului,
cu atât mă simt mai agitată ș� i mai pustiită. Motivul pentru
care se î�ntâmplă asta mi-a fost explicat odată de Jaron
Lanier, informaticianul vizionar care a inventat realitatea
virtuală.

Î�n 1991, cu decenii ș� i lumi î�n urmă, departe de această
bucătărie liniș� tită de fermă, eram un reporter î�ncepător î�n
SUA, la ziarul San Francisco Chronicle. Î�ntr-una dintre primele mele misiuni, am fost trimisă î� n Silicon Valley,
California, pentru a-l intervieva pe Lanier. (Asta se î�ntâmpla
î�n zilele de dinainte să fi experimentat cineva mediul 3D,
simulat, al realităț�ii virtuale.)

Am aș� teptat î�ntr-o cameră de conferinț�e goală până
când uș� a s-a deschis, ș� i Lanier a intrat. Era dolofan ș� i nesănătos de palid, cu părul î�mpletit î�n codiț�e rasta roș� ietice ș� i
sălbatice ș� i ochi aproape lipsiț�i de pupile. Tricoul lui tie-dye1
era uş� or murdar.
Lanier mi-a explicat invenț�ia lui. Realitatea virtuală, a
spus, era o î�ntreagă lume ce exista î�năuntrul calculatorului,

1

Tie-dye, o tehnică de vopsire artistică a țesăturilor prin legarea lor cu sfoară sau elastic în diferite feluri înainte de aplicarea vopselei, rezultând apoi
diferite modele în culori vii. (n.tr.)
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î�n care te puteai implica pe cât de mult alegeai. (Aceasta
era versiunea originală ș� i intensă ‒ nu cea diluată care a
ajuns ulterior pe rafturile magazinelor de software.) Când
purtai costumul complet pentru realitatea virtuală, cu tot
cu căș� ti ș� i ochelari, erai proiectat cu totul î�n lumea aleasă
de tine, fie ea un castel, un deș� ert, o staț�ie spaț�ială sau un
submarin.

Puteai să alegi un „corp” de purtat ‒ un homar, să zicem ‒ ș� i apoi să-l miș� ti ca ș� i cum ar fi fost al tău. Deci, dacă
te-ai fi uitat la braț�ul tău, ai fi văzut un cleș� te de homar.
Alegerea ta î�n privinț�a corpului era la fel de infinită ca alegerea î�n privinț�a decorului. Puteai fi un războinic, un monstru spaț�ial, o prinț�esă, un demon ‒ orice î�ț�i plăcea.
Odată ce fuseseră luate aceste decizii iniț�iale, erai liber
să te joci. Existai î�năuntrul unei lumi virtuale, pe de-a î�ntregul ca î�n lumea reală. Puteai să coteș� ti, să mergi, să
alergi, să sari peste ziduri. Ș� i aici vine partea cu adevărat
interesantă ‒ alț�i oameni puteau să se î�ntâlnească cu tine
acolo. Dacă cineva din Tokyo se loga purtând un dispozitiv
similar, puteai să vezi identitatea lui virtuală apărând î�n
decor cu tine ‒ arătând oricum ș� i-au ales să arate. Tu puteai să interacț�ionezi cu el, deș� i corpul lui fizic era peste
ocean.

Ș� i apoi ‒ dacă te plictiseai ‒ cu tuș� a unei pensule virtuale, puteai să ș� tergi î�ntreaga ta lume ș� i să o iei de la capăt.
Renunț�ă la staț�ia spaț�ială ș� i amenajează un ț�ărm plin de
muş� chi lângă un râu. Scapă de costumul de demon ș� i preschimbă-te î�ntr-un vultur. Posibilităț�ile tale nu aveau nicio
limită, alta decât cea a imaginaț�iei tale. Este inutil să mai
spun că armata era interesată de asta.
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După ce m-am asigurat că am î�nț�eles parametrii incredibili ale celor spuse de Lanier, am pus î�ntrebarea presantă
care tocmai î�mi venise î�n cap: „Nu eș� ti î�ngrijorat că unii
oameni ar putea deveni dependenț� i de această realitate
virtuală? Dacă ei pot arăta î�n orice fel î�ș�i doresc, î�n orice
lume î�ș�i aleg, de ce nu ar rămâne î�năuntrul lumii din calculator pentru totdeauna?”
Lanier a dat din cap dezaprobator. „Nu o vor face”, a zis.
„Dintr-un singur motiv ‒ textura.”
„Textura?”, am î�ntrebat eu, derutată.

