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ODINIOAR~

Lumea este un perete curbat din ciment cenu[iu. Lumea are sunete înfundate [i ecouri. Lumea este un cerc cu un diametru cât de dou` ori lungimea bra]elor sale. Primul lucru pe care b`iatul l-a înv`]at în acea lume
circular` au fost noile sale nume. Are dou`. Fiule e cel pe care îl prefer`. Are
dreptul la acest nume când face lucrurile corecte, când se supune, când gândurile lui sunt limpezi [i iu]i. Altfel, numele s`u este Bestie. Când e strigat
Bestie, b`iatul e pedepsit. Când e strigat Bestie, b`iatului îi e frig [i foame.
Când e strigat Bestie, lumea circular` duhne[te.
Dac` Fiul nu vrea s` devin` Bestie, trebuie s`-[i aminteasc` locul corect
al lucrurilor care îi sunt încredin]ate [i s` aib` grij` de ele. G`leata pentru
nevoi trebuie s` stea mereu sprijinit` de grind`, a[teptând s` fie golit`. Cana
pentru ap` trebuie s` stea mereu în mijlocul mesei. Patul trebuie s` r`mân`
mereu în ordine [i s` fie curat, iar cear[aful [i cuvertura bine întinse. Vasul
pentru mâncare trebuie s` stea mereu lâng` u[a mic`.
Aceast` u[` e centrul lumii circulare. B`iatul se teme de ea [i o venereaz`
ca pe o divinitate capricioas`. U[a poate s` se deschid` dintr-o dat` sau s`
r`mân` închis` zile întregi. U[a permite trecerea mânc`rii, hainelor curate [i
împ`turite, c`r]ilor [i creioanelor, sau poate împ`r]i pedepse.
Gre[eala se pedepse[te mereu. Pentru gre[elile mici exist` înfometarea.
Pentru gre[elile mai mari – frigul sau c`ldura insuportabile. Odat` i-a fost
atât de cald, c` a încetat s` transpire. A c`zut pe ciment crezând c` moare.
A fost iertat cu un jet de ap` rece. Era din nou Fiul. Putea din nou s` bea [i s`
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cure]e g`leata în jurul c`reia bâzâiau mu[tele. Pedeapsa e dur` în lumea circular`. Implacabil` [i precis`.
A[a a crezut mereu pân` când a descoperit c` lumea circular` e imperfect`. Lumea circular` are o cr`p`tur`. Lung` cât degetul s`u ar`t`tor,
cr`p`tura s-a deschis în perete, exact acolo unde grinda de care se sprijin`
g`leata se afund` în ciment.
Timp de s`pt`mâni întregi, b`iatul nu a îndr`znit s-o priveasc` de
aproape. {tia c` exista, îi ap`sa con[tiin]a, îl ardea ca un foc. B`iatul [tia c` a
privi prin cr`p`tur` era un Lucru Interzis, pentru c` în lumea circular` tot
ceea ce nu e explicit permis e interzis. Dar într-o noapte b`iatul n-a mai rezistat. A comis o infrac]iune pentru prima oar` de mult timp, timpul mereu
constant al lumii sale circulare. A f`cut-o cu pruden]`, încet, atent la propriile-i mi[c`ri. S-a ridicat din pat [i s-a pref`cut c` se împiedic`.
Bestie proast`. Bestie incapabil`. S-a pref`cut c` are nevoie s` se sprijine
de perete ca s` se ridice [i a dus numai o clip` ochiul stâng peste cr`p`tur`.
Nu a v`zut nimic, doar întuneric, dar enormitatea gestului l-a f`cut s` transpire de fric` ore întregi. Ore întregi a a[teptat pedeapsa [i durerea. A a[teptat frigul [i înfometarea. Dar nu s-a întâmplat nimic. A fost o surpriz`
extraordinar`. În orele acelea de a[teptare, devenite o noapte alb` [i o zi febril`, b`iatul a în]eles c` nu tot ceea ce face e supravegheat. Nu tot ceea ce
face e cânt`rit [i judecat. Nu tot ceea ce face e r`spl`tit sau pedepsit. S-a
sim]it pierdut [i singur, cum nu i se mai întâmplase din primele zile în lumea
circular`, când înc` avea puternic` amintirea de Odinioar`, când pere]ii nu
existau [i avea un alt nume, altul decât Bestie sau Fiule. B`iatul a sim]it cum
certitudinile i se sf`râm` [i de aceea a îndr`znit s` priveasc` din nou. A doua
oar` a ]inut ochiul lipit de cr`p`tur` aproape o secund` întreag`. A treia oar`
cât o r`suflare. {i a v`zut. A v`zut verdele. A v`zut albastrul. A v`zut un nor
care sem`na cu un porc. A v`zut acoperi[ul ro[u al unei case.
