
E aproape imposibil s` fii dat afar` din Garda Síochána.1 Trebuie s`

te chinui bine de tot. Cât` vreme nu te compromi]i public, î]i tolereaz`

aproape orice.

Fusesem pe muchie. Nenum`rate

Aten]ion`ri

Avertismente

Ultimatumuri

P`suiri

{i tot nu m-am l`sat de tâmpenii.

Sau, mai exact, de b`utur`. Nu m` în]elege]i gre[it. Gardaí [i

b`utura au o rela]ie lung`, aproape plin` de iubire. Într-adev`r, un

garda2 complet treaz e privit cu suspiciune, ba chiar e luat în derâdere,

atât în`untrul poli]iei cât [i în afara ei.

Superiorul meu de la unitatea unde f`ceam antrenamentele spu-

nea:

– Tuturor ne mai place câte-o bere.

Semne [i mârâituri aprobatoare din partea recru]ilor.

– Iar publicului îi place c` nou` ne mai place câte-o bere.

Din ce în ce mai bine.

– Ce nu le place sunt tic`lo[ii.3

A f`cut o pauz` ca s` ne lase s` gust`m gluma. A pronun]at ca în

Louth, „blaggard”.

1 Garda de poli]ie din Irlanda.
2 Membru al Garda Síochána.
3 Joc de cuvinte între guard (poli]ist, membru al Garda) [i blackguard (tic`los).
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Zece ani mai târziu eram la al treilea avertisment. Am fost chemat

în fa]a superiorului [i mi s-a sugerat s` caut ajutor.

– S-au schimbat vremurile, amice. Azi exist` programe de trata-

ment, centre de dezalcoolizare, de toate. Pu]in timp la John O’ God

nu mai e nici o ru[ine. O s` te ba]i pe burt` cu clerul [i politicienii.

Voiam s` zic:

– {i asta ar trebui s` m` conving`?

Dar m-am tirat. La ie[ire, am stat ni]el pe uscat, dar, treptat, am

\nceput s` beau din nou.

Rareori s` întâmpl` ca un poli]ist s` fie transferat în ora[ul de unde

e, dar s-a considerat c` locurile natale aveau s`-mi fac` bine.

O misiune într-o sear` mohorât` [i rece de februarie. Neagr` ca

noaptea. Pândeam vitezomani la periferiile ora[ului. Sergentul de ser-

viciu specificase:

– Vreau rezultate, f`r` excep]ii.

Partenerul meu era un b`rbat din Roscommon, pe nume Clancy.

Avea o atitudine relaxat` [i p`rea s` ignore faptul c` beam. Aveam la

mine un termos de cafea, umplut pân` la refuz cu brandy. Aluneca

u[or.

Prea u[or.

Nu prea se întâmpla nimic. Se aflase despre pozi]ia noastr`. {ofe-

rii respectau suspect de mult limita legal`. Clancy a oftat [i a zis:

– S-au prins c` suntem aici.

– Chiar c`.

Apoi un Mercedes a trecut în goan` pe lâng` noi. Radarul a s`rit pe

ro[u. Clancy a strigat:

– Iisuse!

Am b`gat ma[ina în vitez` [i am pornit. Clancy, de pe scaunul pa-

sagerului, a zis:

– Jack, ia-o mai u[or, cred c` pe `sta îl l`s`m în pace.

– Ce?

– Pl`cu]a de înmatriculare… o vezi?
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– A[a, [i ce?

– E de la Guvern.

– E strig`tor la cer.

Am pus sirena s` urle, dar au trecut vreo zece minute bune pân`

ce Mer]anul s-a oprit. Când am deschis u[a, Clancy m-a apucat de bra]

[i a zis:

– Cu pruden]`, Jack.

– Da, vezi s` nu!

Am cioc`nit în geamul [oferului. Nu s-a gr`bit s`-l coboare. Arbo-

rând un rânjet, a întrebat:

– Unde arde?

– Ie[i.

Înainte s` r`spund`, un b`rbat de pe banchet` s-a aplecat în fa]`

[i a zis:

– Ce se-ntâmpl`?

L-am recunoscut. Un politician important. Am zis:

– {oferul dumneavoastr` se comporta ca un nebun.

A întrebat:

– Tu ai idee cu cine vorbe[ti?

– Da, cu c`c`naru’ care [i-o tr`gea cu asistentele.

Clancy a încercat s` m` opreasc` [i mi-a [optit:

– Iisuse, Jack, termin`!

