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Autorul marilor succese „3.000.000.000$ cash”,
„Security Bank”, „Banii şi viaŃa”

Thriller



Avertisment

Întâmplările descrise în acest roman nu au avut locîn realitate, aşa încât ele nu pot fi privite altfel decâtsecvenŃele unui film fantastic.Personajele nu există şi nu au existat.Orice asemănare cu nume, evenimente şi situaŃiiadevărate este absolut nedorită. Eventualele coinci-denŃe s-au produs, probabil, ca urmare a prostului obi-cei al autorului de a citi prea multe ziare şi reviste carescriu totul despre nimic.
F.A.I.



Motto:
„Orice s-ar putea defecta, se defectează.”

Murphy





PROLOG

Bucureşti, începutul lui noiembrie 2001,cimitirul „Martirii revoluŃiei”

OfiŃerul cu operaŃiunile era turbat de furie şioamenii din echipa operativă, risipiŃi în mulŃimea careinvadase aleile mult prea înguste, îl simŃiseră încă de laînceputul ceremoniei, aşa încât se străduiau din răspu-teri să-i intre în voie. Ştiau şi din ce motiv „şeful mic” îşiieşise din pepeni: înghesuiala era atât de mare, încâtcamera video, amplasată pe terasa blocului de zeceetaje din spatele cimitirului, nu reuşea decât cu maredificultate să prindă obiectivul vizat. — Opt, mută-Ńi fundul mai la dreapta! urlă el înmicrofon, şi Opt împinse imediat cu umărul o băbuŃăcare se afla în treabă pe-acolo, încercând să afle cinezăcea pe năsălie, şi îşi mişcă fundul.Pe ecran se văzu din nou figura lată a senatoruluiRădulescu-Dulap, exact în momentul în care acesta îişoptea ceva lui Paul Barbălată adjunctul ministrului pen-tru IMM-uri.— Zoom! îi şopti „şeful mic”, relaxat deodată, ca-meramanului aflat în stânga lui.



Figura senatorului se lăŃi pe tot ecranul.— Stai aşa! Gicule, dă o citire!Cititorul de pe buze se concentră şi începu ime-diat să intoneze în mod solemn: „De ce dracu e aşavânăt, Paule, că tu eşti doctor şi te pricepi” Şefu, nu văd ce-i răspunde ăla, că nu-i în imagine!— Lasă mă, că aud eu în cască, Opt a fost băiatdeştept şi i-a băgat direcŃionalul. Dă-i bătaie, să-l avemînregistrat!— Cum ziceŃi, şefu. „Nu i-o fi băgat careva ceva înmâncare? Ce-o fi ieşit la autopsie?”Operatorul video îşi dădu seama în ce situaŃie seafla Cititorul aşa încât începu imediat să pendulezeimaginea de la Rădulescu-Dulap la Paul Barbălată.Cititorul se învioră şi deveni cursiv, redând fidel dialogul:„Dracu ştie ce le-a ieşit lor la autopsie, habar n-am nicidacă i-or fi făcut-o, poate s-a împotrivit familia, sau s-ofi opus cine ştie cine, dar varianta oficială e că sufereade un cancer generalizat şi intrase de mult în meta-stază. Tu nu citeşti ziarele?” „Păi nu le mai citesc devreo cinci ani! Mă mai uit din când în când la televizor,ba un jurnal, ba un tolcşou, am eu timp de pierdut?”„Sigur, cum să ai, tu zaci în banca ta de la Senat, dezle-gi integrame, te scarpini în cur.” „Nu, bă, eu mă ocup deafa-cerile mele, dacă n-am eu grijă de mine, are cineva?Nu vezi cum a luat-o razna piaŃa?” „PiaŃa! DaŃi toŃi vinape amărâta aia de piaŃă, de parcă n-aŃi fi băgat-o voi,ăştia, „speculatorii”, în draci.”— Mută imaginea, Pavele, că ăştia au luat-o prinbălării. Mut-o pe ăia doi din stânga sicriului, ăia dolofani,încliftaŃi la cravată neagră, de zici că le-a murit vreun
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frate, nu cel mai mare duşman. Pavel, operatorul video, îi găsi pe cei doi, şiapropie imaginea. Vorbeau. Li se vedeau, succesiv,mişcările buzelor, dar în cască nu se auzea nimic.— Trei, mută-te mai aproape de ăia doi în negru,comandă şeful. Imediat, un tip slăbuŃ, îmbrăcat într-uncostum cenuşiu, se înghesui cu o floare în mână, odepuse pe pieptul mortului şi se retrase strategic înspatele celor doi.— Acu bagă direcŃionalul, mocăitule!În căşti se auziră vocile celor doi „şi atunci de ceşi-ar mai fi pierdut timpul cu el?”Cel al cărui sfârşit de întrebare se recepŃionaseperfect era unul dintre cei mai cunoscuŃi revoluŃionari.Apăruse la TVR la câteva minute după ce ecranul fu-sese acaparat de comandoul intelectualilor, în majori-tate scriitori şi actori, şi se integrase imediat în atmos-feră. PrezenŃa lui fusese acceptată de ceilalŃi tacit, pen-tru că nimeni nu ştia ce hram poartă mulŃi dintre cei celi se alăturaseră şi credeau că cineva, poate cel ce diri-jase din umbră întreaga tevatură, îi trimisese acolo cuvreo sarcină obscură. Rezistase cu stoicism tuturorîmbrâncelilor, revenise pe fereastră după ce vreun ofiŃermai vigilent îl aruncase afară pe uşă, ripostase cu unzâmbet fiecărei ofense şi încet - încet devenise „de-acolo”, acceptat şi apoi perfect integrat. Începuserăsă-i spună cu toŃii Stelică, şi el nici măcar nu îndrăzneasă-şi imagineze ce i s-ar fi putut întâmpla dacă, cumva,s-ar fi aflat că „băiatul bun la toate”, adică el, StelianTudose, făcuse parte până pe 19 decembrie din bata-lionul de cercetare al SecurităŃii, staŃionat la Ploieşti.
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CâŃiva ani „stătuse în faŃă” şi fusese cooptat automat îngrupul celor peste o sută trecuŃi pe lista celor din CC,listă care se încheia „cu voia dumneavoastră, IlieIonescu” . Intrase în parlament pe lista FSN-ului şi rezis-tase acolo întreaga legislatură, având chiar trei luări decuvânt de la tribună, pe teme desigur derizorii, dar ceconta, acum era menŃionat în statistici. După primii doiani aranjase ca una dintre primele privatizări să serezolve „aşa cum trebuie”. Din comisionul încasat îşideschisese prima afacere, un mic lanŃ de gogoşeriiinstalate în spaŃii comerciale extrem de bine amplasate,toate pe artere centrale, spaŃii care intraseră apoi în pa-trimoniul firmei, şi când începuse isteria imobiliară, lerenovase şi le închiriase preponderent unor firme demodă israeliene. Din chiria pe care o încasa de atuncipusese pe picioare afacerea cu dale din beton de peurma căreia trăia acum, şi trăia bine de tot, din momentce conturile sale din bănci , toate Ńinute în euro, şi plasa-mentele în acŃiuni cotate la bursă îi produceau o rentabil-itate de care uneori, în secret, se ruşina şi el. Dar dinpunct de vedere politic dispăruse de pe firmament. Numai fusese propus pentru o nouă legislatură şi el înŃele-sese că deranjase pe cineva. ÎnŃelept, se distanŃase,pozând de mulŃi ani în omul de afaceri ocupat şi inde-pendent. Interlocutor îi era unul dintre puŃinii care îi mairămăseseră prieten, deputatul Cosmin Urdea, fiul unuifost ministru de pe vremea lui Ceaşcă, în prezent şefulComisiei pentru rezolvarea sesizărilor populaŃiei, un tipextrem de bine informat, sursă secretă de ştiri-bombăapărute în trei sau patru ziare, care-i purtau recunoştinŃă,tămâindu-l ori de câte ori era posibil, astfel încât avea o
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solidă reputaŃie de imaculat.Cosmin, mult mai înalt decât prietenul său, îşiplimbă privirea distrat peste mulŃimea de oameni caresfidaseră vremea închisă şi se înghesuiau acum să fiecât mai aproape de sicriul în care marele BogdanIosipescu, unul dintre mulŃii corifei al RevoluŃiei, fardat şiparfumat abundent pentru a se contracara mirosul deformol, zăcea înŃepenit de mai bine de două zile. Craniulsău, ras complet cu câteva luni bune înaintea decesului,lucea stins, iar gura cusută cu măiestrie de preparatorulde cadavre de la morga spitalului Elias, parcă rânjeasarcastic, cu buze groase, semănând izbitor cu cele alehoitului fostului Mare Cârmaci, aşa cum arăta însecvenŃele filmate după execuŃie.— Ce spuneai? se întoarse deputatul către pri-etenul său. Scuză-mă, dar îmi zburase gândul în cutotul altă direcŃie.— În ce direcŃie? se interesă acesta.— Măi Stelică, ce părere ai tu, unde crezi că aascuns nemernicul „SituaŃia”? Sau te pomeneşti că alăsat-o moştenire cuiva? şi presupunând că e aşa, cui?Păi ăla care pune mâna pe ea om s-a făcut ! îŃi daiseama, mă? ăla conduce Ńara de-acum încolo încă treidecenii, cât o mai dura generaŃia celor care aveaudouăzeci de ani la revoluŃie. — Care „SituaŃie, Cosmine? Despre ce vorbeşti?— Pavele, şuieră şeful operaŃiunilor către camera-man, înregistrezi, măi băiatule?— Sigur şefu, se poate?— Înregistrează, mă, că de aia eşti aici. — Care „SituaŃie”, Cosmine? se interesă din nou

