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Florin Piersic jr este absolvent al Academiei de Teatru
şi Film, Secţia actorie, promoţia 1991.
În 1999 traduce din limba franceză romanul Omul sen -
timental de Javier Marías, dar cartea nu este publi -
cată, din lipsa unui redactor de limbă spaniolă care
să confrunte traducerea lui Piersic jr cu origi nalul
lui Marías.
Începe să traducă din limba engleză piese de teatru
contemporan, o parte din ele fiind produse în regim in -
dependent. One-man show-ul Sex Drugs Rock and Roll de
Eric Bogosian deschide calea teatrului indepen dent
în România, iar Piersic jr primeşte Premiul pen tru cel
mai bun actor al anului 2002 la Gala UNITER.
În 2004 creează casa de producţie Artificial Horizon;
este scenarist, regizor şi producător pentru filme
de scurtmetraj (Advertising, Veneţia, Mecanica poe -
tică), precum şi lungmetraje (Fix Alert, Eminescu
versus Eminem, Killing Time).
Din 2006 începe să colaboreze ca traducător din limba
engleză pentru revista FHM, iar mai apoi ca editoria -
list pentru revistele Eva, 24-FUN, HBO, The One, Max,
Unica.
Continuă să lucreze ca actor de film (Călătoria lui
Gruber, Charlie Countryman, Quod Erat Demonstrandum),
dar şi ca actor de teatru (Zaruri şi cărţi, Opposites
Attract, Tom şi Jerry, Vestul singuratic).
În 2009 publică la Editura Humanitas colecţia de po -
vestiri intitulată Opere cumplite: Volumul unu. În
2011 publică la aceeaşi editură romanul Romantic
Porno, iar în 2013 volumul Ficţiuni reale, un proiect
colectiv (67 de scriitori) la care participă doar în
calitate de iniţiator şi selecţioner.
În 2013 are loc premiera one-man show-ului Freak
Show, o suită de monologuri, majoritatea publicate
iniţial în Opere cumplite: Volumul unu.
În prezent, Florin Piersic jr se află în faza de post-
pr oducţie şi finalizare a lungmetrajului Nimic de spre
dragoste, la care semnează scenariul şi regia.
În volumul de faţă se regăsesc povestirile publicate
în revista Unica între 2011 şi 2014 (Jurnal imagi nar),
precum şi o serie de texte inedite (Aventuri obişnuite).
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Pentru Andreea şi Saşa



The things that keep us apart keep me alive
And the things that keep me alive keep me alone

