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Ciprian Mitoceanu (n. 1976, Suceava) a absolvit în 1994, cu specializarea
veterinar, Grup Øcolar Agricol Øendriceni, în 1999 Facultatea de Litere øi Øtiinfle,
secflia Istorie-geografie, din cadul Universitæflii „Øtefan cel Mare” din Suceava,
în 2003 a terminat studiile aprofundate în Istoria statelor din SE Europei la
aceeaøi universitate, iar în 2007 a absolvit studiile postuniversitare la
Universitatea Bucureøti, devenind profesor documentarist. Este, de asemenea,
sublocotenent poliflie în rezervæ (Câmpina, 2000). A colaborat cu diverse ziare
locale: „Jurnalul de Botoøani”, „Vertical”, „Flacæra de Flæmânzi”. În prezent, lo-
cuieøte în Botoøani øi predæ istoria øi geografia la øcoala cu clasele I-VIII Mileanca.

CCOOLLfifiIIII

tthhrriilllleerr

Piotr Ivanovici încearcæ sæ atingæ perfecfliunea. 

Nu prin el însuøi, ci prin prietenii

de nædejde pe care îi îngrijeøte øi care, la rândul lor, 

îl protejeazæ cum nimeni øi nimic altceva nu ar putea-o face. 

Are însæ øi mulfli duømani, oameni care îl cred nebun, 

care nu øtiu sæ prefluiascæ munca lui. 

Când aceøtia întrec limita, Piotr øi trupa sa 

pornesc o ræzbunare mai crudæ decât s-ar fi aøteptat ei 

chiar øi în cele mai sumbre momente.



Povestea porneøte de la întâmplæri reale, petrecute în România, 
nu cu mult timp în urmæ.



Mileanca, marfli, 5 decembrie 2006



Epilog

— E cea mai împuflitæ treabæ cu care am avut de°a face… mârâi
nemulflumit gunoierul, apoi slobozi o cascadæ de înjuræturi. Înjuræ însæ
încet, atent sæ nu°l audæ miliflienii care pæzeau intrarea în grota
artificialæ, ascunsæ sub arcada unei guri de værsare a apelor reziduale,
situatæ pe unul dintre afluenflii Moscovei.

— Ai terminat? scrâøni neræbdætor unul dintre oamenii în uni-
formæ, fâflâindu°se nervos.

— Terminat pe dracu’, pufni încet gunoierul, apoi adæugæ repede,
grijuliu sæ nu°i supere pe oamenii legii.

— Mai am puflin… Nu°ø’ce sæ spun, dar peste tot sunt oase… Parcæ
ar fi într°un cimitir în care tofli morflii s°au gândit sæ°øi facæ puflin
treabæ pe°afaræ…

De afaræ auzi o exclamaflie de surprizæ øi groazæ. Miliflienii erau
øi ei oameni øi se pare cæ unii extrem de sensibili. Unul dintre cei
doi malaci ambalafli în uniforma statului era palid ca o coalæ de hârtie
øi din când în când se sprijinea de parapetul de piatræ.

Gunoierul simfli o satisfacflie diabolicæ urmærind cu interes mutra
antipaticæ a miliflianului. Ei, asta°i, meseria de miliflian nu înseamnæ
numai sæ ciomægeøti beflivi în piaflæ sau sæ regulezi prostituatele de
la periferie. Îøi propuse sæ°i treacæ un os descompus prin fafla
nemernicului, aøa, sæ vadæ øi el ce înseamnæ sæ respiri aerul plin de
miasme îngrozitoare.