OFIłER DEPLIN CONSPIRAT 11



Stelică.— Cum, care „SituaŃie”? Tu nu ştii? Faci pe ne-bunul cu mine?— Să mă bată ăl de Sus, că suntem în anticameralui, dacă ştiu!— Mă mir, parcă eraŃi prieteni. — Prieteni pe dracu, avea ăsta prieteni? Pe ani-malul ăsta de şantajist îl urau mai mult prietenii decâtduşmanii. Mai mergeam şi noi pe la o băută, pe lacurvete, nu zic că nu mai trăgeam şi câte un barbut înamintirea vremurilor bune când ni se rupea în paişpe depolitichie, dar cam asta era tot. — Nu te cred. — Să moară mama dacă te mint. — Bine, lasă, vorbim altădată. Stelică Tudose îşi notă în memorie să nu uite săredeschidă discuŃia. Stelică era nu numai un tip curios cişi mare amator de cancanuri. Şeful operaŃiunilor scoase o agendă mică dinbuzunarul sacoului şi-şi făcu o însemnare: să propunăîn raport începerea interceptării telefoanelor lui CosminUrdea! Apoi ridică privirile şi perie mulŃimea care înce-pea să se deplaseze încet, în urma năsăliei, către loculîn care fusese săpata groapa, chiar lângă bisericuŃă, încapătul unei alei principale.Ca de obicei, pentru că trăiau în România şi eraubineînŃeles nişte buni români, când construiseră cimiti-rul, edilii Bucureştilor nu se gândiseră să păstreze locurilibere „mai în faŃă” pentru marii revoluŃionari, ca şi cumaceştia ar fi fost cu adevărat nemuritori. „SituaŃia” mormăi el, sudând o nouă Ńigară. „Mama ei
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de „SituaŃie” cu cine a făcut-o şi cu cine a comandat-o.”Într-un târziu, ceremoniile luară sfârşit şi mulŃimeaîncepu să se mişte încet către ieşirea din cimitir. Câtevadoamne cernite împărŃiseră colivă participanŃilor. Câteun muşuroi pe o mică farfurioară din plastic alb. Unadintre ele îi întinse pomana şi fostului senator Bride,coleg de revoluŃie cu răposatul, şi acesta gustă, maiîntâi precaut, apoi cu neascunsă satisfacŃie: „Nasolprilej, mişto colivă”, mormăi el, apoi aruncă farfurioara şilinguriŃa pe mormântul unui participant la evenimente caşi el, doar un pic mai ghinionist.
Seara aceleiaşi zile, sediul Serviciului de InformaŃii

