
<b>Teo s-a intilnit cu Neo</b>
De la manele la Matrix 
  
  Teo Trandafir si-a petrecut sarbatorile in Elvetia, la Geneva si Lausanne. " Am fost plecata cu un grup
de prieteni, pentru cinci zile. A fost prima mea iesire afara. Nu, am mai fost o data, in Franta, acum zece
ani" , ne-a spus vedeta postului PRO TV. In seara zilei de 1 ianuarie, grupul de excursionisti romani din
care a facut parte si Teo a intrat in celebrul hotel " Beau Rivage" , din Geneva, locul preferat de
presedintii de state pentru intrunirile importante, sa bea un ceai. Pina sa comande ceaiul, Teo&Comp. au
inceput sa admire fotografiile ce tapetau peretii luxosului loc. " Uite-l pe Keanu Reeves!" , i-a spus cineva
din grup moderatoarei. " M-am uitat, era un pusti frumos, care nu parea sa aiba nici o legatura cu celebrul
actor. Pina ce s-a intors din intimplare spre mine. Era chiar el! Mi-am sunat o prietena, mare admiratoare
a lui, una dintre producatoarele emisiunii, si i-am spus ca stau la trei metri de Keanu Reeves si nu stiu ce
sa fac. M-a sfatuit sa ma duc la el. Dar am zis ca asa ceva nu pot sa fac. Dupa ce am terminat convorbirea
telefonica, mi-am luat inima in dinti, mi-am dezbracat haina si m-am dus la el, spunindu-mi ca nu pot sa
pierd o astfel de sansa: " Buna seara, va rog sa ma iertati, nu am facut asta in viata mea, stiu ca este urit
ceea ce fac, am inceput... Lucrez la un post de televiziune respectabil din Romania..." . " Vrei sa facem o
poza?" , m-a intrebat el. " Nu, am vrut doar sa va spun buna seara" , i-am zis si am dat sa plec. El insa s-a
ridicat de la masa, si-a lasat cafeaua pe jumatate nebauta si a venit dupa mine sa facem o fotografie. Ne-a
intrebat ce facem in Elvetia si s-a aratat incintat ca ne aflam in vacanta... Cind m-a imbratisat, inima a
inceput sa-mi bata puternic, iar miinile mi se racisera. Ma gindesc daca i-as fi vazut pe Paul McCartney
sau pe Sean Connery, cred ca eram deja pe jos. A facut apoi poze cu cei din grupul nostru, dar eu am fost
singura cu care s-a intretinut. Cum uitasem sa ma prezint, m-a intrebat cum ma cheama. I-am raspuns: "
Teo" . S-a prezentat, la rindul lui, intinzindu-mi mina: " Eu sint Keanu" . Am fost extrem de placut
impresionata de modul cum s-a comportat, de cit de amabil si dragut a fost. Nu stiu daca altii care trec
prin ceea ce trece el ar fi avut puterea sa se comporte astfel. Spun asta pentru ca am auzit ca logodnica
lui, care era insarcinata, s-a prapadit intr-un accident de masina, iar sora lui este bolnava de leucemie, pe
moarte. S-a purtat cu mine de parca ne stiam de foarte multa vreme" . Imagini surprinse cu camera video
vor fi difuzate azi de Stirile PRO TV. 
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