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PRIN CE}URILE INSOMNIEI

Pân` la momentul în care Irène de Terrenoir a p`truns în via]a mea,
zeii îmi d`ruiser` un somn de bebelu[. De atunci îns`, m` trezeam la
dou` diminea]a, fix la dou`, cu punctualitatea unui tren din timpul lui
Mussolini. La început, încercasem orice ar fi putut s` m-ajute s` scap de
aceast` belea. Un pahar cu lapte, o rait` pe la toalet`, lectura unei pagini
sau poate chiar dou` dintr-o Biblie [terpelit` Dumnezeu [tie din ce
hotel. Cu unicul efect de a m` face înc` [i mai nervos. Pilulele de culoare
mocirloas` pe care mi le plasase amicul meu Hubert n-au avut mai mult
succes. Dup` câteva zile, m-am resemnat. {i am schimbat metoda. De
cum deschideam ochii, o porneam la plimbare în toiul nop]ii. Rezultat
nea[teptat, am ajuns s` resimt o intens` pl`cere str`b`tând str`zile [i
pie]ele pustii ale cartierului, luminate de o frântur` de lun`. {i s` îl
blestem pe trec`torul r`t`cit sau pe tipul în pijama care î[i scotea câinele
afar` [i cuteza s` încalce solitudinea domeniului meu.

Itinerariul meu era trasat o dat` pentru totdeauna, precum cel al
paznicului unui parc sau al lampagiului. Îmi începeam preumblarea
dând ocol parcului Josaphat pân` la strada Fontaine d’Amour, pe drept
numit` Fântâna Dragostei, care m` ducea pân` în dreptul casei lui Anne,
logodnica mea, apoi prin fa]a apartamentului lui Federico, frizerul care
îmi închiria un minuscul birou deasupra salonului s`u, dup` care o luam
în sus spre Pia]a Binef`c`torilor unde m` l`sam s` cad pe o banc`, sub
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castanii maiestuo[i care str`juiau fântâna monumental`. Acolo, ad`stam

s` vin` somnul, contemplând obloanele care acopereau farmacia lui

 Hubert [i ferestrele întunecate ale apartamentului s`u situat deasupra

laboratorului. În fine, leg`nat de lini[tea locurilor, m` reîntorceam \n pat

ca s` gust cu u[urare dou`-trei ceasuri de odihn`.

Afurisita de Irène! Nu f`cusem imediat leg`tura între ea [i necazurile

mele cu somnul. În plus, am mai avut nevoie [i de o gr`mad` de timp ca

s`-i descop`r adev`ratul nume. {i înc` [i mai mult ca s` pricep ce voia

de la mine. Când mi-am dat seama c` fusesem tras pe sfoar`, era prea

târziu. Tot ce îmi povestise pân` atunci, iar eu înghi]isem la fel de

cuminte cum luam siropul calmant al lui Hubert – p`rin]ii deporta]i, fa-

milia disp`rut` în lag`re, averea evaporat` − toate astea nu erau decât

minciuni. Iar ancheta pe care mi-o încredin]ase, o în[el`torie. O perdea

de fum. Nu-mi d`dusem seama de nimic. Detectivul lui pe[te!

Irène î[i f`cuse pentru prima dat` apari]ia într-o diminea]` la salonul

de coafur` al lui Federico, în vreme ce eu mo]`iam în biroul meu de la

etaj. «Telefon pentru tine, Michele!» zbierase Federico. Împ`r]eam

acela[i aparat a[ezat la intrarea în salon [i aceea[i linie. Era economic, de

acord, dar încerca]i dumneavoastr` s` duce]i o conversa]ie confiden]ial`

într-o înc`pere ticsit` de babe flecare [i cârâitoare care tac de cum ridic

eu receptorul! Dar, având drept unic client o companie de asigur`ri care

\mi pl`tea te miri ce, cum mi-a[ fi putut eu oferi luxul unei linii separate?

Doamna care m` suna invoc` numele de Celtic, compania care îmi

asigura subzisten]a. Voce r`gu[it`, accent de origine incert`, ton decis

[i sec. Un comisar al poporului, venit din cealalt` parte a cortinei de fier

special spre a m` întâlni pe mine? Surpriz`: am v`zut intrând o jun`, ale

c`rei plete lungi [i buclate îi c`deau pe umeri cu o neglijen]` studiat`.