Speciale (S.I.S)
Ştefan Donea, şeful diviziei II B, coborâse în salade operaŃii şi ocupase în tăcere un scaun în dreapta luiBotea, „şeful mic”, şi acesta, simŃindu-i prezenŃa înapropiere după adierea loŃiunii after-shave „ Dunhill” pecare numai el o folosea, salută cu un „TrăiŃi. ” în şoaptă,să nu deranjeze audiŃia. Tocmai revedeau, în echipă,înregistrările din dimineaŃa aceleiaşi zile, şi pe ecran sevedea figura unui cunoscut ziarist de la cotidianul„Sentinela”, Octavian Barbu, poreclit de colegi, cu oare-care tandreŃe, „Tavi Gheb”, datorită jumătăŃii de cocoaşăcare-l încovoia uşor, făcându-l să pară chiar mai scunddecât în realitate.Ziaristul rânjea, arătându-şi dinŃii laŃi, îngălbeniŃi dela fumat, şi-i şoptea unui ins necunoscut, probabil totziarist: „Vezi, bă, crucile astea din marmură albă? Autoate nume, au poze, au tricolorul, au flori mereu
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14 FLORIN ANDREI IONESCU

proaspete, dar jumătate din cei ce ar părea că zac deatâŃia ani sub ele sunt prin Canada, taie cu joagărultrunchiuri de copaci seculari sau fac curăŃenie princamere de hotel, schimbă prosoape, aspiră mochete.S-a făcut bisnis, bă, şi din „martiri”, nu mai e mult şi sescot la licitaŃie pe e-bay şi certificate de eroi ai revoluŃiei.” „Ce vorbeşti, FranŃ! se miră necunoscutul, păi n-ai şi tuatestat de revoluŃionar? Nu ziceai că ai fost la RevoluŃieîn piaŃa UniversităŃii, la Intercontinental?” „La Dalles!Dar eu nu l-am mai preschimbat, că aş fi simŃit cum îmicrapă obrazul de ruşine. ”— Treci mai departe, comandă „şeful mic” opera-torului, nu ne interesează. Nu prea avem cine ştie cerecoltă, domnu’ comandant, poate că ar trebui totuşi săvedeŃi asta. Dă, Pavele, înainte, până ajungi la CosminUrdea.Pe ecran urmară un talmeş-balmeş de imaginiderulate rapid, apoi imaginea deputatului.— Stop! De aici!Donea ascultă atent pălăvrăgeala celor doi, apoise întoarse către subaltern:— A mai apărut vreo discuŃie pe tema asta,Sandule?— Nu, domnule. Poate doar ceva care pare cât decât interesant: un mic mafiot pe care l-am identificat deja,se întreba, într-o discuŃie cu alt tuciuriu, dacă nu cumvabrăŃara aia romană pe care încă o mai caută poliŃia n-ofi ascunsă în fundul dublu al sicriului ştiŃi, Iosipescuacesta a fost al naibii de slobod la gură, se lăuda mereucu nu ştiu ce colecŃie de artefacte daco-romane, şimafioŃii ăştia înregistrează tot ce aud, mai ceva ca noi.



— Mda. O fi ceva adevărat în toate, nu iese fumdacă nu faci focul. Cert e că omul nostru îşi comandaseîncă acum vreo trei ani sicriul tocmai în Italia, se lăudacă l-a costat zece mii de euro, şi chiar s-ar fi putut să-lcoste, nu vezi şi pe ecran ce lac roşu chinezesc aufolosit, şi ce feronerie aurită? Stau câteodată şi măîntreb câte cohorte de imbecili siniştri sunt în Ńara asta?Unul îşi comandă din timpul vieŃii coşciug de zece mii deeuro, altul nu vrea să se lase de politică nici la aproapeoptzeci de ani, un al treilea îşi face rost de nevastă cupicioarele lungi până la gât dar trecută prin sute depaturi diferite până la el. Însă dacă Ńiganii vorbesc de obrăŃară romană ascunsă în fundul dublu al sicriului,înseamnă că la noapte mormântul va fi cu siguranŃăprofanat Sandule, n-avem încotro, trebuie acŃionat. Maiales că prilej mai bun pentru noi să ne facă alŃii treabanici nu se putea imagina!...
Câteva ore înaintea venirii dimineŃii următoare
Cimitirul „Martirii revoluŃiei” părea cufundat într-olinişte desăvârşită, rar întreruptă de trosnetul unei cren-guŃe uscate, miorlăitul sinistru al vreunei pisici rătăcitesau uruitul unei garnituri de tramvai grăbindu-se cătredepoul Dudeşti. Camera de luat vederi fusese din noumontată pe acoperişul blocului din spatele cimitirului, şioperatorul panorama periodic zona mormântului,acoperit cu atâtea coroane de flori, încât mormanul lorse ridica până aproape la doi metri de la sol. În mod nor-mal, era ora la care bărbaŃii Ńigăncilor-florărese se înfiinŃaula vămuiala de flori, pentru a le putea revalorifica a doua zi
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16 FLORIN ANDREI IONESCU