— Treaba asta ar trebui s°o facæ deøtepflii de la laboratorul
criminalistic, îøi dædu cu pærerea gunoierul. Pe vremuri era strict
interzis sæ te atingi de un cadavru sau de ceea ce a mai ræmas din
el înainte sæ°l treacæ prin sitæ specialiøtii, iar acum n°au trimis decât
doi tâmpifli cu o dubiflæ øi un sac pentru oase. Ce vremuri…

Se schimbaseræ multe în ultimii ani în bætrâna øi atât de încercata
Rusie, trebuia sæ fii de°a dreptul tâmpit sæ nu observi asta. Cu câfliva



ani în urmæ o asemenea descoperire macabræ ar fi adunat un public
consistent, imposibil de împræøtiat chiar cu ameninflarea cu amenda
sau vizita la secflie. Acum însæ, puflinii trecætori græbeau pasul de
îndatæ ce realizau care este natura cercetærilor. Nimeni nu°øi dorea
sæ fie citat ca martor într°un proces. Cel mai sænætos mod de a apuca
ziua de mâine era sæ te flii departe de orice afacere care nu te privea,
iar prezenfla unui cadavru sub un pod era o afacere a naibii de
primejdioasæ care putea sæ te aducæ oricând din postura de privitor
al unui cadavru în cea de cadavru însæøi.

— Dracu’ m°a adus pe aici, scânci gunoierul, aruncând în sac un
os care pærea sæ facæ parte dintr°un picior. Pe lângæ faptul cæ nu voi
primi nici un sfanfl de la nemernicii de miliflieni, mai pot intra øi într°o
încurcæturæ care sæ mæ coste capul.

Plænui cæ era mai bine sæ disparæ de îndatæ ce va preda sacul øi
îngrozitorul lui conflinut. N°aveau decât sæ se spele pe cap cu ræmæ-
øiflele cine°øtie°cui care supærase pe cine°øtie°cine. El nu dorea sæ intre
în vizorul noilor mafiofli care înspæimântaseræ maica Rusia cu
ferocitatea øi færædelegile lor.

Culese øi ultimele oase, cel puflin aøa pærea, existau încæ numeroase
flændæri ce stræluceau în mâlul verzui, dar era încredinflat cæ nici unul
dintre cei doi tolomaci nu va risca sæ°øi murdæseascæ pantofii øi sæ°øi
îmbibe boarfele cu duhoarea de sub pod pentru a°i verifica spusele.

Ieøi îndoit de øale de sub pod. Îl dureau plæmânii din cauza miro-
sului fetid øi°i trebui mai bine de un minut sæ°øi obiønuiascæ ochii cu
lumina de afaræ. Nici unul dintre miliflieni nu°l învrednici mæcar cu
o privire compætimitoare. Pentru ei nu era decât un amærât de gunoier,
poate mai puflin decât atât, pe care°l acostaseræ pe când se întorcea
de la lucru pentru a le face treaba pentru care erau plætifli, mult mai
bine, desigur, faflæ de un scormonitor în gunoie.

— Ai cules tot? întrebæ cel mai în vârstæ dintre miliflieni, privind
îngrozit la sacul de plastic.

— Tot… Putefli sæ verificafli, rânji gunoierul. Dacæ°l vor pune sæ
urce sacul în maøinæ va avea grijæ sæ°l lase deschis la guræ, sæ vadæ
øi ei ce înseamnæ sæ simfli mæcar câteva ore în næri duhoarea
dulceagæ de cadavru în descompunere.

— Bine… rosti gradatul, însæ nu mai apucæ sæ°øi ducæ gândul pânæ
la capæt. O maøinæ de teren frânæ lângæ rabla cu însemnele milifliei
moscovite øi din ea coborî, sigur pe sine ca un flar, un individ slab øi
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drept în uniformæ de colonel de miliflie. Pe datæ cele douæ matahale
îøi pocniræ cælcâiele øi deveniræ rigizi ca scândurile. Parcæ nici nu mai
respiræ… îøi spuse gunoierul, fascinat, la rândul lui, de neaøteptata
apariflie.