Acum b`iatul prive[te din nou, în echilibru pe vârful picioarelor, cu
bra]ele întinse pe cimentul rece ca s` se sprijine. Ceva se mi[c` afar`, într-o
lumin` pe care b`iatul [i-o imagineaz` ca fiind a dimine]ii. O siluet` întunecat`, care devine tot mai mare pe m`sur` ce se apropie. Deodat`, b`iatul
în]elege c` face gre[eala cea mai grav`, comite cel mai impardonabil act de
nesupunere.
B`rbatul care merge pe paji[te e Tat`l, iar el îl prive[te. De parc` i-ar fi
auzit gândurile, Tat`l m`re[te pasul. Vine dup` el.
{i are un cu]it în mân`.
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II
CERCUL DE PIATR~
1

G

roz`via începu la cinci dup`-amiaz` într-o zi de sâmb`t` \n prima
parte lui septembrie, cu un b`rbat în [ort care d`dea cu disperare din mâini
încercând s` opreasc` o ma[in`. Avea pe cap un tricou cu mânec` scurt`
ca s` se protejeze de soare [i în picioare purta o pereche de [lapi distru[i.
Privindu-l în timp ce oprea ma[ina pe marginea [oselei, agentul în
vârst` îl clasific` pe b`rbatul în [ort drept un „]`c`nit”. Dup` [aptesprezece
ani în poli]ie [i câteva sute de alcooliza]i sau al]i in[i în delir calma]i cu bini[orul sau cu for]a la activ, putea s` disting` ]`c`ni]ii dintr-o privire. Iar cel
de-acolo era, f`r` îndoial`, unul dintre ei.
Cei doi agen]i se d`dur` jos din ma[in`, iar omul în [ort se ghemui [i
bolborosi ceva. Era epuizat [i deshidratat, iar agentul tân`r îi d`du pu]in`
ap` din sticlu]a pe care o ]inea în buzunarul portierei, ignorând privirea
dezgustat` a colegului s`u.
Atunci cuvintele omului în [ort devenir` inteligibile.
– Mi-am pierdut so]ia, zise el. {i pe fiul meu.
Îl chema Stefano Maugeri [i în diminea]a aceea plecase la picnic cu familia câ]iva kilometri mai sus, la Pratoni del Vivaro. Luaser` prânzul repede
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[i el a]ipise mângâiat de adierea vântului. Când se trezise, so]ia [i fiul s`u nu
mai erau lâng` el.
Timp de trei ore se învârtise în cerc c`utând f`r` folos, pân` când s-a pomenit mergând pe marginea [oselei, aproape s` fac` insola]ie [i complet
pierdut. Agentul în vârst`, care începea s` oscileze în certitudinile sale, îl
întreb` de ce nu-[i sunase so]ia pe telefonul mobil, iar Maugeri r`spunse
c` sunase, primind numai r`spunsul c`su]ei vocale, pân` când propriul s`u
telefon a r`mas f`r` baterie.
Agentul în vârst` îl privi pe Maugeri mai pu]in sceptic. Avusese o mul]ime de cazuri de interven]ie rapid` cu so]ii care disp`reau luând cu ele copiii, chiar dac` niciuna nu-[i l`sase b`rbatul în mijlocul unei paji[ti. Cel pu]in
nu viu.
Agen]ii îl conduser` pe Maugeri înapoi la locul din care plecase. Nu era
nimeni. Ceilal]i oameni veni]i la picnic se întorseser` acas`, iar ma[ina lui,
un Fiat Bravo gri, st`tea singur` pe drumeag, la mic` distan]` de o fa]` de
mas` de culoare magenta cu resturi de mâncare [i o figurin` Ben 10, un
tân`r erou cu puterea de a se transforma în tot felul de extratere[tri.
În clipa aceea, Ben 10 ar fi devenit un soi de musc` enorm` [i ar fi survolat peste Pratoni c`utându-i pe cei disp`ru]i, chestiune peste puterile
celor doi poli]i[ti care nu putur` face altceva decât s` sune la sec]ie [i s` dea
alarma, declan[ând una dintre cele mai spectaculoase opera]iuni de
c`utare pe care le v`zuse zona Pratoni în ultimii ani.