de dimineaŃă la chioşcurile din principalele intersecŃii, daracum, în mod inexplicabil – sau poate totuşi explicabildacă cineva s-ar fi gândit la discuŃia celor doi tuciurii dintimpul ceremoniei de înhumare – nimeni nu se apropia demormântul fostului „corifeu al RevoluŃiei”. Aşa-zişii badi-garzi – paznici ai unei firme aparŃinând unui cunoscutbulibaşă urban – nu se vedeau pe nicăieri Era poate primaoară, după aproape două decenii, când Bogdan Iosipescurămăsese singur-singur.La un moment dat însă, ecranul alimentat de ca-mera cu infraroşii se animă. Operatorul se învioră şi el.Îşi aprinse o Ńigară, sorbi o gură de nescafe, se făcu maicomod pe scaun şi aşteptă derularea evenimentelor. Şiele se precipitară curând. Şase mogâldeŃe sărirăaproape simultan gardul din plasă care despărŃea ulti-mul rând de locuri de veci de aleea din spatele blocurilorşi se apropiară de mormanul de coroane pe careîncepură imediat să le deplaseze pentru a degaja mor-mântul. Zece minute mai târziu cei şase săpau deja,aruncând pământul nu prea departe. Era evident că„lucrarea” fusese bine organizată, profanatorii demorminte fiind hotărâŃi să arunce mai apoi pământul laloc şi să reclădească stiva de coroane, astfel încât acŃi-unea lor să fie cât mai puŃin vizibilă în dimineaŃa urmă-toare.„Şeful mic” privea ecranul peste umărul operatoru-lui şi încerca să se abŃină: simŃea o nevoie imperioasăsă acŃioneze. Rezistă însă, hotărât să-i lase pe cei şasesă-şi facă treaba şi, implicit, să i-o facă şi pe a lui.Dură numai zece minute până când hârleŃeleatinseră capacul sicriului, zgâriind lacul roşu,
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chinezesc. Groparii de ocazie înlăturară cu mâinilepământul care mai rămăsese pe capac, apoi patru dintreei se căŃărară afară. CeilalŃi, rămaşi în groapă, începurăsă deşurubeze închizătorile capacului şi, când fură gata,îl ridicară vertical. Rapid, cei aflaŃi la suprafaŃă îl săltarăşi îl depuseră pe grămada de pământ umed. Cadavrulse vedea acum complet. Cu toate astea, băieŃii care maiaşteptau în groapă nu păreau deloc impresionaŃi deprivelişte. Deşi membrele erau extrem de rigide, dezbră-carea completă de îmbrăcăminte nu dură foarte mult.Hainele fură împăturite cu grijă, să nu se mototoleascăprea mult şi nici să se murdărească de pământ, numaicostumul valora la second hand cinci sute de dolari,pantofii Gucci, nou-nouŃi, poate chiar şase sute, apoi sechinuiră ceva mai mult să scoată inelul cu sigiliu carecântărea cel puŃin douăzeci de grame. LanŃul de aur, cuo cruciuliŃă lucrată în Italia, dispăru şi el în buzunarulunuia care părea şeful de gaşcă. Acesta se îndreptă dinşale, privi câteva secunde cadavrul, îi trase o flegmădirect între ochii acoperiŃi cu două monede şi mormăi:„Să moară mama, dacă te-aş fi prins la înghesuială mai-nainte, ce şuturi Ńi-aş fi tras direct în muie! Rasistu’ dra-cului!”. Apoi cadavrul fu rostogolit cu faŃa în jos şi plasatalături de sicriu. Cei doi începură să jupoaie rapid căp-tuşeala din mătase albă a coşciugului, şi când fundul fuvizibil, îl tăiară de jur împrejur cu un mic fierăstrău elec-tric, al cărui zumzăit abia se percepea de la distanŃa dedoi metri la care fusese plantat, într-un copac, un micro-fon direcŃional. Odată decupată, placa din lemn fuaşezată şi ea alături, şi cei doi priviră prostiŃi pământulcare devenise vizibil dedesubt. „Bă, Gore, nu trebuia,



bă, să aibă fundul dublu? Nu trebuia să scoatem noi unpachet din el”?— Focalizează, omule, mormăi „şeful mic”, privindperplex ecranul. łiganul ăla avea dreptate, nu trebuiasă fie ceva în fundul dublu? Dar dublura fundului, ia-ode unde nu-i!— Ce facem acum, barosane? Se răsuci unul din-tre cei din groapă, privind în sus către cel ce părea a fişeful bandei.— Pă mă-ta facem, aia facem! Nu e, nu e!— Îl mai îngropăm la loc?!— Păi?— Futu-i grijania cui l-a-nchinat!Se apucară, înjurând, să întoarcă cadavrul din noucu faŃa în sus, apoi se răzgândiră şi îl aruncară, aşa cumera, în sicriul rămas fără fund. În această poziŃie deve-nea vizibil pentru avizaŃi micul orificiu lăsat de un glonŃ,cel care produsese de fapt moartea instantanee a fos-tului ministru, deşi comunicatul oficial, elaborat cu maregrijă în folosirea termenilor, făcea vorbire – dacă ar fi săfolosim puŃin jargonul avocaŃilor – despre o „moarte pro-dusă după o lungă şi grea suferinŃă”, înşiruire de ter-meni care trimitea la cancer. Asasinarea lui BogdanIosipescu fusese ascunsă cu grijă, măsurile luate pentruîmbrobodirea presei fiind facilitate şi de faptul că elsuferea de câteva luni bune de un cancer deosebit deagresiv, lucru ştiut, de altfel, din zvonistică, de toatălumea.Cu toate acestea nici unul dintre profanatorii demorminte nu observă nimic, poate şi pentru că orificiulfusese relativ bine acoperit cu o substanŃă care imita
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culoarea pielii, probabil fond de ten folosit fărăeconomie.În acea secundă, dar fără nicio legătură cumomentul în care orificiul devenise probabil vizibil,„şeful mic” simŃi că scenariul trebuia modificat pe loc.Plănuiseră să-i lase pe Ńigani să-şi facă treaba, şi cândcoroanele erau din nou aşezate la locul lor, să-i salte petoŃi, cu echipa de la S.P.I.R, „MascaŃii” cum îi porecliserăinterlopii, să-i ducă la poliŃie şi, după 24 de ore, să-i facăscăpaŃi, judecătorul motivând că nu prezintă pericolsocial şi pot fi cercetaŃi şi în stare de libertate. Era fermconvins că a doua zi erau cu toŃii peste graniŃă. IarInterpolul... Interpolul n-are timp pentru găinari.Prada lorar fi fost trimisă imediat la sediul S.I.S şi apoi nu mai eratreaba lui! Dar acum trebuia să apeleze la varianta B.— AcŃiune! şopti el în microfon. Imediat maşinăriase puse în mişcare. Cei de la S.P.I.R, săriră gardul desârmă, îi imobilizară în douăzeci de secunde pe Ńigani,îi făcură pachet şi îi aruncară fără menajamente pestegard, unde alŃi membrii ai echipei îi azvârliră într-o dubăcare demară imediat şi se depărtă pe aleea din spateleblocurilor.Aproape fără pauză acŃionă echipa „Alfa.” Sicriulfără fund şi capacul lui fură ridicate la nivelul solului,fierăstrăul electric intră în funcŃiune, făcând harcea-parcea opera de artă a italienilor. La scurtă vremecomandantul echipei raportă că nu s-a găsit absolutnimic.— Mai verificaŃi odată!Verificară.— Negativ, veni raportul.

