Beibi

Bund, sunt Bea. ln momentele in care md iau foarte tare in
serios, sunt Beatrice. CAnd nu mi iau in serios deloc, sunt Beibi.
Exact Baby, dar in romAnd. Nu md intrebali de ce. Bine, vi spun
si asta. Nu e ca si cum nu vefi afla detalii mai jenante de atAt mai
incolo, cAnd vi voi spune toatd povestea.

OK, toatd treaba cu Beibi a inceput intr-o zi banalS, cAnd
stdteam in pat in pozifia meduzei leginate gi nu se intAmpla
nimic. Deodatd, am auzit sunetul de la chat gi nu qtiu ce a fost
in capul meu cAnd am decis si md uit. $i atunci a apXrut
urmdtorul mesaj: ,,ce m-ai faci Beibi". Da, exact aqa, un mesaj
inceput cu literi micd, firi semne de punctuatie, cu o cratimd
care nu-gi are locul acolo. Mi intreba,,Ce mai fac?" de parcd md
gtia de o viali gi mi se adresa cu aproape simpaticul ,,Beibl"
despre care eram convinsi cd in capul lui credea cu tdrie cd era
scris corect. Tipul nu m-a vdzut in viala lui, dar pentru ci i-am
dat accept simfea cumva ci este justificat sd imi scrie
mirobolantul mesaj. Sau efectiv i s-a pirut o super replici de
agiqat si a mai folosit-o pentru inci doudzeci de fete din listd,
pe principiul: ,,Poate picd vreuna".
Si ce mi-am zis eu?,,E clar cd nu am ce vorbi cu tipul ista
qi totugi dacd vede ci i-am dat seen o si-mi scrie cd sunt
aroganti pentru ci nu-i rispund, asadar i-am dat block - ca sd
fiu cu adevirat arogant5. Nu-mi place si primesc etichete pe
nedrept. Trebuie sd fiu demnd de ele. tn schimb, mi-a plicut
loatd faza asta cu ,,Baby" scris in romAni. M-am gAndit cd ar
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s[ te ocupi'
- Nu mai vin deloc vara asta' Te las pe tine
Te
M-am gAndit mai bine qi cred c[ te-ai descurca de minune'
cam
las si iaci ce schimbdri vrei tu' Pentru mine a devenit
Ce zici
obositor si vreau si m[ ocup de alte lucruri acum'

putea fi alter ego-ul perfect in momentele in care nu am chef s6-mi
spun numele real.
$i totugi, care e treaba cu mine? Ce vreau de la voi? Nimic
special, doar si md ascultafi. Exact asa cum imi ascult eu vocea
interioarS, care se gAndeEte la toate aceste lucruri in timp ce
agtept.

Beatrix, te bagi?
mi-a dat
Cred cd mi ajutd foarte lare fala, pentru cd Vladi
Sau
voie sd am griji timp de trei luni de barul siu de lemn'
discursul
poate m[ ajuti faptul ci vorbesc cu entuziasm' Tot
le voi
care
meu despre petreceri tematice, noi cocktail-uri pe
se pare cd l-au convins'
prepara .hir,
9i alte astfel de aberalii
",
ff,rf, nicio zi
Sau poate doar a obosit si petreaci fiecare var[
in fiecare zi
liberd intr-o cimlruli ce aparline de bar 9i sd vad[
meu' aqa ci
marea. Glumeqti, e visul oric[rui boem' $i e Ei visul

Am
ajuns de aproximativ cinsprezece minute pe pla1d, afard e un
vAnt care-mi rdvdqeste pdrul gi mi-l duce in toate direcfiile. E
destul de frig, dar nu atAt de frig incAt sd-mi inghele gAndurile.
Ele imi sunt indreptate inspre Vladi care nu mai sunf,, iar in
acelagi timp md gAndesc la identitatea mea. La cum ag putea sd
md prezint dac5 m5 intreabd cineva. Cel mai simplu ar fi sd
spun ci mi numesc Beatrice, dar daci ar fi s5-mi scriu numele
undeva, l-ag scrie Beatris, aga cum se aude in romAni.
Ce aqtept? Sd sune telefonul si sd scrie Vladi pe ecran.