Fink
This is the Thing



Aventuri
obişnuite



Chip cioplit

Sărut mâna, stimată doamnă. Vă rog luaţi loc.
Am vorbit cu profesorul, se întoarce în ţară
chiar mâine. Tot ce aţi visat se va în de plini
întocmai. Practic, veţi intra în Maşina Tim -
pului. Nu, nu e doar o metaforă, doamnă. Şi vă
spun acest lucru cu toată convingerea. Veţi
întineri cu zece ani. Dar s-ar putea să mă în -
şel. S-ar putea ca schimbarea să scadă chiar
optsprezece, poate chiar douăzeci de ani din
vârsta dumneavoastră. Ah, da, înţeleg. Ar fi
ciudat. Da, dacă acum aveţi treizeci de ani,
să nu vă închipuiţi totuşi că vă vom trans -
forma într-o fetiţă de zece ani. Asta nu putem
face. Oricum, diferenţa va fi izbitoare pen -
tru toţi cei care vă cunosc. S-ar putea ca unii
dintre ei să nu vă mai recunoască. Acum câteva
zile, am avut o pacientă care ni s-a plâns că
soţul dânsei n-a mai recunoscut-o şi n-a vrut
s-o primească acasă. Ha-ha. Da, glu  mesc, de -
si gur. Bun. Acum să trecem la câ teva aspecte
teh nice. Deocamdată vom ataca nivelul su -
perior. Vom începe cu faţa dum nea voastră.
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Pri viţi aici, pe monitor, această simulare
tridimensională. Aici avem o fotografie re -
centă cu dumneavoastră. O vom numi Înainte.
Şi acum, priviţi, stimată doamnă, fotografia
intitulată După. Da, ştiu, e miraculos. Ah,
da? Chiar aşa arătaţi acum cinsprezece ani?
Nu mă miră, sunteţi o frumuseţe genuină, doam -
nă, dacă-mi permiteţi să remarc. Iar acest
lucru se vede chiar şi-aşa, la vârsta pe care
o aveţi acum. Nici nu îndrăznesc să-mi închi -
pui magnetismul dumneavoastră în momentul
în care vă vom da jos pansamentele. Bun. Să
revenim la detaliile noastre. Aş vrea să ştiu
ce intenţii aveţi în privinţa nasului. Poate
doriţi să-i schimbăm puţin forma. Nu, doamnă,
departe de mine acest gând, dimpotrivă, cred
cu tărie că nasul dumneavoastră este chiar
per fect, aşa cum se prezintă el acum. Dar noi
suntem aici ca să ascultăm orice doleanţă a
dumneavoastră şi ca să vă îndeplinim, în cele
din urmă, orice fantezie secretă. Poate că
aţi visat la un moment dat să aveţi un alt nas.
Se mai întâmplă, ştiţi. Mie mi s-a-ntâmplat
odată să văd un actor american într-o revistă
şi să-i invidiez nasul. Sincer, am avut acest
sentiment, nasul acelui actor mi-a inspirat
o masculinitate pronunţată. Chiar mi se pare
că semănaţi puţin cu actorul acela. Ăăă, da,
o clipă, o să-mi amintesc imediat numele lui.
Mda. Nu-mi vine-acum în minte. Mă rog. Deci,
revenind, o să vă rog să vă mai gândiţi puţin.
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Domnul profesor este convins că o remodelare
a nasului dumneavoastră ar fi bine-venită.
Aveţi timp. Până mâine. Evident, noi nu vom
face decât ceea ce doriţi dumneavoastră, dar
mi se pare firesc să venim cu câteva sugestii,
de altfel, experienţa noastră în domeniu şi
fap tul că suntem pe locul întâi în clasa men -
tul clinicilor de specialitate din ţară ne dau
acest drept. Avem chiar obligaţia să vă în -
dru măm paşii, mai ales că dumneavoastră vă
aflaţi la prima intervenţie de genul acesta.
Nu-i nimic, doamnă, pentru moment putem aban -
dona subiectul şi îl vom readuce în atenţie
îndată ce veţi fi de acord. Să trecem la buze.
Domnul profesor vă sugerează câteva mici
modificări. Modificări mici, dar totuşi esen -
ţiale. Câteva injecţii vor augmenta volumul
buzelor dumneavoastră, iar astfel vă veţi pu -
tea bucura de nişte buze mult mai senzuale.
Voluptate. Acesta este cuvântul preferat al
domnului profesor. Iar dânsul pune deseori
semnul egal între voluptate şi feminitate.
Nu, sigur că nu, dacă mă întrebaţi pe mine, eu
sunt convins că sunteţi foarte bine aşa. Dar
o mică schimbare nu poate să vă facă nici un
rău, ea ar avea doar menirea de a accentua
feminitatea dumneavoastră. Da. Da. Da. Înţe -
leg perfect. Vroiaţi să vorbim despre sâni.
Doamnă, credeţi-mă, nu este momentul. Toate
la timpul lor. Întâi să rezolvăm partea supe -
rioară, iar apoi vom merge încet-încet în jos
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şi nu vom ignora nici un segment. Eu vă propun
acum să mergeţi acasă şi să vă pregătiţi pen -
tru intervenţia de mâine. Recuperarea va dura
o săptămână, iar apoi ne vom concentra asupra
sânilor. După încă o săptămână vom coborî la
abdomen şi fese, iar apoi veţi fi ca nouă. Vă
promit că nu veţi fi dezamăgită. Da, doamnă.
Sigur. O să vă rog mult să nu uitaţi să treceţi
pe la secretariat şi să achitaţi jumătate din
sumă. Da. Da, sigur, cu cardul e foarte bine. Vă
mulţumim pentru încrederea acordată, doamnă.
Ne vedem mâine. Ah, da. Actorul de care v-am
spus. Mi-am amintit. Îl cheamă Dustin Hoffman.
N-aţi auzit de el. Da, acum a cam dispărut din
peisaj, dar a fost un sex-simbol la vremea lui.
Da. Sărut mâna, doamnă. O zi frumoasă vă do -
resc. Aveţi grijă la prag.



