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It's a lojng way to Kathmandu
Dealul cu vanilie
Iarnă fără Boris
Sonată pentru ochii albaştri de câine
Lanul de năut

IT’ S A LONG WAY TO KATHMANDU
1.
Deasupra uşii lăcuite în roşu se lăfăia o inscripţie în relief, cu litere lăbărţate, cât
palma: PAWN HOUSE. Sub ea, Chinezul lipise un bilet pe care scrie: „amanetăm
organ&divers anatomic parte”. Exact sub W, la capătul unui lanţ atârna o minge de
baschet, vopsită în auriu, semnul amanetului, pentru idioţii care nu cunosc alfabetul.
Lomis care nu era chinez, dar era chel, gras şi avea ochii îngustaţi din cauza pungilor
de grăsime de sub ei, întocmai ca un asiatic bătrân şi obez, tocmai vâra o lingură în
bolul cu supă hot and sour de pui şi pe-tsai, iute de-ţi lua foc limba doar când te uitai
la ea, când deodată bila aurie se mişcă, uşa scârţâi cu discreţie şi un tip deşirat,
destul de tânăr dar cam ponosit, îmbrăcat în gri, cu ochelari groşi pe nas îşi vârî
mutra înăuntru:
– E deschis? intră trăgându-şi nasul slăbănogul, intimidat de privirea oblică a lui
Lomis.
– Sigur că-i deschis, altfel de ce mama-mamei-mă-sii aş sta, io, aici, se răsti Lomis.
Aburii iuţi cu miros de glutamat se ridicau lăptoşi spre bărbia lui cât un dos de cazma,
iar tăiţeii unşi şi firicelele de varză luhang se sleiau în lingura suspendată.
– Ce vrei să-i amanetezi…rinichii? întrebă lăsând tăiţeii să cadă în bol.
– Nu, spuse tipul în gri, am vândut deja unu’ luna trecută!
Lomis îşi scărpină guşa ornată cu peri rari şi roşcaţi. Pe nara stângă un furuncul
înflorit, violaceu, sclipea ca un safir fals, încrustat în buricul unei mulatre.
– Fumezi?
– Două pachete pe zi, răspunse celălalt.
– Ficatu’? Preţu’ e-n creştere la bursa de organe în sezonul ăsta.
– Am ciroză, în faza terminală...
– Corneea?
Ochelarii cu lentile groase cât sticla din acvariu sclipiră dezaprobator.
– Sunt miop.
Lomis era decis să nu-l dispreţuiască, asta era deviza lui, nu-i dezamăgi pe amărâţii
care-ţi deschid uşa, oricât de rataţi ar părea ei, dar supa se răcea şi, înafară de o

afacere ratată, nimic nu-l enerva mai mult decât o supă sleită.
– Atunci ce dracu’ ai de amanetat? Conform legii federale pentru protecţia
sinucigaşilor, n-am voie să-ţi primesc în gaj, inima, creierul sau testiculele!
Slăbănogul se aşeză pe scaunul din faţa lui, îşi desfăcu bluzonul şi se bătu cu
degetele în stern.
– Sufletul, mon ami, vreau să-mi amanetez sufletul!
Lomis scoase un formular şi pescui un creion cu fetru dintr-un pahar de plastic
imprimat cu o reproducere a Palatului Armoniei Centrale.
– Cum îi zice sufletului?
– Jurgis, Jurgis Sienasaitis.
– Ce rahat de nume e ăsta, grecesc, portughez, malaezian?
– Lituanian, de fapt, spuse vânzătorul, da’ vreau banii pe loc şi fără contracte sau
porcării gen Faust, că nu ţine.
Zâmbetul pe care-l afişă Lomis era mai fatal decât privirea ochi în ochi pe care o
aruncă un boa constrictor unui şoricel.
– Ai răbdare, eu întotdeauna negociez corect. Ce grupă sanguină ai?
– B pozitiv, dar ce contează? se miră Jurgis.
Vârful ascuţit al creionului făcu un X într-un pătrăţel al formularului.
– Asta e procedura standard, în caz că o mierleşti în timpul operaţiunii…profesia?
– Şomer…când lucram eram gazetar şi poet de meserie.
Ochişorii de porc vietnamez ai lui Lomis tresăriră defazat: întâi stângul, ca un brotac,
apoi dreptul, mai holbat şi cu irisul verde-pal.
– Nasol, nu pot să-ţi ofer mai mult de o sută douăzeci, ăsta-i preţu’ corect.
Celălalt se ridică indignat:
– Nu-i prea puţin, totuşi e vorba de un suflet de om?!
– Astea-s tarifele, uite aici: poet / muzician / actor / pictor: 100 biştari per gram de
sufleţel, al tău cântăreşte maxim 1,2 grame, aşa că fă socoteala.”
Slăbănogul ochelarist se scotoci prin buzunarele hanoracului, găsi o ţigară motolită,

dar rămase cu ea neaprinsă în colţul gurii, fiindcă nu îi oferi nimeni foc.
– Asta e piaţa, se scuză Lomis, n-am ce-ţi face, dacă veneai cu un suflet de infractor,
violator, investitor oneros, ori barem de avocat îţi puteam oferi mai mult…
– Fie, spuse Jurgis, dar dacă fac rost de bani îl vreau înapoi.
Lomis rânji amabil, în timp ce scotea o cutie din oţel de sub tăblia mesei.
– Fireşte, doar suntem casă de amanet onorabilă, nu scoatem sufletu’ din om decât
la solicitări exprese.
Mâna slăbănogului se întinse după bacnotele motolite, verzulii, dar laba lui Lomis îl
stopă:
- Ne-ne-neah, întâi marfa, pe urmă banii.
Fiindcă se holbă nedumerit şi ridică din umeri, Lomis se aplecă gâfâind, scoase de
sub masă un tub lung de sticlă dotat cu un piston şi un furtun roz şi-i comandă:
– Guriţa mare, hai, că nu doare, e o operaţie simplă.
Îl apucă cu o mână de ceafă, iar cu cealaltă îi descleştă fălcile, la fel de uşor cum
desface un ţânc o mandarină răscoaptă.
– Ceh dhacu fhaci, ceh eh hăsta? hîrâi Jurgis când maţul din gutapercă îi ajunse mai
jos de omuşor.
– Un extractor des-spirit-ualizator made in taiwan…un pic rudimentar, dar
funcţionează.

