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Iarna bodyguarzilor

Una dintre bucuriile anotimpului rece o reprezintă, desigur,

de bere desfăcută, grumazul puternic pe care se sprijină un cap de

posibilitatea de a practica sporturile de iarnă. Dacă ai o pârtie

tânăr înăsprit de cicatrici. Un zâmbet sfios, aprobator, după ins-

prin apropiere, totul e simplu. Dacă nu ai, inventezi, amenajezi

pecţie, pe chipurile tuturor. O secundă de stăruinţă pe dungile

sau improvizezi, după caz. Experţi în improvizaţie rămân copiii,

vindecate ale rănilor, suficientă pentru ca povestea să înceapă.

deşi, cel mai ades încurajaţi de părinţi, abordează jocurile zăpezii

„Da, e adevărat, am dus o viaţă plină de aventură, nebunie şi peri-

cu seriozitate şi cu dorinţa secretă de a deveni sportivi de per-

col. Tinere, ai gijă, să nu faci la fel!” – băiatul deja se simte pedep-

formanţă. Dacă toate astea nu se pot rezolva pe strada ta cântată

sit pentru nepăsare şi se foieşte vag neliniştit. Tatăl lasă uşurel

de poeţi sau pe dealul din spatele casei, iei trenul sau maşina şi

revista deschisă pe banchetă, gata să intervină în ora de dirigenţie

cauţi o staţiune montană.

ad-hoc, în timp ce mama se amuză de insistenţa cu care doreşte

În cazul în care ai luat trenul, primeşti, ca recompensă pentru

conversaţie cu orice preţ călătorul. O lecţie de viaţă de la un

orele lungi până la destinaţie, pentru opririle neprevăzute şi

cunoscător nu strică nimănui. Numai puştiul îşi încordează

întârzierile fără de care nu se poate efectua o banală călătorie în

muşchii, la rândul lui şi, într-un gest hotărât, îşi scoate pulovărul,

România, o mulţime de informaţii de la partenerii de călătorie,

rămânând, la fel ca monitorul de schi, în tricou. Bere nu are voie.

comentarii politice acide, demontarea teoriilor conspiraţioniste,

Are însă, la rândul lui, o carte alături, pe care privirea cercetătoare

soluţii salvatoare pentru omenire şi afaceri sau măcar o poveste

a tânărului a reperat-o. Acesta zâmbeşte şi remarcă grăbit „Ah,

de viaţă ieşită din comun. Ca bonus, eşti nevoit să tragi cu

Dumas, ce mare scriitor! Să ştii că mi-a plăcut mult să citesc!

urechea la nenumăratele discuţii la telefonul mobil, în timp ce tu

Păcat că nu prea am avut timp. M-a luat viaţa pe val. Am călătorit

însuţi îţi informezi familia că 1. eşti în tren 2. da, e cald, e ok

în toată lumea, am băut ce şi cât am vrut, am avut gagici cu

deocamdată 3. nu ştii la cât vei ajunge, pentru că sigur trenul va

duiumul, m-am drogat, am fost arestat şi bătut în Spania, era să

întârzia. Urmăreşti puţin obosit chipurile celor din jur şi, de

mor acolo, dar uite c-am scăpat! Şi m-am întors acasă, să am grijă

obicei, le asociezi cu impresia produsă de posesorii lor atunci

de soră-mea. Mi-aş da viaţa pentru ea, înţelegi? Că numai noi

când rostesc primele cuvinte la telefonul mobil. În cele mai multe

doi am rămas. Aşa că nu am încotro, mi-a venit, cum s-ar spune,

cazuri, între cele două ipostaze e o discrepanţă, dar nu e nici o

mintea la cap”. Şi ceilalţi călători din jur au devenit atenţi. O

problemă, poate doar o dovadă în plus că nu te pricepi la fizio-

tânără îşi închide mobilul din scurt „Hai că te sun eu când ajung!”

nomii.

şi aşteaptă realmente continuarea povestirii. „Nu că aş fi făcut

Există însă şi cazuri când fizionomia şi discursul fac corp

ceva rău, puşcărie, din astea, dar am nimerit, fără să vreau, într-o

comun, beton, ai zice, armat, ai adăuga, fără fisură, fără... spe-

bătaie dintr-un bar din Valencia şi au fost vreo cinci contra mea.

ranţă, şi atunci, de obicei, curiozitatea ta şterge ecranul. Cine ştie

Am stat la spital trei luni până să mă refac. Acu' sunt bine, m-am

ce grimasă te-a trădat, însă, pentru că actorul din faţa ta, întâm-

întors, am de lucru, am o afacere şi am mulţi prieteni. Că asta îmi

plător sau nu, a intuit mişcarea ta de retragere. Şi a decis că nu e

lipsea pe dincolo. Nu aveai pe cine să te bazezi. Aici am grupul

momentul să fie, la propriu, trecut cu vederea...

meu, apropo, puştiule, dacă ai vreun necaz, vreo problemă, mă

Se prezintă, politicos, politeţea aceea un pic ţeapănă pe care

cauţi, şi s-a rezolvat!”. „Nu, mulţumesc!”, mârâie puştiul în timp

nu o poţi refuza: „George – monitor de schi chiar aici, în staţiune,

ce tânărul umblat prin lume, atent, precizează”. „Sau dacă vrei să

dar şi bodyguard la un club”. Familia din faţa lui reacţionează pe

înveţi să schiezi, uite, aici mă găseşti, în fiecare week-end. Întrebi

jumătate vigilent: îşi spun doar prenumele, iar băiatul lor, un

de Gelu şi gata, oricine mă ştie. Sunt cunoscut!” „Desigur!”–

puşti de gimnaziu, nici atât, lucru care atrage atenţia bărbatului.

mormăie în barbă copilul, în timp ce tatăl îi sare în ajutor,

Familia priveşte acum oficial în lung şi în lat trupul bine lucrat al

îndreptându-şi ochelarii şi netezindu-şi pulovărul „Da, ar fi o

monitorului de schi George, muşchii pe care şi-i joacă ştren-

idee, poate vă facem o vizită!”... „Poţi învăţa oricând să schiezi! –

găreşte, tatuajele de pe bicepşi, mâna care ţine cu degajare o sticlă

precizează instructorul, din ce în ce mai degajat, după care, la
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rândul lui, vorbeşte la telefon, anunţând întârzierea trenului. „E

vizor măcar, la documentare şi la... da, exact, la emisiuni de cul-

modela, prietena mea, Gina, o fată frumoasă cum n-ai mai văzut,

tură mă uit... doamnă!”.

şi cu ea aş vrea să mă şi-nsor. Dar încă nu i-am spus. Mai stau, mai

Doamna nu îi spune, la rândul ei, ce emisiuni preferă, dar pro-

testez, mai aştept... să fiu sigur! – Tinere, ascultă la mine, până la

babil a început să se întrebe dacă noul bodyguard globalizat,

20 de ani încearcă totul, până la 25 testează fetele mai atent şi pe

unionist şi presque schengenizat e mai adaptat junglei de cabaret

la 30 să te potoleşti, ascultă la mine”. Tatăl îşi priveşte ceasul

în care trăim decât abilul cartierist de odinioară sau, poate (dra-

atent, mama scoate un sunet neclar, care poate fi şi de protest,

matic), când anume, în vremurile astea apocaliptice, ar trebui să

drept care tânărul adaugă: „Şi eu citeam mult, cum v-am spus, şi

îţi pui problema angajării unui bodyguard şi ce şi cum anume ar

chiar acum, deşi nu am timp să merg la bibliotecă, mă uit la tele-

mai putea acesta să protejeze.