În acel moment intr` în joc Colomba. Avea s` fie prima ei zi de munc`
dup` o lung` pauz` [i avea s` fie, f`r` urm` de îndoial`, una dintre cele
mai urâte.

2
P`rând pu]in mai în vârst` de treizeci [i doi de ani, câ]i avea, din pricina
pungilor din jurul ochilor verzi, Colomba nu trecea neobservat` cu trupul
ei musculos cu umeri la]i [i fa]a cu pome]i înal]i [i puternici. Chipul unei
r`zboinice, spusese odat` un iubit al ei, care c`l`re[te f`r` [a [i taie capetele inamicilor cu o sabie curbat`. Ea râsese înainte s` sar` pe el [i s`-l încalece, l`sându-l f`r` suflare. Acum, îns`, se sim]ea mai mult victim` decât
r`zboinic`, a[ezat` pe marginea c`zii, cu mobilul în mân`, privind fix pe
display numele lui Alfredo Rovere. Era inspectorul-[ef adjunct al Unit`]ii
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Mobile din Roma, la nivel formal înc` [eful [i mentorul ei, care suna pentru
a cincea oar` în trei minute; ea nu r`spunsese niciunuia dintre apeluri.
Colomba era înc` în halat dup` du[, deja întârziase cumplit la cin` la
ni[te prieteni unde acceptase într-un final s` mearg`. De când ie[ise din
spital, cea mai mare parte a timpului îl petrecuse singur`. Scotea doar pu]in
nasul din cas`; ie[ea mai ales diminea]a, în zori, când î[i punea treningul [i
se ducea s` alerge de-a lungul Tibrului, care curgea pe sub ferestrele apartamentului ei, la doi pa[i de Vatican.
Era un exerci]iu de aten]ie s` alerge pe dig, pentru c`, în afar` de gropi,
trebuia s` evite excrementele câinilor [i [obolanii care ]â[neau din gr`mezile de gunoi în descompunere, dar pe Colomba n-o deranjau, cum n-o deranjau gazele de e[apament ale ma[inilor care treceau pe strada de
deasupra. Aceea era Roma [i ei îi pl`cea tocmai pentru c` era murdar` [i
rea, chiar dac` turi[tii n-ar fi în]eles asta niciodat`. Dup` alergare, din
dou`-n dou` zile, Colomba f`cea cump`rturi la minimarket-ul de la col]ul
str`zii, de care se ocupau doi ceylonezi, iar sâmb`ta f`cea un efort s` ajung`
pân` la târgul din Piazza Cavour, unde î[i umplea saco[a cu c`r]i la mâna a
doua pe care le citea în timpul s`pt`mânii, amestecând clasici, romane
poli]iste [i de dragoste, f`r` s` termine vreuna. Se pierdea în ac]iunile prea
complicate [i se plictisea la cele prea simple. Nu reu[ea s` se concentreze
cu adev`rat la nimic. Uneori i se p`rea c` totul aluneca pe lâng` ea.
În afar` de vânz`tori, Colomba petrecea zile întregi f`r` s` stea de vorb`
cu cineva. Mai era mama ei, desigur, dar pe ea putea s-o asculte f`r` s` deschid` gura, [i mai erau prietenii [i colegii care uneori o mai sunau. În
pu]inele momente în care se dedica introspec]iei, Colomba [tia c` exagereaz`. Pentru c` nu era vorba de a se sim]i bine singur`, un exerci]iu care îi
reu[ise tot timpul de minune, ci de faptul c` se sim]ea indiferent` fa]` de
restul lumii. {tia c` era din cauza a ceea ce i se întâmplase, din cauza Dezastrului, dar oricât s-ar fi chinuit nu era în stare s` treac` de stratul invizibil care o separa de restul omenirii. {i din cauza asta Colomba se for]ase s`
accepte invita]ia din seara aceea, dar cu atât de pu]in` tragere de inim` c`
înc` încerca s` decid` ce s` pun` pe ea în timp ce prietenii ei erau deja la
al treilea pahar.
A[tept` s` se întrerup` apelul, apoi reîncepu s`-[i perie p`rul. La spital
i-l t`iaser` foarte scurt, dar acum crescuse la loc, aproape la lungimea normal`. În timp ce Colomba observa c` ap`ruser` câteva fire albe, sunar` la
interfon. R`mase cu peria în mân` câteva clipe, sperând s` se fi în[elat, dar
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sunar` din nou. Merse s` priveasc` de la fereastr`: în fa]a blocului era parcat` o ma[in` de poli]ie. Rahat, î[i zise în[f`când telefonul [i apelându-l pe
Rovere.