În timp ce se a[eza pe fotoliu cu gra]ia unui star, nu mi-am putut împie -

dica privirea s`-i mângâie sânii pu[i în valoare de un bolero micu] [i s`-i

apreciez n`sucul obraznic, împodobit cu o dr`g`la[` aluni]`. O u[oar`

mi[care a capului a f`cut s`-i unduiasc` pletele. Ce chestie, nici  comi -

sarii poporului nu mai seam`n` deloc cu cli[eele propagandei ameri-

cane!
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Dintr-o singur` privire a estimat capitalul social al agen]iei Van Loo
[i valoarea sa bursier` pe pia]a interna]ional`. Nimic nu i-a sc`pat, nici
biroul meu am`rât, nici impermeabilul p`tat, nici ochii mei încerc`na]i
[i nici expresia de surpriz` iscat` de apari]ia ei. {i toate astea f`r` ca
nimic s-o descurajeze.

− Domnul Van Loo?
Era vocea care îmi solicitase întâlnirea. Nu puteam s` m` în[el.
– Domnul Tongerloo mi-a recomandat c`lduros serviciile dumnea -

voastr`. Se pare c` a]i condus o anchet` foarte dificil` pentru compania
sa.

Mi-am amintit de omul gras [i chel care reprezenta compania Celtic
în Congo belgian unde fusesem în misiune cu câ]iva ani mai înainte1.

– Tongerloo s-a reîntors în ]ar`?
Când îl întâlnisem la Léopoldville, ghicisem c` trecerea prin Africa

reprezenta pentru el un adev`rat calvar. Îl suporta cu speran]a c`-[i va
vedea sacrificiul r`spl`tit cu o avansare în organigrama companiei sale
din Belgia.

– Nu. Tr`ie[te tot la Léopoldville. Din p`cate pentru el, [eful cel mare
[i-a plasat doi nepo]i în posturile la care râvnea la Anvers.

D`du din umeri [i sfâr[i cu un oftat care îi în`l]` un pic partea de sus
a boleroului:

– N`ravurile bune de dinainte de r`zboi [i-au revenit la normal. Nu-
mirea amicilor [i promovarea pe canapea...

Imaginea unui detectiv, a clientei sale [i a unei canapele m-a f`cut s`
uit s-o întreb unde îl întâlnise pe Tongerloo.

– Ave]i un pic de timp pentru mine?
Am mi[cat de colo-colo câteva hârtii care z`ceau pe birou de luni de

zile (facturi nepl`tite [i reclame).
– Dac` îmi da]i un imbold, a[ putea avea. Doar s` duc la bun sfâr[it

dou`-trei dosare [i a[ putea s`-mi fac timp.
U[urarea pe care am citit-o în ochii ei a f`cut s`-mi bat` mai vioi

inima.

AVEREA GUTMEYER 7

1 – În Le Roi du Congo (Rege în Congo), o anchet` precedent` a lui Van Loo. (n. aut.)



~sta era [i scopul opera]iei. Am avut nevoie de ceva timp ca s` pri-
cep. Mult mai mult decât avea nevoie Anne, care se ivi în biroul meu
imediat dup` plecarea lui Irène, abandonându-[i clienta în plin`
opera]iune de vopsit p`rul în mov.

– Cine era creatura?
Ca s-o potolesc, am fluturat cele trei bancnote pe care Irène de

 Terrenoir mi le înmânase cu st`ruin]` cu titlul de avans. F`r` s` izbutesc
s-o înseninez.

– {i parfumul `sta ce e? Cadou de la un [eic arab?
Nu remarcasem dâra pe care o l`sase în urma ei. O arom`

neobi[nuit`, cam picant`.
– ...care evoc` dorin]ele lascive [i perverse ale Orientului misterios,

mârâi Anne, deschizând ambele p`r]i ale ferestrei, înainte s` coboare ca
s` salveze ce mai r`m`sese din p`rul clientei.