accept fdrd ezllarc.
aici?
-Da,mi bag. Dar tu, nu o sX mai treci pe
Ia cum te Etiu eu
- Doar daci o si ai neapdrat nevoie' Dar
pe tine, cred ci nu vei avea nevoie de mine deloc'
La cum m[ gtii tu de amefit[ 9i neindemAnatici?
Ameliti, neameliti, tu mereu gdseqti o cale sd ieqi din

Seria gAndurilor imi este intreruptd de soneria
telefonului. in sfArgit suni gi e el. Fafa mi se lumineazd instant
gi

rispund:

- Alo?
- Beatrixa

-

haos cu brio.
Este reconfortant

mea frumoasi...
Md emolionez rapid, acum sunt Beatrixa lui frumoasi,
dar imi revin intr-o clipi pentru cd gtiu cd atunci cAnd foloseqte
asemenea apelative, de obicei urmeazl si-mi comunice ceva ce
nu-mi place. $i am dreptate, pentru cd imi spune:
- Sper cd nu este prea frig sau cd sufl5 vAntul prea tare.
Este qi frig gi sufld vAntul prea tare si, cu toate acestea, ii

s[ qtiu ci el crede aceste lucruri despre
meu'
mine. $i orice imi spune este interpretat diferit in capul
mi
Daci imi sPune ,nri1r*"r. dupi ce i-am flcut un serviciu'
imi spune
se pare divin, extraordinar' Dac[ o alt[ persoani
*ip*"r. in acelaqi context, mi se pare absolut normal si o
faci.

Dar eu
Confesiune: Sunt profund indrigostiti de Vladi'
in afari de
cred ci deja v-a[i prins. Adic5, toati lumea s-a prins
fost fascinati
el. De cAnd ne gtim, din prima rlrea zi de liceu' am
o face din
rAde'
de modul in care vorbegte qi in care rAde' CAnd
cunoscut'
tot sufletul. imi amintesc foarte clar ziuain care ne-am

sPun:

- Nu, e OK. Tu cAnd ajungi?
- Asta voiam sd-!i spun. Nu mai ajung.
AE fi vrut sd intreb de ce, dar in schimb am t5cut si am
aqteptat sd-mi spunh ce are de spus.
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- Din acest moment. Daci intreabi altcineva,

Era luni qi eram tofi afard, agteptAnd sd intrdm in clase.
Afard era o zi superb5 de toamnS, era atAt de cald si luminos,
incAt aveam senza[ia cd era doar o prelungire a verii. Stiteam
impreund cu vecina Ei colega mea, Violeta, care vorbea non
stop. iqi dldea cu pirerea despr:e orice. Ascultam doar pirli din
conversatie, pentru cd sirnteam c5 mi oboseEte. Am fost distrasd
de vocea lui Vladi. Nu infelegeam exact ce spune, fiind la
distan!5, insd ceva din felr-rl lui de a fi Ei de a gesticula mi se
pdrea fascinant.
Violeta se opri din vorbit pentru a mi studia.
- Te uifi cam insistent la tipul 5la. Crede-m5, nu e ce
trebuie pentru tine, spuse foarte siguri pe ea.
- il cunoqti?
- Da, e Vladimir, coleg de clasd cu Andrei. Sunt in grupa
de teatru amAndoi. Mai vine la noi acasd s5-qi repete replicile.
Sunt o grimadd de tipe care au un crush pentru el. Nu qtiu ce le
face. Are aerul f,la indiferent si rece qi nu cred ci-i pasd de
niciuna. Doar se joaci cu minfile lor naive. Nu vrei si fii una din
astea. Pe fa(a lui scrie: ,,Nu te apropia, provoc durere!".
Dirr tot ce a spus Violeta, eu am inteles doar atAt. Andrei
e fratele ei care este in clasa a XI-a. Daci sunt colegi de clas5,
inseamnd cd au cam aceeagi vArstd. Daci e la teatru, inseamnd
ci are o parte artistic5, poate chiar sensibilS, pe care nu o aratd
tuturor. Iar faptul cf, vine des pe la Andrei inseamni doar c5
existS Eanse s5-l mai vdd ,,intAmp15tor", av6nd in vedere cir
Andrei si Violeta sunt vecini cu mine. Interesant, mi-am zis,
dupi care rn-am uitat la Violeta si am intrebat:
- Crezi ci grupa de teatru mai face inscrieri?
- Mereu face inscrieri, mai ales la inceput de an. Profa de
rom6ni a lui Andrei se ocupi de asta. Dar de cAnd eqti tu atAt
de interesati de teatru?

