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DRESDA, LUNI, 17 IULIE 1950
ORA CINCI DUP~-AMIAZA

C`ldura de iulie era insuportabil`. Ernst Bennert, directorul Spitalu-

lui de Psihiatrie, [i-a trecut mâna peste capul chel, de dimensiuni im-

presionante. Apoi, [i-a examinat palma cu atâta aten]ie, de parc` ar fi

fost chiromant. Muntele lui Venus era lipicios de la transpira]ie iar câ]iva

stropi de sudoare str`luceau pe linia vie]ii. Dou` mu[te sugeau însetate

pata de lichid l`sat` pe mu[ama de un pahar cu ceai îndulcit. Lumina

soarelui necru]`tor în amurg se rev`rsa pe fereastra cabinetului s`u de

consulta]ii.

Canicula nu p`rea s`-l deranjeze, îns`, pe b`rbatul cu o str`lucitoare

coam` neagr`, care se afla \n aceea[i \nc`pere. Acesta [i-a întors spre

soare fa]a gr`sulie, împodobit` cu musta]` [i ]epi de barb` neras`, cu o

pl`cere evident`. S-a frecat pe obraz cu o mân` pe care avea un tatuaj

cu un scorpion. Omul s-a uitat la Bennert. Ochii s`i, orbi]i de lumina soa-

relui, au devenit deodat` mai aten]i.

– Amândoi [tim, doctore, spuse el cu un pronun]at accent str`in, c`

nu po]i refuza institu]ia pe care o reprezint.

Bennert [tia foarte bine. Se uit` pe fereastr` [i, în locul cl`dirii cu

apartamente de închiriat de pe col], superb` pe vremuri, dar acum în

ruin`, v`zu întinderea vast` de ghea]` a Siberiei, râuri înghe]ate, troiene

de z`pad` [i membre omene[ti ie[ind de sub ele. Mai v`zu [i un [opron

în care schelete îmbr`cate în uniforme zdren]uite se luptau s` ajung`
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mai aproape de soba de font` în care ardea un foc mocnit. Unul dintre

ele îi aminti lui Bennert de fostul director al clinicii, doctorul Steinbrunn,

care, cu [ase luni înainte, nu permisese ca un pacient al lui s` fie intero-

gat de Stasi1.

Se frec` la ochi, se ridic` [i se aplec` pe fereastr`: priveli[tea nu era

ie[it` din comun – o tân`r` mam` î[i certa copilul neascult`tor [i un ca-

mion plin cu c`r`mizi trecea scâr]âind.

– Foarte bine, maior Mahmadov. Te conduc personal în salon, unde

îl po]i interoga pe pacient. N-o s` te vad` nimeni.

– Asta [i vreau. Atunci, ne vedem la miezul nop]ii, zise Mahmadov,

cur`]indu-[i firele de tutun din musta]`. Se ridic` [i î[i netezi pantalonii.

Când ap`s` pe clan]`, auzi o bufnitur` puternic` [i se întoarse brusc.

Bennert zâmbi proste[te, ]inând în mân` un num`r din Neues
 Deutschland 2, f`cut sul. Dou` mu[te moarte z`ceau strivite pe mu[ama.

DRESDA, TOT 17 IULIE 1950
MIEZUL NOP}II

Pacientul Herbert Anwaldt supravie]uia deja de cinci ani \n „casa tor-

turii“ – a[a cum denumea el clinica psihiatric` de pe Marien-Allee din

Dresda –, numai datorit` imagina]iei sale.

Imagina]ia e o licoare vr`jit`, cu ajutorul c`reia aveau loc transform`ri

fantastice: injec]iile [i pumnii primi]i de la asistente deveneau mângâieri

blânde, duhoarea fecalelor se transforma în mireasma unei gr`dini

prim`vara, ]ipetele bolnavilor sunau ca ni[te cantate baroce, iar lam-

briurile scorojite, fresce de Giotto. Imagina]ia asculta de el. Dup` ani în-

tregi de dresaj, reu[ise s-o îmblânzeasc` în a[a m`sur`, încât ajunsese s`

poat` stinge cu totul în el orice dorin]` care, altminteri, nu i-ar fi permis

s` supravie]uiasc` deten]iei. De exemplu, dorin]a de a face sex cu o fe-

meie. Nu mai era nevoit s`-[i „sting` focul din vintre“ ca unul dintre

în]elep]ii din Vechiul Testament – acel foc nu mai ardea de mult.
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1 Poli]ia secret` din Republica Democrat` German`. (n. trad.)
2 Ziar socialist din RDG, cu sediul la Berlin. (n. trad.)