El r`spunse imediat.
– A sosit ma[ina, zise în loc de salut.
– Da, rahat, zise Colomba.
– Voiam s` te anun], dar nu ai r`spuns la telefon.
– Eram la du[. {i sunt în întârziere la o cin`. A[a c` îmi pare r`u, dar
spune]i-i colegului s` se întoarc` de unde-a venit.
– {i nu vrei s` [tii de ce ]i l-am trimis?
– Nu.
– Î]i spun oricum. Am nevoie s` vii s` faci o plimbare pe la Pratoni del
Vivaro.
– Ce-i acolo?
– Nu vreau s`-]i stric surpriza.
– Mi-a]i f`cut deja una.
– Urm`toarea e mai interesant`.
Colomba oft` cu n`duf.
– Dottore... sunt într-o pauz` for]at`. Poate nu v` aminti]i.
Tonul lui Rovere deveni serios.
– }i-am cerut ceva vreodat` în perioada asta?
– Nu, niciodat`, recunoscu Colomba.
– Am f`cut ceva ca s` revii la lucru înainte de termen, sau s` te conving
s` r`mâi?
– Nu.
– Atunci nu-mi po]i refuza o favoare.
– Pe dracu’ nu pot!
– Am cu adev`rat nevoie de tine, Colomba.
Din ton ea în]elese c` era adev`rat. R`mase t`cut` câteva clipe. Se
sim]ea încol]it`.
– Chiar trebuie?
– Evident.
– {i nu vre]i s`-mi spune]i despre ce e vorba.
– Nu vreau s` te influen]ez.
– Ce amabil din partea dumneavoastr`...
– Ei, bine? Da sau nu?
E ultima oar`, î[i zise Colomba.
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– Bine. Dar spune]i-i colegului dumneavoastr` s` înceteze s` mai sune
la interfon.
Rovere închise iar Colomba r`mase câteva momente privind telefonul,
apoi î[i în[tiin]` gazda resemnat` c` nu avea s` mai ajung` la cin`, primind
proteste nu foarte ferme, [i î[i trase pe ea o pereche de blugi rup]i [i un hanorac cu Angry Birds. Erau haine pe care Colomba nu le-ar fi purtat niciodat` în timpul serviciului [i le alese înadins.
Lu` cheile de pe scrinul de la intrare [i cu un gest automat control`
dac` are tocul armei la centur`. Degetele ei pip`ir` în gol. Î[i aminti într-o
str`fulgerare c` pistolul era la magazia de arme din ziua în care ea î[i revenise, dar senza]ia fu deosebit de nepl`cut`, ca [i cum te-ai împiedica de o
treapt` care nu exist`; o clip` se întoarse în trecut, la ultima oar` când
f`cuse gestul de a apuca arma, iar emo]ia îi declan[` un atac.
Imediat, pl`mânii nu mai pompar` aer, iar camera se umplu de umbre
care se mi[cau cu repeziciune. Umbre care urlau în timp ce se târau de-a
lungul pere]ilor [i pe du[umea, umbre pe care ea nu-[i putea fixa privirea.
Erau tot timpul în afara câmpului vizual, le z`rea numai cu coada ochiului.
Colomba [tia c` nu erau reale, dar în acela[i timp le sim]ea cu toat` fiin]a.
Îi era fric`. O groaz` oarb`, absolut`, care îi t`ia r`suflarea [i o sufoca. Pip`i
dup` o muchie a scrinului [i îl lovi înadins cu dosul palmei. Durerea îi explod` în degete [i îi urc` pe tot bra]ul ca o desc`rcare electric`, dar disp`ru
prea repede. Lovi din nou, [i din nou, pân` când pielea de pe o falang` i se
sfâ[ie [i desc`rcarea îi repuse în mi[care pl`mânii, la fel cum un defibrilator pune în mi[care o inim` în stop. Bâjbâi în jurul ei luând o gur` enorm`
de aer, apoi începu din nou s` respire regulat. Umbrele disp`rur`, frica i se
topi într-o sudoare rece ca ghea]a pe ceaf`.
Era vie, era vie. Continu` s`-[i repete asta timp de cinci minute, în genunchi pe podea, pân` când fraza p`ru s` aib` sens.
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