OFIłER DEPLIN CONSPIRAT 19



— AŃi desfăcut toate lateralele? Inclusiv cele alecapacului?— Pozitiv, se auzi în cască.Alexandru Botea recunoscu în sinea lui că nu maie cazul să insiste.— OK, retragere Alfa, acŃiune Beta!Cincisprezece minute mai târziu, şeful echipeiBeta raporta executarea reconstituirii mormântului.„Şeful mic” privi ecranul. De la distanŃa zoomu-luicamerei video, totul părea a fi în exact aceeaşi stare cadupă terminarea ceremoniei din ziua anterioară.— Pavele, se întoarse el către cameraman, cumzicea ăla înainte să-l întoarcă?— Că i-ar fi tras un şut în muie. — Bine. Atunci rămâne cum am discutat. Cameramanul deconectă aparatura şi începu săîmpacheteze.Când întoarse capul, văzu că rămăsese singur.
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PARTEA ÎNTÂIMAREA ABUREALĂ

Bucureşti, 24 noiembrie 1989

Anatoli Alfonsovici Pirikin, adjunctul şefului rezi-denŃei GRU în România, privi amuzat în oglinda retrovi-zoare: Dacia albastră cu număr particular de Bucureştise menŃinea la o distanŃă pe care ofiŃerul de informaŃii alfostei Armate Roşii o aprecie, ironic, drept pur şi simplurespectuoasă. După mai puŃin de trei luni de la acre-ditarea sa în România îşi dăduse seama că predece-sorul său avusese dreptate când apreciase la superlativmăiestria filorilor SecurităŃii: Ńi se aninau pur şi simplu decoadă şi când, după aplicarea tuturor tertipurilor cuno-scute, credeai că ai scăpat de ei, o altă maşină apăreade după un colŃ de stradă şi-Ńi făcea „umbră”.Conduse în continuare degajat, pe un traseu abso-lut aleatoriu, conştient că o încercare de a scăpa de ceidoi din Dacie era imposibilă. Aveau şi avantajul circu-laŃiei: la Cairo, unde locotenent – colonelul lucraseînainte de a fi detaşat peste noapte la Bucureşti, filorii,poate nu mai puŃin talentaŃi decât alŃii, transpirau seriosîn nebunia unei circulaŃii auto absolut haotice. Pe când