„Pot să fac lumea dinăuntrul calculatorului să arate
oricum vrei tu să arate”, a continuat el. „Pot să creez orice
scenariu. Pot să fac lucrurile să se miș� te aș� a cum vrei tu să
se miș� te. Dar nu pot să pun textură î�năuntrul unui calculator.” A ciocănit î�n masa de ș� edinț�e din lemn. „Nu te pot face
să simț�i duritatea lemnului, sau fineț�ea pielii, sau umezeala
apei. Cel puț�in... nu î�ncă.” A lăsat să se vadă un rânjet radiant
ș� i pieziș� , de geniu nebun.
„Ș� i se pare că avem nevoie de textură. Tânjim după ea,
pentru că suntem animale biologice. Ș� i de aceea nimeni nu
va sta î�năuntrul unui calculator pentru totdeauna.” Î�n vocea
lui era o urmă de regret.

I-am mulț�umit lui Lanier ș� i m-am î�ntors la sediul ziarului pentru a-mi scrie articolul. A fost publicat. Am continuat să scriu ș� i alte articole. Dar cuvintele lui despre
textură mi-au stăruit î�n minte, ca un lucru important. Nu
am î�nț�eles exact cât de important decât cu mulţ�i ani mai
târziu.

Am lucrat la ziar pentru î�ncă cinci ani, ș� i apoi am intrat
la radio, plonjând curat î�n lumea suprarealistă, rece ca
plasticul, a mass-mediei americane. Î�n ziua î�n care am fost
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angajată ca moderator al unei emisiuni la postul de radio
numărul 1 din San Francisco, noul meu ș� ef s-a aplecat către mine ș� i mi-a strâns mâna peste măsuț�a ovală ș� i lustruită din sala de conferinț�e. M-a privit intens cu ochii lui
albaș� tri, duri.

„Vreau ca tu să dansezi pe sârmă, la î�nălț� ime”, a zis.
„Vreau să te simț�i de parcă mereu mai ai puț�in ș� i cazi de pe
ea. Dacă î�nsă ai să cazi, te voi concedia. Ș� i nu î�ț�i pot spune
unde e capătul. Baftă!”

Acest post de radio a dominat ratingurile timp de decenii. Ș� i această slujbă, î�n mod particular, a devenit disponibilă pentru că predecesorul meu se aruncase de pe Podul
Golden Gate la trei după-amiaza, î�n mijlocul unui trafic
aglomerat.

Trecând, î�n mod voit, cu vederea, implicaț�iile acestui
fapt, am curăț�at biroul lipicios al bărbatului decedat, i-am
aruncat fotografiile, i-am golit sertarele mizere ș� i am cumpărat o mică plantă de ghiveci, cu ț�epi, pentru a calma orice
spirite neliniș� tite care ar fi rămas acolo. Eram pe calea
succesului.

Î� n fiecare seară, pe când mii de locuitori ai oraș� ului
San Francisco conduceau spre casă de la muncă, eu conduceam î�n direcț� ia opusă, î�nspre centru, pentru a-mi face
tura de noapte la radio. Lucram noaptea ș� i dormeam î�n
timpul zilei. Stăteam î�ntr-o cabină de sticlă ș� i vorbeam cu
ascultători invizibili. Uș� i grele ș� i izolate fonic se deschideau ș� i se î�nchideau; lumini roș� ii on-air1 se î�nvârteau î�n
holurile lungi ș� i bej. Noi trebuia să devenim „personalităţ�i”
1

Lumini care semnalează începutul unei emisiuni în direct (n.tr.)
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‒ arogante ș� i sălbatic de excentrice. Crizele de isterie tipice
divelor nu numai că erau aș� teptate, dar ș� i î�ncurajate activ.