Politicianul ie[ise din ma[in`, se îndrepta spre mine. Cu indignarea

întip`rit` adânc pe chip, zbiera:

– Mucosu’ dracului! O s` r`mâi f`r` slujb`! Tu [tii ce-o s` se-ntâm-

ple?

Am zis:

– {tiu exact ce-o s` se-ntâmple.

{i l-am pocnit în gur`.
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AFAR~ DIN GARD~

În Irlanda nu exist` detectivi particulari. Irlandezii n-ar suporta

ideea. Conceptul este periculos de apropiat de acela al detestatului

„informator”. Po]i sc`pa cu aproape orice, numai nu cu „turn`toria”.

Ce am început s` fac a fost s` g`sesc lucruri. Nu e o sarcin` dificil`,

e nevoie doar de r`bdare [i înc`p`]ânare de catâr. Cea din urm` era

punctul meu forte.

Nu m-am trezit într-o bun` zi [i am strigat „Dumnezeu vrea s`

g`sesc lucruri!”. De-aia nu mai putea El.

Exist` Dumnezeu [i exist` versiunea Lui irlandez`. Asta Îi permite

s` fie del`s`tor. Nu c` nu L-ar interesa, dar n-are chef.

Gra]ie fostei mele cariere, lumea credea c` sunt omul din`untru. C`

[tiam cum merg lucrurile. De-a lungul timpului, lumea m-a c`utat [i

mi-a cerut ajutorul.

Am nimerit de câteva ori [i am g`sit solu]ii. O mic` reputa]ie a în-

ceput s` se construiasc` pornind de la o premiz` fals`. Cel mai im-

portant – eram ieftin.
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Grogan’s nu este cel mai vechi pub din Galway. Este cel mai vechi

pub neschimbat din Galway.

În timp ce peste tot în rest pub-urile defileaz` cu

Uni-sex

Con]inut sc`zut de gr`simi

Karaoke

Exager`ri

Grogan’s r`mâne fidel formatului de acum cincizeci [i mai bine de

ani. {i chiar mai mult decât elementele de baz`. Scuipa]i [i rumegu[ pe

podea, scaune tari, nimic sofisticat în`untru. N-au dat înc` de gustul

whisky-ului diluat

alcoolului cu suc

breezer-ului

E un loc serios unde se bea serios. F`r` paznici cu c`[tile la urechi,

\n pragul u[ii. Nu-i u[or de g`sit a[a ceva. Mergi pe Shop Street, treci

de Garavan’s, cote[ti pe o alee minuscul` [i ai ajuns acas`. Dac` nu

liber, cel pu]in f`r` lan]uri.

Îmi place pentru c` e singurul pub care nu mi-a dat vreodat` in-

terdic]ie. Absolut niciodat`.

Barul nu are ornamente. Dou` crose de hurling sunt încruci[ate

deasupra unei oglinzi p`tate. Deasupra lor – un triptic. Un pap`, St.

Patrick [i John F. Kennedy. JFK e la mijloc.

Sfin]ii Irlandei.

Cândva, papa juca la mijloc, dar dup` Conciliul de la Vatican a fost

dat la o parte. Se ]ine pe aripa stâng`.

O pozi]ie precar`.

Habar n-am care pap` e, dar arat` ca to]i ceilal]i. Pu]in probabil

s`-[i reia curând postul de mijloca[.
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Sean, patronul, care [i-l poate aminti pe Cliff Richard din vremea

când era tân`r, mi-a zis:

– Cliff a fost Elvis al englezilor.

O idee oribil`.

Grogan’s a fost primul meu birou. St`team acolo în majoritatea di-

mine]ilor [i a[teptam ca Universul s` bat` la u[`. Sean îmi aducea

cafea. Cu o m`sur` de brandy – „ca s` taie din gustul amar”.

Uneori pare atât de fragil, c` mi-e fric` nu cumva s` nu mai apuce

s` fac` cei câ]iva pa[i pân` la masa mea.

Ce[cu]a tremura pe farfurioar` de parc` ar fi primit o veste groaz-

nic`. Îi spuneam:

– Folose[te o can`.

Era oripilat; spunea:

– Avem ni[te standarde, totu[i!

Odat` l-am întrebat, în timp ce tremura la unison cu ce[cu]a:

– O s` te pensionezi vreodat`?

– O s` încetezi 

vreodat` s` mai bei?

Mi se pare corect.