aici criza de benzină îi Ńinea pe majoritatea posesorilorde automobile mai mult pe la cozile disimulate pe stră-duŃele laterale din apropierea benzinăriilor meschine,aprovizionate din an în paşte cu un carburant atât deimpur, încât toŃi din ambasadă se aprovizionau cu aditividirect de la Viena. De fapt, acum murea de curiozitatesă vadă dacă Grigori Dîmov, şeful lui, avusese dreptatecând afirmase că la ora zece punct filorii îl vor „pierde”.Dacă se adeverea afirmaŃia lui, însemna că se făcuseun uriaş salt înainte în domeniul cooperării între celedouă servicii. Amuzat de propriile gânduri, Pirikin priviceasul de la bordul Fordului său personal: 9:55 a.m. Încinci minute deci. Viră la dreapta, apoi din nou la dreap-ta, merse cu maximum treizeci de kilometri pe oră pânăla capătul străzii, apoi reintră pe bulevardul AnaIpătescu. Se abŃinu să privească în retrovizor până la 10punct, apoi aruncă o privire şi nu-i veni să creadă: Daciaalbastră dispăruse! Ba nu, uite-o acolo, parcată direct înfaŃa bisericii anglicane. Trecu rapid pe lângă ea şi-i venisă se şteargă, neîncrezător, la ochi: individul cu căciulăbrumărie, din dreapta şoferului, îi zâmbise şi-i schiŃaseun fel de salut cu mâna înmănuşată. Ştia deja că numaiofiŃerii cu grade înalte aveau dreptul la căciulă din mielbrumăriu, aşa numita „căciulă de colonel”. Deci filorii deazi erau ai armatei, probabil de la D.I.A, securiştiiputeau fi recunoscuŃi după alte indicii involuntare. Îşiaminti brusc de un profesor al său de la Academia GRU,generalul Arkadi Liomin, care le mărturisise, cu inimadestul de grea, că în timpul aşa zisei contrarevoluŃii dinUngaria, în 1956, sute de ofiŃeri în haine civile aiorganelor securităŃii maghiare fuseseră demascaŃi şi
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spânzuraŃi fără discuŃii deoarece purtau cu toŃii acelaşimodel de pantofi maro, comandaŃi special pentrudotarea lor.Deci consemnul funcŃiona! Semn bun...Pirikin îşi alungă aceste gânduri şi se îndreptăacum şnur către destinaŃia sa din acea dimineaŃă.Ajunse relativ repede, strada se numea Serg. LeontinDan iar numărul casei era 14. Odată ajuns, trecu prinfaŃa micii clădiri cu intrare avantajoasă, direct din stradăşi nu se putu totuşi abŃine, dintr-o veche deformaŃie pro-fesională, să nu verifice zona, dar, aşa cum de altfel seaştepta, perimetrul părea sigur. Parcă la câteva case dis-tanŃă, în faŃa unui Oltcit ruginit şi apăsă precaut clanŃauşii de la intrare. Nu era încuiată. Pătrunse în semiîn-tunericul holului. De lângă soba neîncălzită se ridică depe scăunelul ei o bătrânică bine încotoşmănită, legată lacap cu o broboadă neagră, şi îi făcu semn s-o urmeze.În camera în care pătrunseră nu era nimeni, dar cinci sauşase fotolii din pluş roşu fuseseră aranjate în jurul uneimăsuŃe rotunde, joase, pe care aştepta un serviciu decafea şi un platou mare cu gogoşi pudrate cu zahăr.Sosise deci primul. Locotenent-colonelul se aşeză peunul dintre fotolii fără să-şi dezbrace canadiana cenuşie,având grijă să aibă spatele acoperit de unul dintre pereŃiicamerei, pe care observă fugitiv un tablou de cununie.Mirele şi mireasa păreau înŃepeniŃi pentru vecie înhainele lor tăiate după moda anilor treizeci, şi frigul dinîncăpere părea să la conserve rigiditatea.Următorul sosit fu un bărbat pe care hainelepăreau că atârnă ca pe un cuier pom, din acelea careblochează de obicei buna circulaŃie a funcŃionarilor în
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unele instituŃii publice. Părea recent scăpat dintr-odetenŃie prelungită, cu regim alimentar extrem deauster. În realitatea era un individ măcinat de o bulimieferoce, dar ale cărui arderi de calorii erau devastatoare.Mânca nebuneşte tot ce găsea, de la covrigi la jumări deporc şi putea bea oricâtă palincă ar fi căpătat fără sedea semne de ameŃeală. Purta un palton lung, negru, cuun guler de blană care apucase şi vremuri mai bune şio căciulă din blană de nutrie, aşa cum purtau pe vremeaaceea sute de mii de români. Se îndreptă cu mâna întin-să către Pirikin şi abia în ultima secundă îşi dădu seamaşi îşi scoase brusc mănuşa:— Mă bucur să vă cunosc, tovarăşe Pirikin, spuseel cu voce joasă, numele meu este LuŃă, generalul LuŃădin M.A.I.— Generalul LuŃă, adjunctul ministrului? Pirikinrămăsese uimit, s-ar fi aşteptat la oricine numai nu laacest personaj, binecunoscut prin duritatea, chiar cru-zimea comportamentului său.— Da. Şi şeful Inspectoratului General al MiliŃiei,zâmbi proaspătul venit. Dar se pare că mi-a mers buhulpână la Moscova, zâmbi el. Tovarăşe colonel, noi,românii, avem o grămadă de proverbe, care de care maidate dracului, chiar dacă jumătate dintre ele contraziccealaltă jumătate! Ei bine, unul dintre acestea zice că„Nu-i dracul atât de negru pe cât pare”. Domnule, văvorbesc româneşte pentru că mi s-a spus că necunoaşteŃi limba, plus că eu, unul, nu ştiu nicio altălimbă străină, tata nu mi-a luat bonă că n-avea bani nicisă-mi ia opinci, aveam o pereche la schimb cu soră-meamai mare, Lisaveta. Mi-a mers vorba că sunt un
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căpcăun pentru că aşa mi-a convenit mie, trăim într-oŃară de derbedei care abia aşteaptă să-Ńi sară în spinareşi să-Ńi ardă una direct în scăfârlie dacă te simt cât decât mai slab decât ei! Poate că această mentalitate dederbedeu a populaŃiei ne va da cel mai mult de furcădupă. Vreau să zic dacă ne va reuşi ce dorim să înfăp-tuim noi cu toŃii, cei ce sunt şi cei ce vor fi în curând aicide faŃă. StaŃi liniştit, n-am omorât până acum pe nimenişi nici nu prea intenŃionez s-o fac nici de acum înainte.Cel puŃin, nu cu mâna mea. Se aşezase între timp, îşi aruncase cu o mişcarescurtă paltonul şi căciula alături, pe covorul tocit, şiîntinsese o mână lungă, cu degete subŃiri, aproapescheletice, către farfuria cu gogoşi, înhăŃase una şi oînghiŃise din doar trei îmbucături. Îl tentau şi celelalte,dar se decise să se abŃină cât mai mult cu putinŃă. Îşicunoştea defectele şi luase măsuri, avea în buzunarulpaltonului o pungă plină cu grisine, iar la nevoie urma săfacă apel la ea. Pirikin rămase puŃin năucit. Şi nu mulŃise puteau lăuda, ca LuŃă acum, cu o astfel de perfor-manŃă. Se autocontrolă însă repede şi se hotărî sătreacă la expectativă. Spera totuşi că nu va regreta căfusese cadorisit cu o astfel de misiune. Se întrebă însăcine urma să ocupe fotoliile rămase goale şi ce surprizei se mai pregăteau. În orice caz, aşa ceva nu se învăŃala cursul de „Teoria ConspiraŃiei” de la Academie. Înacelaşi moment auzi paşii grăbiŃi a cel puŃin două per-soane şi uşa cu perdeluŃă la geam se dădu de perete.StrăduŃa căutată era undeva, în cartierul VatraLuminoasă. Citise într-o carte de istoria României,scrisă pentru uzul ofiŃerilor CIA care urmau să lucreze
