Prolog

Î[i simte stomacul gol, nu mai are ce vomita. Dar mai prime[te un
pumn zdrav`n în burt` [i înc` unul, icne[te, nu mai are putere s` strige.
Salt` pu]in capul proptit în piept, plecat u[or într-o parte [i-i prive[te pe
cei doi care se agit` în fa]a lui. Abia îi vede, ochii îi sunt tumefia]i de lovituri, dâre de sânge i se scurg pe pleoape, îl ustur`, în gur` parc` are tone
de sare. E legat cu mâinile la spate de speteaza de lemn, gleznele îi sunt
prinse [i ele cu aceea[i sârm` groas`. Un scaun fixat cu [uruburi în pardoseala de ciment, s` nu se clatine, altfel nu în]elege cum nu cade pe
spate când prime[te câte o lovitur` puternic`.
Un pumn în m`rul lui Adam, î[i simte cartilajul cum pârâie, i se taie
respira]ia, durerea îi reverbereaz` în cap ca un nesfâr[it dang`t de clopot,
le[in`, nu mai poate respira, e convins c` a venit sfâr[itul. Nu mai are
voce.
Oricum e sfâr[itul. Niciunul dintre cei doi nu se las`, au primit ordine
stricte, l-au chestionat [i l-au lovit privindu-l în fa]` cu ochii lor mici, siguri
c` nu li se poate întâmpla nimic, siguri c` nu-i va putea da în gât vreodat`. Voiau s` [tie ce aflase [i ce divulgase, dac` fusese singur, dac` avea
o re]ea, dac` spusese poli]iei, cât spusese, dac` nu cumva era poli]ist,
dac` mai erau [i al]i infiltra]i, cine erau, cu cine vorbise despre trafic. Voiau
s` afle tot, s` nu le scape nimic. Au luat de la cap`t de câteva ori întreb`rile. R`spunsurile, mai ales cele monosilabice, erau urmate de lovituri. Nu po]i s` nu [tii! strigau. O s` spui tot! strigau. Apoi nu mai
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r`spundea [i se înfuriau, loviturile înte]ite alternau cu întreb`rile repetate.
Nu-[i amintea cum ajunsese aici, sigur îl drogaser`. A fost convins din
prima clip` c` nu mai iese viu, prea îl l`sau s` vad` tot ce se întâmpl`, tot
ce e în jur. Când deschisese ochii, înc` ame]it, a z`rit subsolul cu pere]i de
beton, nicio fereastr`, nicio u[`, nicio mobil`, doar scaunul pe care st`tea.
Totul era umed, i se p`rea c` miroase a sânge vechi, o fi fost o camer` de
tortur`. Nu-[i amintea s` fi coborât vreo scar`, subsolul putea fi oriunde,
o cas` p`r`sit`, o uzin` dezafectat`, un poligon, n-avea rost s` se chinuie
s`-[i imagineze, n-o s` apuce s` spun` niciodat` nim`nui.
Era legat de scaun, dar nu-i acoperiser` ochii, trebuia s` vad` ce i se
întâmpl`, ce i se preg`te[te [i s` prevad`. {tiau c` e mai mare chinul când
prevezi. {tiau c` e un tip capabil s` prevad`. Se informaser` bine, ori
aveau experien]`, ori poate c` a[a lucrau întotdeauna, metodic.
Erau doi zdrahoni care f`cuser`, n-avea niciun dubiu, arte mar]iale,
ra[i în cap, umeri de taur, palmele cât lope]ile, n`du[eau repede, nu prea
se mai antrenaser` în ultima vreme, ori se îngr`[aser` prea mult, tricourile mulate aveau pete vechi de transpira]ie înainte s` se umple de pete
de sânge proasp`t.