— Ce facefli aici? lætræ colonelul, privindu°i intrigat.
— Recuperæm ræmæøiflele dintr°un cadavru ros de øobolani,

probabil un vagabond care a murit iarna trecutæ, tovaræøe colonel,
ræspunse miliflianul cu gradul cel mai mare. Am fost semnalafli…

— De când fac civilii treaba organelor de cercetare? mârâi ræutæ-
cios colonelul øi gunoierul simfli un fior de plæcere la gândul cæ cei
doi vor încasa un perdaf pe cinste, poate chiar mai mult. Se domoli
însæ repede. De gradaflii cu nasuri sensibile øi aere de baroni mai putea
scæpa, însæ colonelul pærea cu mult mai periculos.

Înainte ca vreunul dintre tolomaci sæ°i poatæ ræspunde, colonelul
apucæ sacul din mâna gunoierului, færæ sæ schifleze nici un gest de
scârbæ atunci când mirosul greu invadæ atmosfera.

— Dobitocilor… scâøni, gata sæ le arunce cu oasele în cap. Afli tras
voi concluzia cæ sunt oase de vagabond devorat de øobolani?

— Pæi…
— Niøte cretini… Aøa væ place vouæ sæ rezolvafli cazurile în doi

timpi øi trei miøcæri, færæ sæ væ punefli în miøcare creierele groase.
Chemafli o echipæ operativæ, laboratorul… Aici avem de°a face cu o
crimæ, idioflilor, poate mai mult decât o crimæ... Oasele astea n°au fost
curæflate de carne de cætre øobolani øi, mai mult decât atât, n°au fost
roase aici. Este al treilea caz de cadavru devorat cæruia i s°au aruncat
oasele în ultimii doi ani, doar în Moscova, asta dacæ nu cumva alfli
specialiøti de teapa voastræ au rezolvat alte cazuri la fel ca voi.

Cei doi se puseræ în miøcare, gata sæ°l dea jos pe colonel cu zelul
lor. Acesta însæ nu pærea deloc impresionat.

— Când o sæ termin cu voi o sæ regretafli ziua în care v°afli næscut
øi pe cea în care afli ales sæ væ angajafli în miliflie…

Îngândurat, începu sæ analizeze oasele descærnate. Probabil cæ sub
pod existau øi urme ale criminalului dar activitatea gunoierului avea
sæ complice al naibii de mult munca echipei de specialiøti în care°øi
punea speranfla colonelul. Iar asta se datora celor doi tâmpifli care
probabil credeau cæ vor fi medaliafli pentru comportamentul lor
iresponsabil.
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— Da, scrâøni colonelul, întorcând pe toate feflele un os urât
mirositor. O sæ væ dau eu medalii… Cineva îi devoreazæ pe moscovifli
øi le aruncæ oasele pe unde apucæ, iar voi væ stræduifli sæ°l scæpafli
basma curatæ pe ticælos…

— Eøti sigur cæ asta e casa? întrebæ Serioja, plin de îndoialæ.
Transpirase serios øi era la capætul puterilor, dar, orgolios din fire,
nu era dispus s°o recunoascæ.

— Tu ce crezi, rânji Victor, candidat la titlul de cel mai bun prieten
din ultima sæptæmânæ. Ai øansa sæ mai gæseøti încæ o asemenea
magherniflæ în toatæ Moscova? Nu prea cred…

Serioja admise în sinea lui cæ Victor are a naibii de multæ drep-
tate, cocioaba în curtea cæreia se pregæteau sæ intre særea în ochi între
vilele cochete, dintre care unele abia se construiau, apærute ca
ciupercile dupæ ploaie la marginea oraøului. Prezenfla cocioabei gata
sæ se autodemoleze între vilele cu mansardæ nu°l surprinse, bæiat
deøtept, Serioja øtia, ca orice moscovit, cæ nu era mare lucru sæ vezi
palatul unui îmbogæflit peste noapte printre coømeliile de la periferie,
la fel cum aproape nimeni nu se mai mira sæ vadæ printre proapeflii
miliardari indivizi care cu câfliva ani în urmæ abia reuøeau sæ°øi câøtige
pâinea de zi cu zi. Libertatea în care se bælæcærea de ceva vreme
societatea rusæ dæduse naøtere la asociaflii straniu de ciudate. 