Î�n timpul unei campanii de strângere de fonduri televizate, am acceptat o provocare: să î�mi rad tot părul din
cap î�n cazul î�n care contribuț�iile ascultătorilor ar fi atins
275 000 de lire. Ei au făcut-o, aș� a că ș� i eu am făcut-o ‒
mama mea se uita la televizor ș� i a scăpat punga de cumpărături când m-a văzut stând acolo, cu ș� uviț�e lungi de păr
creț� căzând pe podea, sub acț� iunea aparatului de ras
electric.

Î� n ziua următoare, am dat o raită prin biroul ș� efului
meu, cu capul chel strălucitor, ș� i purtând o geacă de piele
pentru motocicliș� ti. Foarte mulț�umită de mine, m-am prăbuș� it î�n fotoliul lui ș� i mi-am pus ghetele pe biroul lui. M-a
privit cu luare-aminte.

„Problema ta e că te crezi prea grozavă”, a remarcat el.
„Ț� ie î�ț�i trebuie vreo doi copii ș� i o ipotecă. Câteva zgârieturi
î�n aripa maș� inii.”

Dar asta nu s-a î�ntâmplat ‒ nu timp de zece ani lungi.
Zece ani de găzduit propria emisiune cu peste un milion de
ascultători pe noapte; zece ani î�n care m-am făcut î�ndeajuns de dură pentru a supravieț�ui pe sârmă, la î�nălț�ime.
Toate acestea m-au redus la un set viguros ș� i glacial de
muș� chi ‒ puteam argumenta, puteam dezbate ș� i puteam
distra lumea ‒ dar î�n rest, mai nimic.
Conduceam o maș� ină decapotabilă; locuiam î�ntr-un
apartament cu o vedere panoramică asupra Golfului San
Francisco, ș� i am angajat o femeie la curăț�enie. Nu ș� tiam să
fierb un ou sau să calc o cămaș� ă. Nu mi-a trecut niciodată
prin cap că aș� avea cândva nevoie să fac asta.
Ș� i apoi, î�ntr-o zi, ș� eful meu m-a chemat î�n biroul lui.
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„Pe scurt, te rog”, i-am zis. „Intru î�n direct î�n cinci minute.”

„Ba nu, nu intri”, a zis. „Emisiunea ta tocmai a fost
anulată.”

Am ieș� it din biroul lui, stupefiată. Am simț�it că mi-e
frig ș� i că nu mă pot miș� ca. Dar mai era î�ncă ceva ‒ un sentiment ciudat de uș� urare. Nu erau prea multe oportunităț�i
de carieră pentru un moderator de emisiuni radio care
deja lucrase la cel mai mare post local ș� i al cărui talent
major era să scoată din sărite un milion de oameni î�n acelaș� i timp. Dar eram ciudat de calmă î�n mijlocul fricii mele.
Ceva urma să vină pentru mine – ceva urma să apară. Doar
că nu ş� tiam ce.
***

Ceea ce a apărut nu a fost o slujbă, ci o persoană. Un
britanic î�n vacanț�ă î�n California. Ne-am î�ndrăgostit brusc,
cu un fel de străfulgerare despre care citeș� ti doar î�n cărț�i ș� i
ne-a luat pe mine ș� i pe fiica mea de patru ani î�napoi î�n
Anglia cu el. Ne-am căsătorit. Ne-am mutat î�mpreună î�n
Ț� ara Galilor. Ș� i după asta, hai să spunem că lucrurile au
devenit foarte î�ntunecate.

Cinci ani mai târziu, am î�mpachetat o valiză, am ieș� it
pe uș� a din faț�ă a casei lui ș� i am plecat de acolo ‒ fără slujbă,
fără casă ș� i fără prieteni, cu cei doi copii ai mei plângând pe
bancheta din spate a maș� inii.

Am petrecut următorii doi ani î�ntr-o căsuț�ă de piatră
î�n această ț�ară ciudată, î�mpreună cu copiii mei, Joli ș� i Benji.
Î�mi luam apa de la o fântână ș� i-mi uscam rufele pe o frânghie. Nu existau vecini prin preajmă ‒ doar foarte multe oi
pe care le vedeam pe fereastra largă. Ne minunam de
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organizarea meticuloasă ș� i de structura socială a turmei.
Era mai ceva decât un documentar despre natură.

„Î�ntoarce-te î�n California”, mă implora mama mea de
fiecare dată când vorbeam la telefon. „Vino acasă.”