Ceva mai târziu, a[ezat la terasa cafenelei din Pia]a Binef`c`torilor,
i-am oferit lui Anne detaliile afacerii pe care mi-o încredin]ase Irène de
Terrenoir. În timp ce m` asculta, î[i sorbea ceaiul cu înghi]ituri mici de
parc` mi-ar fi disecat fiecare cuvin]el, pândind minciunile pe care le-ar
fi putut ascunde.

– N`scut` la Praga, într-o familie burghez` evreiasc`, familia
 Gutmeyer. Tat` medic, mam` artist`. P`rin]ii ei au în]eles prea târziu c`
evenimente cumplite riscau s`-i r`pun`. Nem]ii au intrat în Praga în mar-
tie 1939, când înc` nu se uscase cerneala acordului de la München, care
îl lega în scris pe Hitler s` cru]e Cehoslovacia. Înc` de la începutul
vân`torii de evrei, p`rin]ii i-au fost deporta]i, mai întâi în lag`rul de la
Terezin, apoi nu se mai [tie unde, f`r` îndoial` la Auschwitz. Oricum,
ace[tia au disp`rut.

– Dar nu [i apetisanta ta client` pe care r`zboiul nu pare s-o fi atins.
Nu îndr`znesc s`-mi imaginez micul sacrificiu pe care l-a acceptat atunci
când un frumos arian a venit s-o aresteze...

– Anne, îmi este ru[ine pentru tine! Biata fat` nu putea avea atunci
mai mult de cincisprezece ani. A sc`pat ca prin minune de soarta fami-
liei sale. În momentul în care nem]ii au dat buzna \n apartamentul ei, se
afla în vizit` la o prieten` ai c`rei p`rin]i cuno[teau un fermier în
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Moravia, un om de încredere, care i-a oferit ad`post pân` la sosirea tru-
pelor ruse[ti.

– {i pe [eicul arab unde l-a întâlnit?
– Nu e arab. E francez. Un diplomat care s-a îndr`gostit de ea, a luat-o

de so]ie [i a dus-o la Paris.
– De unde ea [i-a luat zborul spre Bruxelles cu economiile casei [i cu

bijuteriile de familie? Ghicesc urmarea. So]ul i-a dat de urm`, iar ea te
pl`te[te ca s-o aju]i s` scape de el...

– So]ul ei, Charles-Henri de Terrenoir, e de trei luni la post la am-
basada Fran]ei în Belgia. Îl iube[te [i nu are de gând s`-l p`r`seasc`.

Anne nu se d`du b`tut`.
– În basme, când eroina \[i g`se[te f`t-frumosul, povestea se \ncheie.

De ce s` apeleze la cel mai talentat detectiv din regat dup` happy end?
Cum te cunosc eu, ai s` strici petrecerea [i ai s` transformi basmul în
co[mar.

– E cam greu s` te bucuri cu adev`rat de o via]` bun` când ]i-ai pier-
dut p`rin]ii \n fumul lag`relor mor]ii cu cinci ani în urm`. De la sfâr[itul
r`zboiului, tot încearc` s` dea de urmele lor. Înainte de a p`r`si Praga,
a h`r]uit toate organismele care se ocup` de refugia]i, Crucea Ro[ie, or-
ganiza]iile evreie[ti. So]ul ei a tras toate sforile diplomatice, dar f`r`
niciun rezultat. So]ii Gutmeyer pur [i simplu s-au evaporat, odat` cu
averea lor. Casa le-a fost jefuit` de nem]i. Tablouri, bijuterii, seif, totul a
disp`rut, conturile din banc` le-au fost confiscate. În afar` de un cont
din Elve]ia pe care tat`l [i-a luat precau]ia s`-l deschid` înainte de r`zboi.

− Uf! Onorariile tale sunt asigurate!
− Când Irène de Terrenoir s-a prezentat la banc`, la Basel, luna tre-

cut`, a avut surpriza s` afle c` respectivul cont tocmai fusese închis cu
câteva zile mai înainte.