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într-un viitor nu prea îndepărtat în această Ńară, că exis-taseră doi dictatori înaintea lui Ceuşescu, actualul, şianume regele Carol al II-lea şi mareşalul Antonescu. Eibine, nici unul nu se bucurase de graŃia zeilor, toŃi ter-minaseră, sau urmau să termine, destul de prost perioa-da lor de glorie, dar mijlociul, respectiv Antonescu, fu-sese Ńinut în arest ceva vreme, înainte de a fi transferattemporar la Moscova, într-o casă din acel cartier. Să fieoare chiar cea pe care o căuta, şi se pare că tocmai ogăsise? Mike Hicks lucra la Antena C.I.A din Bucureştide doi ani buni şi se familiarizase cu atmosfera aceleicapitale europene care părea de fapt paraşutată deundeva, de prin Mongolia. Mizeria, sărăcia populaŃiei,televiziunea care funcŃiona două ore pe zi din care unaera dedicată tămâierii Marelui Cârmaci şi consoarteiacestuia, Savanta-De-Renume-Mondial, oamenii carese prelingeau pe străzi mai mult pe lângă zidurile cari-ate, parcă aşteptându-se mereu să-i ia cineva la pumni,copii care cerşeau „ciungă” în faŃa benzinăriilor sordidede pe şoselele nenorocite mai rău decât în Somalia, cir-culaŃia puŃinelor maşini, stopată cu o oră înainte de atrece convoiul oficial, toate aceste şi infinit de multealtele asemănătoare, nu-l mai impresionau de multăvreme. Şi totuşi, de vreun an de zile, lucrurile păreau săevolueze din rău în mai rău. Va influenŃa oare în vreunfel evoluŃia evenimentelor ce se pregăteau la întâlnireape care urma să o aibă în acea căsuŃă insignifiantă, cuoameni cunoscuŃi parŃial doar din fişele pe care le con-sultase cu conştiinciozitate la sediu? Numai Dumnezeuştia, şi poate că nici chiar El! Parcă maşina direct în faŃaintrării, partenerii săi de discuŃii de până atunci se
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Ńinuseră de cuvânt, nici un fel de filaj nu se produsese,şi asta pentru prima oară de când circula prin aceastăŃară în care părea că se cheltuiesc sume uimitoare petehnică de urmărire, pe maşini, pe oameni puşi să nuscape din ochi nicio mişcare a diplomaŃilor occidentali.Bănuia însă că undeva, în spatele perdelelor cine ştiecărei căsuŃe, camere video înregistrează orice mişcareprodusă în zonă. Ei şi? Nu mai era mult. Aruncă o privireceasului pe care îl purta la mâna dreaptă: 10:25. Întârzi-ase puŃin, dar cine respecta astfel de reguli, când sfer-tul academic se dilata aici şi se transforma în jumătăŃi deoră fără ca cineva să pară cât de cât afectat?Majoritatea celor pe care urma să-i întâlnească făceaucu siguranŃă parte din eşalonul superior al garniturii adoua, erau oameni care deŃineau puteri nebănuite peplan local, poate cu o singură excepŃie: un tip pe careabia aştepta să-l cunoască personal, şi care în mod certavea să joace un rol nebănuit de important într-un viitordestul de apropiat. Dar cât va rezista oare acel produsal unei intelectualităŃi bolnave de angoase existenŃialecând se vor dezlănŃui stihiile anarhiei, inerente primelorluni de după? Vom trăi şi vom vede. Ah! Va trebui să-şiceară scuze pentru întârziere. Se auzi un motor deautomobil în imediata sa apropiere, şi când întoarsecapul, colonelul Radu Vulpe, primul adjunct al coman-dantului Marelui Stat Major al armatei, deschisese dejaportiera unui autoturism Lada de culoare roşie, pe careîl parcase vizavi. Colonelul era în civil, purta o scurtăcare părea căptuşită cu blană, dar avea capul descope-rit, semn al aprecierii de care se bucura în ochiistăpânului claia de păr des, castaniu, care îi orna Ńeasta.
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Trânti portiera şi, fără a se mai obosi să o încuie, seîndreptă cu mâna întinsă către Hicks:— Salut, Mike! aproape că strigă el, şi se repezisă-i strângă mâna americanului, cu care credea că seîmprietenise la cataramă, la un bairam ce se organizasespontan, după o recepŃie semioficială care avusese loccu numai câteva zile în urmă. Mike Hicks vorbea oromână acceptabilă, era obligaŃia profesională a oricăruiofiŃer C.I.A să înveŃe limba Ńării în care urma să lucreze,şi pregătirea începea cu ani buni înainte de începereanoii misiuni, aşa încât răspunse imediat, cu o expresiecare-i plăcea la nebunie, fără să ştie însă din ce motiv.      — Hai noroc amice! Ce mai faci, ce mai dregi?— Ce să fac? Mă mişc şi eu, nu trebuie să fim înpas cu vremurile?— Mă bucur să te revăd! Hai să intrăm, con-sumăm pelicula ăstora de după perdele degeaba!Colonelul Vulpe îl apucă de braŃ şi intrară împreună înholul slab luminat, în care bătrânica era deja în picioarepentru a-i conduce în camera unde aşteptau ceilalŃi.Înainte de a intra, Hicks scoase din buzunar un pachetde cafea Wiener, cumpărat din shopul pe valută cu cir-cuit închis şi i-l întinse fără nicio ostentaŃie, iar gazda îlluă şi se îndreptă direct spre bucătărie, omiŃând să-imai mulŃumească. Cei deja prezenŃi în încăperea cujaluzelele coborâte pe trei sferturi se ridicară în picioareşi, după ce îşi strânseră mâinile şi se prezentară luarăiar loc, studiindu-se cu priviri furişe. Două fotolii maiaşteptau să fie ocupate. Pirikin ochi nişte pahare peunul dintre rafturile de sticlă ale bufetului demodat, dinlemn de stejar, şi se ridică pentru a le aduce. Le aşeză
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pe masă cu grijă, distribuindu-le fiecăruia, dar şi în faŃacelor două fotolii rămase încă libere, apoi extrase ca unscamator din buzunarul canadienei o sticlă de o jumă-tate de litru de vodcă.— „Krepkaia” autentică, de la mama ei, pe cuvânt,mi-a adus-o cineva de acasă, de la Leningrad! spuse elîncepând să toarne lichidul în pahare. Apropo, ştiŃi cumbeau vodca ruşii autentici mai înainte de perestroikă?Poate credeŃi că acasă, cu familia? Se poate şi asta, darnumai de sărbători. Rusul adevărat bea vodca pestradă, în faŃa magazinului alimentar! O sticlă de o jumă-tate de litru e porŃia ideală pentru trei cioloveci aflaŃi cutreburi prin oraş, aşa că primul, cel cu iniŃiativa, seaşează în faŃa vitrinei magazinului şi îşi apucă reverulmantalei sau paltonului, ce-o purta el, că trebuşoaraasta se practică numai iarna, când trosneşte zăpadasub tălpi, cu o mână înmănuşată, având grijă ca douădegete să fie perfect întinse. Asta înseamnă că mai enevoie de doi! La scurtă vreme se propteşte lângă elîncă un ins, şi primul ascunde unul din cele douădegete, rămânând la vedere un singur deget. Cândapare al treilea amator, primul încasează de la ceilalŃidoi rublişoarele ce se cuvin pentru câte o treime dinpreŃ, intră în magazin, cumpără o sticlă, iese în faŃa vi-trinei, o desface, trage o duşcă şi o plasează celui de-aldoilea. Şi acesta trage o duşculiŃă, dă sticla mai departe,şi uita aşa circulă butelcuŃa până când vodculiŃa se ter-mină. CredeŃi că ăştia vorbesc ceva între ei în timpulăsta? Pe dracu! PoŃi să ştii care-i informator la K.G.B?Dar hai noroc şi bani şi moartea-n Ńigani! ură el convinscă expresia folosită, culeasă prin cârciumioarele