Totu[i, imagina]ia îl tr`da când vedea insecte mici [i agitate

mi[unând prin înc`pere. Bur]i maro-g`lbui care treceau repede prin

cr`p`turile podelei, cu antenele lor tremur`toare, ie[ind din spatele

chiuvetei, un exemplar aparte urcându-se pe plapuma lui – o femel`

gestant` ce târa un cocon albicios, sau un mascul ]an]o[, cu picioru[e ra-

pide, sau un pui neajutorat ce trasa cercuri cu antenele sale sub]iri –

toate acestea îi zgâl]âiau lui Anwaldt creierul cu o desc`rcare electric`

de neuroni. Întregul s`u corp se ghemuia de durere, antenele tre-

mur`toare îi g`ureau pielea [i mii de picioru[e îl furnicau, desigur, numai

în imagina]ie. Atunci f`cea un acces de furie [i devenea un pericol

poten]ial pentru al]i pacien]i, mai ales de când descoperise c` unii din-

tre ei prindeau insecte, le puneau în cutii de chibrituri [i i le ascundeau

în pat. Doar mirosul de insecticid putea s`-i calmeze nervii încorda]i la

maximum. Problema ar fi putut fi rezolvat` transferându-l pe bolnav la

alt spital – unul mai pu]in infestat cu gândaci – dintr-un alt ora[, îns` in-

terveneau pe nea[teptate piedicile birocratice, a[a c`, unul dup` cel`lalt,

directorii de clinic` respingeau ideea. Doctorul Bennert se mul]umise

s`-l mute pe Anwaldt într-o rezerv` dezinfectat` mai des. În perioadele

dinaintea înmul]irii gândacilor, pacientul Anwaldt era calm [i se ocupa,

în cea mai mare parte a timpului, cu studiul limbilor semite.

Exact asta f`cea când infirmierul Jürgen Kopp trecea \n inspec]ie.

Chiar dac` directorul Bennert îl schimbase \n mod nea[teptat din tura de

zi, Kopp n-avea de gând s` p`r`seasc` spitalul. A închis u[a de la salonul

lui Anwaldt [i s-a dus la sec]ia din cl`direa de al`turi. Acolo, s-a a[ezat la

o mas` cu doi colegi, Frank [i Vogel, [i au început s` joace c`r]i. Skat-ul1

îi pasiona pe mul]i membri ai personalului de rang inferior. Kopp licit`

o pic`, dar cel care câ[tig` se dovedi a fi un valet de trefl`. Înainte s`-[i

dea seama de fest`, au auzit cu to]ii un ]ip`t inuman venind din curtea

cufundat` în întuneric.

– Cine zbiar` din to]i r`runchii? se întreb` Vogel.
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– Anwaldt. E aprins` lumina la el, râse Kopp. Cred c-a mai v`zut un

gândac.

Kopp avea par]ial dreptate. Anwaldt era cel care ]ipa. Dar nu din

cauza unui gândac. Pe podeaua din rezerva lui se târau, ca la parad`, cu

bur]ile tres`ltând comic, patru exemplare reu[ite de scorpioni negri de

de[ert.

BRESLAU, SÂMB~T~, 13 MAI 1933
ORA UNU DIMINEA}A

Madame le Goef, o unguroaic`, dar care î[i luase nume fran]uzesc,
[tia cum s` fac` rost de clien]i. Nu cheltuia niciun b`nu] pe anun]uri sau
publicitate \n pres`, [i ac]iona f`r` intermediari. Având încredere în
intui]ia ei fenomenal`, î[i notase din cartea de telefon [i adrese din
 Breslau cam o sut` de nume. Împreun` cu o prostituat` superb`, care
avea multe rela]ii în lumea bun`, a examinat lista, dovedindu-se c` ma-
joritatea numelor erau de oameni boga]i. Pe lâng` aceasta, Madame a
întocmit o list` cu doctorii din Breslau, precum [i cu profesorii de la Uni-
versitate [i Colegiul Tehnic. A trimis tuturor acestor b`rba]i bilete dis-
crete, în plicuri obi[nuite, prin care îi anun]a c` se deschisese un nou club
care putea s` satisfac` [i cele mai mari exigen]e ale domnilor. Al doilea
val de reclame a inundat cluburile pentru b`rba]i, saunele, cafenelele [i
théâtres variétés 1. Garderobierele [i portarii r`spl`ti]i cu generozitate
pentru eforturile lor – f`r` s`-i cunoasc` pe pe[tii de la care primeau deja
bani ca s` le fac` rost de fete – strecurau în mâinile sau hainele invita]ilor
cartona[e parfumate cu o Venus în ciorapi negri [i joben.

În ciuda pioasei indign`ri a presei [i a celor dou` procese \n justi]ie,
clubul lui Madame le Goef a devenit faimos. Clien]ii profitau, acolo, în di-
verse moduri, de farmecele a treizeci de fete [i doi b`rba]i tineri.

În acest salon nu lipseau câtu[i de pu]in numerele artistice.
„Actri]ele“ era recrutate din rândul personalului sau, a[a cum se întâm-
pla cel mai des, spectacolele, generos remunerate de clien]i, erau date
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