− {i cine este fericitul beneficiar al mo[tenirii?
− Documentul de retragere purta semn`tura plin` de curbe [i de vo-

lute a tat`lui ei.
− P`i, e o veste bun`, nu? Contrar celor de care se temea, tat`l ei a

supravie]uit.
− F`r` s` fi încercat s` ia niciodat` leg`tura cu ea?
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− Poate c` [i el credea c` întreaga sa familie fusese spulberat` de
Holocaust?

− Irène e convins` c` un escroc s-a dat drept tat`l ei.
− Tu vezi vreun bancher înmânând fonduri f`r` s` verifice identitatea

[i actele unui om pe care toat` lumea îl crede mort? Dac` b`ncile
elve]iene încep s` distribuie banii evreilor disp`ru]i în timpul r`zboiului,
nu le mai r`mâne decât s` trag` obloanele…

− Totul era în ordine. Potrivit documentului acestui abil falsificator,
un pa[aport eliberat de organiza]ia interna]ional` a refuga]ilor, doctorul
Gutmeyer este în via]`. Locuie[te la Bruxelles, în Pia]a Binef`c`torilor la
num`rul 29.

− La o sut` de metri de aici? A! Ghicesc urmarea. Nu exist` niciun
doctor la adresa asta?

− Nu exist` niciun doctor, într-adev`r. Doar un farmacist.
− Fir-ar s` fie! Num`rul 29… este adresa lui Hubert!

Câteva nop]i mai târziu, dup` ce îmi încheiasem obi[nuita mea rait`
prin cartier, tocmai eram gata s` m` reîntorc acas` când am z`rit o
lumin` timid` strecurându-se printre stinghiile oblonului farmaciei.
Lumânare, lamp` de birou, lantern`? Nom di djosse!2 Cineva se furi[ase
în locuin]a lui Hubert.

S` m` n`pustesc asupra r`uf`c`torilor? F`r` arme, f`r` s` am nici
m`car bâta r`mas` în buzunarul impermeabilului? Cel mai cuminte era
s` le telefonez poli]ailor. Când eram gata s` strecor moneda în fanta
aparatului, m-am r`zgândit. Mai bine era s`-l avertizez în primul rând
pe Hubert, cu siguran]` cufundat într-un vis în care n`scocea un nou
leac [arlatanesc menit s`-mi readuc` somnul. Spre marea mea surpriz`,
ridic` receptorul de la primul apel.

− A, Hubert! E[ti treaz? Te-au trezit ho]ii?
− Ho]ii? zbier` el. Care ho]i?
S` fi fost înc` adormit?
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− E lumin` în laboratorul t`u! Cineva încearc` s`-]i jefuiasc` dulapul

cu somnifere!

Reac]ia lui m` l`s` f`r` grai.

− {terge-o, Michel! Vezi-]i de treburile tale!

{i poc! Trânti receptorul.

Cu aparatul în mân`, [ov`iam ne[tiind ce atitudine s` adopt, când o

camionet` întunecat`, f`r` niciun semn de identificare, opri în fa]a casei

lui. Hubert avea dreptate. Era cumva treaba mea? Curiozitatea se dovedi

îns` mai puternic`. Nemi[cat în umbra cabinei telefonice, am v`zut u[a

farmaciei deschizându-se, pe Hubert sco]ând capul afar`, apoi f`când

un semn peste um`r. Dou` fantome scoaser` o lad` grea din laborator

[i o b`gar`, nu f`r` b`taie de cap, în partea din spate a vehiculului, care

demar` imediat. Înainte de a trage z`vorul la u[`, Hubert mai cercet` o

dat` pia]a ca s` se asigure c` nimeni nu îi remarcase manevrele. Apoi,

lini[tit, stinse luminile [i urc` al`turându-se ca orice burghez micii sale

familii.

În noaptea aceea, nu am mai izbutit s` adorm. Dup` ce am aruncat

la gunoi medicamentele lui Hubert, mi-am preparat o cafea tare. A doua

zi, l-am reîntâlnit la terasa noastr` obi[nuit`.

− Pare s` fie înc` [i mai obosit decât de obicei, spuse Hubert

adresându-se cu ostenta]ie lui Anne, care ridic` din umeri, modul ei de

a refuza orice responsabilitate.

Hubert se întoarse spre mine.

− Cine te pl`te[te s`-mi supraveghezi farmacia?