Îl luaser` la palme, p`reau scânduri negeluite [i l`sau urme adânci,
i-au spart nasul [i arcadele, i-au sfâ[iat urechile, mai s` i le smulg` din
cap cu ni[te cle[ti. A le[inat, l-au stropit cu ap`. La picioarele lui se l`]ea
pe ciment o balt` ro[iatic`. Nu putea plânge. N-avea rost s` strige dup`
ajutor, [tia c` nu-l aude nimeni. Ar fi fost în zadar. Beciul era sigur în vreo
uzin` dezafectat`, precis c` nu c`lca pe acolo picior de om. Oricum
n-avea de gând s` strige, i-ar fi interpretat strig`tul ca pe o dovad` de
înfrângere [i n-avea de gând s` le dea satisfac]ie. Nu putea cere îndurare, n-aveau de gând s`-l cru]e. Oricum n-ar fi f`cut-o, cum s` ceri îndurare? Nici doctorului nu-i ceruse, venise doar s` constate cât îl mai
puteau t`b`ci. Sigur nu era doctor, era felcer. Dac` o fi fost [i felcer.
Îndura.
{i-a amintit c` citise sau i se povestise cum fusese torturat un agent
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american celebru, Kiki Camarena, în timp ce b`t`ile [i torturile erau înregistrate pe o band` de magnetofon, s` nu le scape nimic, nici cea mai
mic` informa]ie. Sigur zdrahonii din fa]a lui nu f`ceau parte din aceea[i
re]ea, cel mult dintr-una copiat`, cu metode asem`n`toare. Sigur
n-aveau habar de Kiki Camarena. Nu vedea niciun magnetofon. Nu era
atât de important încât s` aduc` pentru el [i un magnetofon. Nu înregistrau nimic. N-aveau nevoie de dovezi, trecuser` la alt nivel de sofisticare. Dincolo de pivni]a asta nu exista nimic. El însu[i nu exista sau n-avea
s` mai existe curând.
Îl pedepseau pentru tr`dare. Dar el nu tr`dase, ar fi vrut s-o fac`, dar
înc` nu [tia destule, doar pusese întreb`rile nepotrivite [i, probabil, pricepuser` ce are de gând. Niciunul nu era prost, cel pu]in la vârf. Habar
n-avea îns` cât de aproape fusese de vârf. Întrebase cum ar putea ajunge
la Tati. Nimeni nu vorbea de Tati, nimeni din jurul lui nu-l [tia, nimeni nu
ajunsese la el. Nimeni n-avea voie s` ajung` la el. Îl pedepseau pentru
tr`dare [i imixtiune. Li se p`rea de neconceput s` se apropie de ce trebuia s` r`mân` ne[tiut.
În urm` cu o zi, cu un sac pe cap, fusese adus în beciul `sta, f`r` ferestre, cu pere]ii cenu[ii, aproape negri, de beton învechit, lumina]i din
tavan de un bec puternic prins într-un cuib de plas` de sârm`. Dac` n-ar
fi fost vorba de el însu[i, s-ar fi gândit c` asist` la un film – v`zuse destule
filme cu torturi. Ni[te scene copiate, parc`.
A spus ce [tia. Nimic. Nu-l credeau. Cum ai aflat de Tati? întrebau din
nou. Ce [tii de Tati? De ce te intereseaz` cum dai de Tati? Când a le[inat,
l-au stropit cu ap` ca ghea]a, din nou [i din nou. L-au pocnit pân` i-au
spart din]ii. I-au zdrobit nasul. L-au lovit cu cle[tele în rotule pân` i le-au
spart. I-au f`râmat oasele degetelor. I-au ata[at fire electrice de testicule
[i i-au aplicat electro[ocuri. Iar întreb`ri. Apoi unul dintre zdrahoni, teribil de enervat, s-a apropiat cu un piron [i i l-a înfipt în cap. Durerea era
sfâ[ietoare, dar nu mai avea glas s` strige. Zdrahonul a luat un ciocan [i
se preg`tea s` bat` pironul.
{tia c` e sfâr[itul, înainte de prima lovitur`, înainte s` i se întunece
mintea.
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