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Bucureştilor, va avea efect. Ciocniră şi dădură pe gâtlichidul arzător, apoi rusul umplu din nou paharele:— Hai că are balta peşte, mai am trei sticloanŃe înmaşină...Gazda, înfofolită încă, deşi în cameră se maiîncălzise puŃin, intră purtând o tavă pe care trona ocafetieră, iar în spatele ei îşi făcu apariŃia un personajinsolit. Era un bărbat de statură mijlocie, solid, purtândun barbişon tuns rotund căruia nu-i asortase obişnuitamustaŃă. Până aici nimic neobişnuit, dar tipul era îmbră-cat într-o ciudată salopetă pescărească vătuită, careîncerca să imite costumele de camuflaj pentru luptele deguerilă din junglele Americii de Sud. Poate că aşa seîmbrăca Che Guevara, dar pentru Bucureştii anului1989 veşmântul părea absolut nepotrivit.„Ăsta aterizează urgent în arestul miliŃiei”, se gândigeneralul LuŃă, fără să ştie că Relu Docan - Docănescuchiar ieşise de curând de acolo, după ce fusese reŃinutpentru o infracŃiune neprevăzută în codul penal, darcăreia miliŃienii îi ziceau malagambism. Cei care sosiseră înaintea lui ştiau cu cine aveaude-a face. În fişa personajului, alcătuită diferit bineînŃe-les, în funcŃie de stilul instituŃiei căreia îi aparŃineaautorul, descrierea era aproximativ similară, şi numitorulcomun era că omul avea vârsta de 42 de ani, licenŃiat înfilosofie şi geologie, scriitor veleitar, autor a două pla-chete de versuri apărute în regie proprie la EdituraLitera şi al unui al treilea care circula xeroxat pentru cănimeni nu se încumeta să propună spre publicare ocarte în care cuvintele vagin, clitoris, ovare, munteleVenerei, orgasm, falus sau copulaŃie abundau, iar totul
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nu era deloc o furibundă omagiere adusă MareluiCârmaci sau Tovarăşei Femeie-Mamă-şi-Savant, cumse obişnuia în epocă, ci sexului practicat drept supremscop al vieŃii. Astfel de poeŃi, pe care cititorii ocazionali îicredeau cu siguranŃă impotenŃi, aveau desigur publicullor. ToŃi cei de faŃă se întrebau care fuseseră motivelepentru care Docan - Docănescu fusese desemnat decătre gruparea intelectualilor drept reprezentantul ei înComitetul Democrat Român, şi al Comitetului în Grupulde IniŃiativă pe care îl formau ei înşişi, fără a fi găsi unrăspuns, aşa cum nici analiştii Serviciilor din carefăceau parte nu găsiseră unul.Noul venit strânse tăcut mâinile celorlalŃi, ocupăunul dintre fotolii şi aproape simultan goli păhărelul devodcă aflat în faŃa sa.— Destul de frig pentru vremea asta, încercăcolonelul Vulpe să lege o conversaŃie, dar nimeni nu futentat să-i răspundă, aşa încât acesta se ridică, seapropie de soba care se încinsese între timp şi maiaruncă o bucată de lemn în vatra de ardere.Bătrâna se retrase fără să comenteze apariŃiapaharelor sale pe măsuŃă, deşi le observase cu sigu-ranŃă în timp ce turnase cafeaua în ceşcuŃe, lăsând-oînsă neumplută pe cea a personajului lipsă.Acesta îşi făcu apariŃia peste numai câteva minute.Nimeni nu auzise vreun zgomot de automobil, dar toŃiobservaseră că avea pantofi şi nu bocancii potriviŃizăpezii de afară. În plus, nu purta nici palton, ci un cos-tum cenuşiu, corect, la care asortase o cravată demătase naturală cu dungi argintii şi grena.Era evident că se afla de multă vreme în imobil, şi
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coborâse de la etaj, unde aşteptase reuniunea celorlalŃi. Străbătu cu paşi repezi mica distanŃă de la uşăpână la măsuŃă, zâmbi stângaci şi strânse mâinile celor-lalŃi, care considerară că nici nu mai e nevoie să seprezinte din moment ce amfitrionul, căci el era cel ceconvocase Grupul de IniŃiativă, era poate unul dintre ceimai complet informaŃi oameni din România.Generalul Fabian Stan luă loc, îşi frecă mâinilerapid, ca şi cum ar fi făcut o afacere bună şi intră directîn subiect:— Domnilor, stimaŃi tovarăşi, vă mulŃumesc sincercă aŃi dat curs invitaŃiei mele la o discuŃie cât se poatede deschisă, scadentă de mai multă vreme, dar abiaacum posibilă, când Dictatorul nu se află pentru câtevazile în Ńară, iar conducătorii Ńărilor pe care dumneavoas-tră le reprezentaŃi, domnule Hicks şi tovarăşe Pirikin,şi-au dat acordul cu propunerea noastră, a românilor defaŃă, precum şi a celor pe care-i reprezentăm, nu mulŃi,dar eficienŃi, vă asigur. Mai întâi vă cer scuze pentruambianŃă, dar veŃi înŃelege că nu aveam multe altesoluŃii la îndemână. Casa mătuşii mele, doamna pe careaŃi cunoscut-o deja, mi s-a părut însă destul de potrivită.Vă asigur că e curată, în sensul că e sigură, deci nici unfel de tehnică operativă de ascultare nu este şi nu va fifolosită. Şi împrejurimile au fost curăŃate cu grijă deoameni de specialitate din Departamentul pe care,vreau nu vreau, îl conduc. Există deci toate premizeleca tot ceea ce vom discuta să rămână confidenŃial pânăla momentul critic. Dacă ar fi după mine, mi-ar plăceadesigur ca şi după aceea să nu se afle nimic despre dis-cuŃiile de azi cât şi despre cele ce le vom mai purta în
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următoarele zile, dar sunt destul de bătrân ca să nu-mimai fac speranŃe deşarte. Profesiile noastre ne-auînvăŃat că secretul există numai dacă-l cunoaşte o sin-gură persoană. Mă scuzaŃi, am glumit, dar poate că maie nevoie şi de câte un zâmbet, suntem şi aşa destul detensionaŃi cu toŃii. Dar văd că tovarăşul Pirikin s-a îngri-jit, prevăzător cum îl ştim cu toŃii, să nu stăm pe uscat.Am să mă raliez şi eu. Pirikin sări din fotoliu şi apucă sticla de vodcă cuintenŃia de a umple paharul rămas gol, dar generalul îlopri cu un gest.



CE SE INTÂMPLĂ MAI DEPARTE?
NU RĂMÂNE DECÂT SĂ CITIłI TOATĂ CARTEA O PUTETI ACHIZIłIONA PRIN SIT-UL NOSTRU!
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