Însæ øandramaua spre care se îndreptau pærea deosebitæ de oricare
colibæ pe care°øi amintea Serioja s°o fi væzut vreodatæ. Majoritatea
cocioabelor pe care le væzuse te îngrozeau prin faptul cæ, pætruns sub
acoperiøul lor, fli s°ar fi putut præbuøi în cap, însæ coømelia care se
înælfla parcæ numai datoritæ unui cumplit efort în fafla lor stârnea fiori
færæ a fi nevoie sæ te gândeøti c°ar fi nevoie sæ°i treci pragul. Serioja
simfli în acea parte a sufletului sæu care°l atenfliona de fiecare datæ
cæ urmeazæ sæ i se întâmple ceva ræu cæ dæræpænætura spre care îl
târâse mai de voie, mai de nevoie Victor, avea sæ°i provoace mari
necazuri. Cât de mari? Instinctul nu°i putea spunea. Coømelia
emana o atmosferæ stranie, atât de stranie încât bæiatul simflea nevoie
s°o øteargæ cætre casæ, læsând baltæ „afacerea“ øi pe Victor, prietenul
pe care°l cunoscuse cu doar câteva zile înainte într°o salæ de internet
frecventatæ de puøtimea din cartier. Øi°ar fi dorit nespus de mult sæ°øi
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aducæ aminte despre o treabæ urgentæ, pe care trebuia s°o facæ acasæ
sau la øcoalæ, dar nu°i venea nimic în minte.

— Ce te bâflâi aøa, rosti Victor cu asprime, fli°e fricæ? probabil îi
observase ezitarea.

— Fricæ? pufni forflat Serioja, compunându°øi cu greutate o minæ
indiferentæ (spera din tot sufletul sæ paræ mæcar pe jumætate atât de
nepæsætor pe cât dorea). De ce mi°ar fi?...

Serioja avea doisprezece ani, doisprezece ani împlinifli în februarie,
adicæ acum aproape jumætate de an. Doisprezece ani, vârsta care, de
ceva vreme, tindea sæ devinæ vârsta criticæ în atât de bulversata
societate rusæ. Vârsta la care e o ruøine sæ recunoøti cæ°fli este teamæ
de ceva, cæ simfli pentru o fatæ øi alte sentimente decât cele de belige-
ranflæ sau cæ încæ nu ieøi din cuvântul bunicii sau mamei. Poate sæ°fli
fie fricæ, øi nu numai un pic, atunci când dai cu ochii de bæieflii cei
mari, de paisprezece ani, se acceptæ øi sæ te înroøeøti când o întâl-
neøti pe vecina Maøenka în semiîntunericul din scara blocului, pofli
sæ øi faci tot ceea ce°fli recomandæ mama øi bunica. Toate sunt accep-
tate dar sub nici o formæ nu trebuie sæ recunoøti cæ°fli poate fi fricæ,
cæ te pofli îndrægosti sau habar nu ai ce înseamnæ sæ fii ræzvætit. Totul
e în regulæ cât timp nu recunoøti nimic.

— Relaxeazæ°te, rânji Victor, arætându°øi dinflii strâmbi øi cariafli.
Øi eu m°am cam scæpat pe mine prima datæ când am ajuns pe aici,
zici cæ°n bordeiul æsta s°a aciuat necuratul øi dupæ ce°o sæ°l cunoøti
øi pe proprietar o sæ crezi cæ este øi mai ræu de atât, dar dupæ ce te
obiønuieøti cu el o sæ°fli dai seama cæ totul este în regulæ. O sæ vezi…