putem

spune cd dintodeuna, am zis zAmbind.
it-' ucea sf,ptAmAnd m-am inscris la teatru. Vladi qi cu mine
ne-am apropiat foarte tare, in mare parte datorit[ naturii lui
sociabile. Oriunde era el, eram qi eu. Am fost, pe rAnd, sora lui
mai mic5, protejata lui, confidenta lui, prietena lui cea mai bunS'
CAnd se intAmpla ceva frumos, eram prima care afla. CAnd intra
in bucluc, iar asta se intAmpla cam des, eram de asemenea

prima care qtia.
Prefuia foarte mult opinia mea, pentru ci eram merell
sincerS cu el. ii spuneam atunci cAnd mi bucuram cd lucrurile
au ieqit asa cum iqi dorea, dar ii qi ziceam pe fati c6nd se pr'rrta
ca un idiot. Eram sinceri cu el in leg.ituri ctt orice subiect in
afar5 de sentimentele mele intense pentru el.
intr-o noapte, cAnd eram amAndoi la facultate, pe la cinci
dimineala, atunci cAnd oamenii sunt extrem de vulnerabili,
dupi indelungi discufii filosofice gi cAteva pahare de vin, m-a
intrebat:
- Tu simli ceva pentru mine? Bine, in afarh de prietenia
asta 1un9X55...

- De ce intrebi asta?! am intrat imediat in defensivi'
- Pentru c.I ai fost sirrgtlra care a rimas, in ciuda
caracterului meu dificil. Nu inleleg cum mi suporfi. Unica
explicafie logicd ar fi cd eqti indrdgostiti de mine'
Privirea lui mi fixa si in acel moment simteam ci vreau
sI m[ ascund dupi o piatrS. in schimb, ln-am adunat Ei i-am

rispuns:
dureazi de foarte
mult timp. Cred c[ m-am obiqnuit cu tine' Ar fi un pic ciudat sX
te porfi diferit. Nu cred cI aq mai in[elege prea multe din
comportarnentul tf,u gi nu ag mai qti cum s[ te sff,tuiesc.

-

ASa cum ai subliniat, prietenia aceasta
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Rdspunsul meu elaborat a pdrut cd l-a linigtit sau efectiv
nu a infeles mare lucru din el. Cert este ce din acel moment nu
au mai existat astfel de disculii.
Din ziua in care l-am cunoscut gi pdnd astdzi au trecut
doisprezece ani, timp in care atAt eu, cat qi Vladi am trecut prin
numeroase relafii care, dintr-un motiv sau altul, la mine n-au

mers. Bine, motivul principal, cred eu, e cd nimeni nu se
compara cu Vladi. De fiecare datd cAnd se termina ceva in viala
mea, venea el cu remarci care mi enervau la culme: ,,Eu !i-am
zis de la inceput ci nu vX potriviti", ,,Ce bine ci nu-l mai vdd pe
pimpildul ila" sau ,,Tu oricum merili ceva mai bun". Mi
scoteau din min(i aceste fraze qi mi-ar fi plScut si-i spun ci el e
,,cevamai bun" dar nu mi vede, sunt invizibil5. in schimb, md
abtineam foarte tare qi continuam de unde am rdmas.
ln ultima perioadd se vede cu o tip5, Andreea, care-i place
la nebunie. Este extraordinar de fericit cAnd vorbeqte despre ea.
DacI pAni acum gtiam ci toate legdturile lui cu fetele astea se
vor termina la un moment dat, despre tipa asta nu sunt aga
sigur5. Mh simt vinovatd cf, nu pot si md bucur in totalitate cd-l
vdd atAt de fericit, insi mi tem ci prietenia noastri se poate
deteriora in orice moment. Sunt aproape siguri cd motivul
pentru care nu vrea sd se ocupe vara aceasta de bar este pentru
cd isi doreqte si petreacd mai mult timp cu ea.
Dar gtili ce fac ca si uit cd doare? Muncesc pAni cad lati
sau mi distrez pAni md simt epuizatd. $i acum mi s-a oferit
$ansa si le fac pe amAndouS. Mi voi distra teribil, in timp ce voi
face barul ,,Vicios" sd functioneze.
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