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Copil în întuneric

În multele mele amintiri se gãseºte ºi o frumoasã zi
de toamnã în care am întâlnit un tânãr neobiºnuit.

Se întâmpla asta cu vreo 17-18 ani în urmã. Atunci
am cunoscut un rocker satanist. M-am întrebat de multe
ori de ce a trebuit sã-l cunosc, ºi poate abia acum primesc
rãspunsul. 

Povestea a început în ziua aceea de toamnã, în care la
magazinul cu regim de bar, pe care îl deþineam, a venit
el. În bar nu se consumau bãuturi alcoolice, pentru cã lo-
caþia se afla relativ aproape de un liceu din Bucureºti. În
ziua în care a apãrut el, fata care vindea la bar m-a sunat
foarte nervoasã.

– Vino, cã nu mã mai descurc cu un beþiv. A vãrsat
pe-aici, înjurã, a spart un pahar…  

Când am ajuns, „beþivul“ era un copil de 17 ani. În -
tr-adevãr fãcuse multã mizerie prin bar ºi era o gãlãgie
de nedescris. I-am spus fetei sã-l lase în pace ºi sã nu se
mai agite, pentru cã fac eu ordine unde a fãcut dezordine. 

Pe el l-am scos afarã ºi l-am aºezat pe un scaun. Abia
se mai þinea pe picioare. 

– Stai aici, te rog, pânã fac puþinã ordine, ºi apoi o sã
luãm un taxi ºi te însoþesc acasã. 

Dupã hainele pe care le purta mi-am dat seama cã
e rocker, dar nici prin cap nu mi-a trecut cã e ºi sa-
tanist. Dupã ce am aranjat ce era de aranjat prin bar,
am mers la el.
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