Victor vorbea mult øi râdea øi mai mult decât de obicei, iar Serioja
deduse cæ se comporta astfel deoarece nici el nu se simflea prea în
largul lui. Ce bine ar fi dacæ Victor ar ceda primul øi°ar lua°o la fugæ.
Atunci nu ar avea nici un motiv sæ nu°l urmeze øi era încredinflat cæ
Victor nu va sufla o vorbæ. Sæ dai bir cu fugiflii nu e ceva cu care sæ
te lauzi în fafla prietenilor cu care°fli dispufli tastatura calculatorului.
Lucrurile astea nu se spun nici celui mai bun prieten, nici mæcar
mamei. Era sigur cæ øi Victor se temea, poate mai mult decât el, altfel
de ce ar fi insistat sæ°l târâie într°o acfliune în urma cæreia trebuiau
cæ facæ „totul pe din douæ“? Victor nu era nabab øi banul se câøtigæ
greu în ziua de azi, de ce sæ te græbeøti sæ°l împarfli cu primul venit?
Victor avusese motive foarte serioase sæ°l care dupæ el.
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Însæ Victor nu avea nici un gând sæ fugæ øi, deøi transpirase de
parcæ s°ar fi aflat în sauna unchiului Leonid, fratele tatei, Serioja
hotærî sæ nu dea înapoi. Dacæ fugea chiar acum era încredinflat cæ
Victor nu va pierde nici o ocazie sæ le povesteascæ tuturor cunoscuflilor
despre laøitatea lui øi cæ, într°un fel sau altul, aceastæ poveste va
ajunge la Maøenka. Ar putea sæ se îndrægosteascæ Maøenka de un
tip care dæ bir cu fugiflii încæ înainte ca o presupusæ primejdie sæ
devinæ vizibilæ? Bineînfleles cæ nu, fetele øtiu totdeauna sæ°l aleagæ
pe tipul capabil sæ le protejeze, nu pe pæmpælæuø øi el, Serioja Feodoro-
vici nu era deloc un pæmpælæu. Era… ceva mai prudent, mai calculat
dar în nici un caz un pæmpælæu. Dacæ i°ar putea explica fetei era sigur
cæ va înflelege.

Încercæ sæ se liniøteascæ spunându°øi cæ, indiferent ce se gæsea în
casa din fafla lor nu putea reprezenta o primejdie mortalæ. Victor mai
trecuse pe aici øi nu pæflise nimic neplæcut. De ce naiba tremura øi
el aøa?...

Era mai bine sæ se flinæ în spate, astfel, în cazul în care lucrurile
luau o întorsæturæ urâtæ, cel puflin avea avantajul de a se retrage
primul, læsându°i lui Victor sarcina ingratæ de a asigura retragerea.

— Îmi fac prea multe griji… mormæi, inspirând adânc. Nu e decât
o casæ de amærât, existæ o mulflime în Moscova sau pe aiurea.

Începu sæ analizeze mai atent coømelia în timp ce Victor se stræduia
sæ deschidæ poarta.

Era o casæ veche, cu perefli joøi øi acoperiø fluguiat, asemenea
caselor de la munte. O puzderie de bucæfli de tablæ, celofan øi carton
asfaltat peticeau acoperiøul øubred, aplecat pe°o parte, ca basca unui
consomolist øemecher (experesia asta tot de la unchiul Leonid o øtia,
ah, dacæ ar mai fi træit unchiul Leonid… Lor le°ar fi mers mai bine,
iar Maøenka, era sigur de asta, l°ar fi privit cu ochi mai buni). Ceea
ce atrægea atenflia, pe lângæ aspectul deplorabil al casei, era o recla-
mæ fistichie cu Nike, aøezatæ chiar deasupra uøii, la intrare. Desigur
cæ proprietarul dæræmæturii nu avea nici o intenflie de a face reclamæ
pomenitei firme, scopul lui fiind mai degrabæ de a împiedica øuvoaiele
de ploaie sæ°i pætrundæ în casæ.

Câteva scânduri øi stâlpi roøi de vreme erau tot ceea ce mai
ræmæsese dintr°un cerdac øi o terasæ îngustæ pe care încæ mai zæcea
un øezlong cu pânza sfâøiatæ. Probabil cæ nu mai era folosit de ani
de zile, dar stæpânului casei nu pærea sæ°i pese.
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