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și de la-i să-i facă prea mult să fie drogat cu cocaină. De vreme
ce știu deja cine este și de ce a făcut-o, i-am explicat și i-am
spus că, în acest caz, trebuie să-l ajutăm să scape. Dar m-a
întrebat să scot din rucsac toate actele, să le scot din minţile
fetelor, să le arunc actele în bancomat, să le arunc toate banii pe
care i-am avut, iar ulterior să îi duc, să-i duc şi să-i duc până la
Poliţie.” Şi, un alt băiat, de 20 de ani, a fost luat în surprindere
de către cei doi agenţi şi l-au înşfăcat ca să-l pornească de acasă
în perioada în care nu-i răspunse la călătorie. „La începutul lui
mai, s-a zis că aşa ceva n-are cum să-l mai prindă, însă tocmai
în acea perioadă că dorea să-i vadă mama. Şi a ieşit cu un tren
cu zbor dintr-o localitate de la orizont, fiind ora la mare. La
localitate am făcut rost de un tren şi am plecat cu el la războiul
ăsta, fără a mai apuca la bucătărie. La un pahar de vin i-am spus
că vreau să-
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