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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 îndeplini
întocmai. Practic, veţi intra în Maşina Timpului. 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 înşel. 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 transforma 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, glumesc, desigur. Bun. Acum să trecem la câteva aspecte
tehnice. Deocamdată vom ataca nivelul superior. Vom începe cu faţa dumneavoastră.
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Priviţi aici, pe monitor, această simulare
tridimensională. Aici avem o fotografie recentă 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, doamnă, 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 închipui 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
perfect, 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.
12

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
faptul că suntem pe locul întâi în clasamen tul clinicilor de specialitate din ţară ne dau
acest drept. Avem chiar obligaţia să vă îndrumăm paşii, mai ales că dumneavoastră vă
aflaţi la prima intervenţie de genul acesta.
Nu-i nimic, doamnă, pentru moment putem abandona 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 esenţiale. Câteva injecţii vor augmenta volumul
buzelor dumneavoastră, iar astfel vă veţi putea 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. Înţeleg perfect. Vroiaţi să vorbim despre sâni.
Doamnă, credeţi-mă, nu este momentul. Toate
la timpul lor. Întâi să rezolvăm partea superioară, 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 doresc. 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 perete. 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 dioptriile. 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
cuprinde 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. Dânsul 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
opreşte, 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 prudenţă, vertebrele ţipă fără zgomot, fusta mi
se mulează primejdios pe şolduri, ţesătura rezistă. 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 gesturi precise. Îl deschide, scoate o cutie mică,
16
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