Era inutil s`-i vorbesc despre hazard. Nu credea în a[a ceva, dup`

cum nu credea în existen]a lui Dumnezeu.

− Ce anchet` e asta, care te ]ine treaz toat` noaptea?

Anne râse strâmb.

− «Désirs d’Orient», asta îi tulbur` somnul!

− Cuno[ti cumva un anume Gutmeyer? 

Î[i r`suci îndelung linguri]a în cea[c` înainte s` morm`ie:

− Îmi pare r`u, Michel. Numele `sta nu îmi spune nimic.

Sim]indu-l c` [ov`ie, am st`ruit.
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− Majoritatea evreilor veni]i s` se stabileasc` în Belgia de la sfâr[itul

r`zboiului încoace [i-au schimbat numele, relu` el. Numele de familie

cu consonan]` germanic` au fost flamandizate, numele complicate au

fost simplificate, sunetele z, w, y au fost suprimate. Mul]i au purtat un

nume fals în timpul Ocupa]iei. Al]ii au adoptat o nou` identitate, odat`

cu Eliberarea, pentru a [terge orice urm` a vie]ii lor precedente.

 Gutmeyer al t`u, e cumva numele de origine, numele de împrumut, cel

de dinainte de r`zboi sau noua sa identitate?

− Este numele sub care î[i exercita cândva profesia la Praga, unde

era medic. Nazi[tii l-au dus în lag`rul de la Terezin.

− Locul favorit de vilegiatur` al intelectualilor evrei din Cehoslovacia

începând din 1941…

– Potrivit spuselor fiicei, tat`l i-a murit într-un lag`r. Or, tocmai a

reap`rut la Bruxelles.

– La Bruxelles?

– La fel ca [i tine. Ce-i de mirare?

– E o afurisit de mare diferen]`. Dup` Eliberare, compatrio]ii mei

polonezi au f`cut totul pentru a evita s` se reîntoarc` în ]ara lor, pe când

cehii s-au gr`bit s` revin` în blânda lor patrie, fiind siguri c`, dup` oribila

parantez` a r`zboiului, via]a î[i va relua cursul de mai înainte, fericit` [i

lipsit` de griji. Nu b`nuiau c` venirea comuni[tilor la putere avea s` dea

peste cap ceea ce trecerea nazi[tilor l`sase intact. De când cu lovitura de

la Praga, iat`-i prin[i în curs` ca [obolanii. Faptul c` Gutmeyer `sta al

t`u a izbutit s` se strecoare pe sub Cortina de fier m` mir` foarte mult.

– Ai s` fii înc` [i mai surprins s` afli unde anume s-a refugiat…

Am ar`tat cu degetul spre farmacia a c`rei fa]ad` se z`rea de cealalt`

parte a pie]ii prin frunzi[ul castanilor.

– Conform pa[aportului, locuie[te în imobilul t`u, împreun` cu para-

lele pe care le-a recuperat-o la trecerea prin Elve]ia.

V`zând ce ochi mari a f`cut Hubert, mi-a fost clar c` nu economiile

lui Gutmeyer le evacuase noaptea precedent`, într-o camionet`

anonim`.
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– Falsul doctor Gutmeyer cuno[tea secretele celuilalt, adev`ratul,
num`rul contului acestuia, adresa b`ncii din Basel. Documentele sale
erau atât de bine f`cute încât au reu[it s`-l în[ele pe bancher.

Hubert avu nevoie de ceva timp s` digere informa]iile astea. Cât s`
golesc eu dou` pahare de gueuze grenadine3:

– Nu [tiu mare lucru în leg`tur` cu evreii cehi, îns` cea mai bun`
 prieten` a so]iei mele vine de la Praga. Una dintre pu]inele persoane
care a avut flerul s` aleag` calea exilului. În timpul s`pt`mânii, Lily e
chelneri]` într-un restaurant. Duminica, Rebecca este cea care o serve[te
la mas`.

Se întoarse spre Anne.
– Veni]i amândoi la noi la prânz, duminica viitoare. O ve]i întâlni. Cu

pu]in noroc, o fi f`cut poate apel cândva la serviciile doctorului
 Gutmeyer, cine [tie?
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