Cu î�ncăpăț�ânare, dădeam din cap dezaprobator î�n timpul acestor conversaț�ii, chiar dacă ea nu mă putea vedea.

„Sunt acasă”, insistam eu. Ș� i cumva, deș� i eram singură
ș� i î�mi era greu, părea adevărat. Ț� ara Galilor mă reț�inea ‒
poseda o putere asupra mea pe care nu o puteam defini. Î�n
acele dealuri î�nceț�oș� ate, era ceva pentru mine; ceva ce nu
puteam î�ncă descifra sau vedea, dar care mă atrăgea ș� i mă
reț�inea chiar ș� i aș� a.

Era un loc cu râuri de argint care î�l străbăteau ca niș� te
artere sangvine, unde turme de oi ca niș� te nori pluteau peste dealuri î�ndepărtate, iar castelele răsăreau dintr-odată
î�n mijlocul orăș� elelor de piatră. Acest loc î�n care eram o
străină, unde nu vorbeam limba, unde cerul era mereu gri,
unde un sentiment al sălbăticiei reci ș� i pure creș� tea, se
î�nvolbura pe urmele lăsate de paș� ii mei ‒ nu voiam să părăsesc acest loc.

Era ceva nedefinit ș� i sclipitor aici, dincolo de suprafaț�ă.
Peisajul î�mi părea asamblat cu o î�nsemnătate infinită ș� i
tandră. Avea semnificaț�ie. Spuma molatică a fagilor, a arinilor ș� i a ulmilor de munte; alunul cu vârfuri gri, care creș� tea de-a lungul gardurilor vii, î�mpărț� ind câmpurile de
catifea verde î�n pătrăț�ele de ș� ah; fermele albe, cu dârele lor
de fum bine conturate, scoase parcă din cărț�ile cu poveș� ti
‒ aceste lucruri î�mi ș� opteau secrete, lucruri pe care nu le
auzeam prea bine.
Mă cufundasem î�ntr-o lume la fel de stranie pentru
mine precum unul dintre decorurile realităț�ii virtuale ale
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lui Jaron Lanier. Aici, casele erau făcute din piatră, iar străzile erau doar î�ndeajuns de largi pentru o maș� ină. Băcănia,
aprozarul ș� i merceria se î�nchideau miercurea la amiază,
iar duminica, toată ziua.

Nu existau panouri publicitare, reclame, plastic de niciun fel. Doar ceaț�ă nesfârș� ită, dealuri î�ndepărtate, ruinele
unor castele ș� i căsuț�e pictate î�n culoarea smaraldelor, a
ierbii negre ș� i a narciselor. Bătrâni tăbăciț� i de vremuri,
purtând cizme Wellington pline de noroi ș� i băș� ti î�n carouri
‒ urmaț�i de câini ciobăneș� ti alb cu negru ‒ mânau mieii
behăitori spre piaț�a din centrul oraș� ului.
Trăiam singură cu copiii mei î�n această lume nouă ș� i
ciudată ș� i am î�nceput să mă simt de parcă aș� a voi trăi î�ntotdeauna. Ș� ansele mele de a cunoaș� te pe cineva păreau a fi
nule ‒ tot ce făceam era să mă duc la ș� coală ș� i la alimentară. Toț�i oamenii pe care î�i î�ntâlneam păreau să fie deja ferm
instalaț�i î�n stucturi familiale existente.
Ca femeie singură ș� i americancă, ieș� eam prea mult î�n
evidenț�ă pentru a mă putea integra ș� i eram prea suspectă
pentru a mă amesteca printre oameni. Î�n California, m-aș� fi
aventurat î�n oraș� singură sau cu prietenele, dar î�n Ț� ara
Galilor tradiț�ionalistă, o femeie singură decentă nu se duce
singură la pub ș� i, î�n orice caz, nu eram interesată de un
partener care frecventa pub-urile tot timpul.

„Ar trebui să î�ncerci online”, mi-a spus un prieten drag
din California, când m-a sunat să vadă cum î�mi merge.
„Aruncă o privire la unul dintre serviciile acelea de dating
online.” Mi-a sugerat, de asemenea, că aș� putea să fac câț�iva bani de acasă scriind pentru oameni care voiau să-ș� i
î�mbunătăţ�ească profilurile.
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