Biologie

S-a aşezat pe jos. Stă rezemată de perete. Se
uită în pământ. Capul ei e nemişcat, dar ochii
i se plimbă de colo-colo, ca şi cum bucăţile
de gresie ar ascunde un desen pe care numai ea
îl poate vedea. O şuviţă de păr i s-a desprins
din coadă şi-i atârnă în dreptul ochiului. Cu
mâna dreaptă, o apucă şi-o potoleşte după
ureche. Mă aşez lângă ea şi mă sprijin de pe -
rete. Mă gândesc că ar fi comic să-mi crape
fusta. Nu, n-ar fi deloc comic. Ar fi ridicol.
Dar se poate întâmpla. Paisprezece săptămâni.
Deja am cinci kilograme în plus. Un timp nu
spun nimic. Stau cu poşeta în poală şi mă uit
drept înainte. Coloana mea e lipită de zidul
rece, cele două vertebre ostile îmi strigă
ceva în surdină. Pe peretele din faţă un copil
a scrijelit ceva cu cheia. Literele au fost
săpate cu grijă în var, dar sunt prea mici ca
să le pot distinge de la distanţa asta. În timp
ce mă hotărăsc să rup tăcerea, îmi trece prin
minte gândul că trebuie să-mi schimb di op -
triile. Spune-mi ce-ai făcut cu el. Mijesc
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ochii, încerc să desluşesc literele, apoi
renunţ. Îmi întorc capul spre ea. Ce-ai făcut
cu el? Rămâne mută. Îşi trage picioarele mai
aproape, îşi aduce genunchii la piept, şi-i
cu prinde cu braţele. Hai. Fii înţelegătoare.
Spune-mi ce-ai făcut cu el. Şi spune-mi ce-i
comportamentul ăsta. Explică-mi. E a treia
oară când îl superi pe domnul profesor. Dân -
sul a spus că nu te mai primeşte la oră şi că
te lasă corigentă. Chiar vrei să înveţi toată
vara ca să poţi trece clasa? Îşi duce mâna
dreaptă la gură, îşi muşcă nervos o pieliţă
de la degetul mare. Uită-te la mine. Vorbeşte
cu mine. Brusc, se ridică în picioare. Se
opreş te, cu privirea în pământ. Apoi se uită
la mine. Situaţia devine jenantă, mă pomenesc
într-o poziţie de inferioritate care nu mă
ajută deloc în demersul meu. Mă ridic cu pru -
denţă, vertebrele ţipă fără zgomot, fusta mi
se mulează primejdios pe şolduri, ţesătura re -
zistă. Acum suntem din nou pe poziţii relativ
egale, dar privirea ei continuă să mă sfideze.
Trec zece secunde în care nu mai aud decât
gălăgia celor două sute de voci din curtea
interioară. Doar n-o să stăm aşa, ca statuile.
Ce e? Se uită în dreapta, spre holul pustiu,
apoi porneşte intempestiv către uşa clasei.
O urmez fără să mai spun nimic. In trăm în
clasă, iar ea merge în banca ei şi-şi scoate
ghiozdanul. Îl pune încet pe bancă, cu ges -
 turi precise. Îl deschide, scoate o cutie mică,
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