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Macaroana z�cea pe trotuar. Era groas�, tubular� �i br�zda-
t� cu ��n�ule�e fine. Cam mizerabil� �i mânjit� cu ni�te sos de 
brânz� uscat. Am ridicat-o, i-am �ters murd�ria �i din locul în 
care st�team, lâng� fa�ada veche a imobilului din Strada Dieffe 
93, mi-am ridicat privirea spre cerul senin de var�. Nici urm� 
de nor �i, mai ales, nici urm� de dâr� alb� l�sat� de vreun avi-
on cu reac�ie. În afar� de asta, m-am gândit c� oricum nu po�i 
deschide geamul avionului ca s� azvârli mâncarea afar�. 

Am intrat în bloc, am zbughit-o pân� la trei pe scara vopsit� 
în galben-sp�l�cit �i am sunat la doamna Dahling. Ca în fiecare 
sâmb�t�, purta pe cap bigudiuri mari �i colorate. 

— Poa’ s� fie rigatoni. În orice caz, sosul e gorgonzola, a 
conchis ea. Frumos din partea ta c� mi-ai adus macaroana, dr�-
g� la�ule, dar nu eu am aruncat-o pe geam. Întreab�-l pe Fitzke.

Mi-a rânjit, �i-a atins de câteva ori tâmpla cu degetul, �i-a 
dat ochii peste cap �i pe urm� s-a uitat în sus. Fitzke st� la pa-
tru. Nu-l pot suferi �i, de fapt, nici nu cred c� macaroana e 
a lui. Doamna Dahling fusese prima mea alegere, pentru c� 
obi�nuie�te s� arunce pe geam diverse lucruri. Iarna trecut�, de 
exemplu, �i-a azvârlit televizorul. Cinci minute mai târziu s-a 
descotorosit �i de so�ul ei, chit c� pe el doar l-a dat afar� din 
cas�. Dup� care a venit la noi, �i mama a trebuit s�-i ofere o 
du�c� de ceva bun. 

„Are o amant� !“a declarat disperat� doamna Dahling. „Vaca 
tâmpit�, m�car de-ar fi mai tân�r� ca mine ! Mai turna�i-mi 
unul !“

Pentru c� televizorul aterizase în tomberon, iar b�rbatul dis-
p�ruse din peisaj, în ziua urm�toare �i-a cump�rat un televizor 
plat bestial, plus un DVD player. De consolare. De atunci ne ui-
t�m împreun� la câte un film de dragoste sau la filme poli�iste, 
dar asta numai în weekend, când doamna Dahling poate dor-
mi pân� târziu. În timpul s�pt�mânii st� în spatele tejghelei de 
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carne la Karstadt-ul din Hermannplatz. Mâinile îi sunt tot tim-
pul ro�ii, a�a-i de frig pe-acolo.

În timp ce ne uit�m la televizor, mânc�m tartine cu salam 
�i ou sau somon. La filmele de dragoste pe doamna Dahling o 
apuc� de cel pu�in zece ori smiorc�itul, dar întotdeauna la fi-
nal se porne�te cu înjur�turile, pe motiv c� abia acum, când ti-
pul �i tipa s-au g�sit unul pe altul, începe adev�rata nenoroci-
re, dar bineîn�eles c� �ia nu vor ar�ta niciodat� a�a ceva în filme, 
ce f�c�tur� de toat� jena – înc� o tartin�, Rico ?

— R�mâne pe disear� ? a strigat în urma mea doamna 
Dahling, în timp ce fugeam la etajul patru, s�rind câte dou� 
trepte deodat�. 

— Normal !
U�a ei s-a închis, iar eu am b�tut la Fitzke. Întotdeauna tre-

buie s� ba�i la Fitzke, fiindc� soneria e defect�, probabil din 
1910, de când a fost construit blocul. 

�i a�tept, �i a�tept, �i a�tept.
Hâr�, hâr�, hâr� în spatele u�ii vechi �i groase. 
Dup� care a ap�rut în sfâr�it Fitzke în persoan�, ca de obi-

cei în pijamaua lui bleumarin cu dungi gri. Fa�a ridat� îi era 
acoperit� de �epi, iar pe cap smocuri de p�r cenu�iu st�teau 
�epene în toate direc�iile. 

Cât� del�sare, pe bune !
M-a izbit un damf de st�tut �i de mucegai. Cine �tie ce �ine 

Fitzke în�untru. În apartament, vreau s� zic, nu în cap. Am în-
cercat s� îmi arunc ca din întâmplare privirea pe lâng� el, dar 
mi-a blocat vederea. Inten�ionat ! Fusesem deja în toate apar-
tamentele din bloc, doar într-al lui Fitzke nu. N-am voie în�-
untru, pentru c� nu m� poate suferi.

— Ah, micul imbecil, a mârâit el. 
Probabil c� a sosit momentul s� declar c� m� numesc Rico �i 

c� sunt un copil misterios dotat. Asta înseamn� c� pot s� gândesc 
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foarte bine, dar în general asta dureaz� ceva mai mult decât la 
al�ii. �i nu e din cauza creierului, care e dezvoltat absolut nor-
mal. Îns� uneori anumite chestii cad pe-afar� �i, din p�cate, nu 
�tiu niciodat� dinainte când o s� se întâmple asta. În plus, nu m� 
pot concentra întotdeauna atunci când povestesc ceva. De cele 
mai multe ori pierd firul ro�u, m� rog, a�a cred eu, c� e ro�u, ar 
putea fi �i verde sau albastru, �i tocmai asta e problema. 

Uneori în capul meu totul se învârte alandala, ca într-o 
urn� de bingo. Mar�ea joc bingo cu mama la clubul pensiona-
rilor, numit Bondarii cenu�ii. Bondarii au închiriat de la biseri-
c� s�lile destinate comunit��ii. N-am nici cea mai mic� idee de 
ce mama merge în locul �la cu atâta pl�cere, fiindc� pe-acolo 
se învârt aproape numai pensionari. Cred c� unii dintre ei nu 
ajung niciodat� acas�, pentru c� în fiecare mar�i poart� acelea�i 
haine ponosite, ca Fitzke cu singura lui pijama, iar unii miros 
ciudat. Poate c� mamei îi place acolo doar pentru c� se întâm-
pl� foarte des s� câ�tige la bingo. Radiaz� de fericire de fiecare 
dat� când urc� pe scen� �i prime�te o po�et� ieftin� din plastic 
de exemplu – de fapt, aproape întotdeauna se dau po�ete ief-
tine din plastic.

Pensionarii se aleg rareori cu ceva, multora dintre ei li se în-
tâmpl� s� adoarm� la un moment dat apleca�i peste cartona�ele 
lor de bingo, iar unii nu pricep cum st� treaba. Chiar în urm� 
cu câteva s�pt�mâni unul dintre ei a stat lini�tit la mas� pân� 
când s-au terminat extragerile. Ceilal�i au plecat, el tot nu s-a 
ridicat, iar când la final femeia de serviciu a încercat s�-l tre-
zeasc�, tipul era mort. Dup� aia mama s-a gândit dac� nu cumva 
omul murise înc� de mar�ea dinainte. Nici eu nu-l observasem. 

— ’Mn�ziua, domnule Fitzke, am spus, sper c� nu v-am 
trezit. 

Fitzke arat� mai b�trân decât pensionarul care a dat ortul po-
pii la bingo. �i e de-a dreptul împu�it. Probabil c� nici el n-o s-o 
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mai duc� mult, fiindc� poart� numai pijamaua, chiar �i atunci 
când merge la cump�r�turi la Edeka. Dac� e s-o mierleasc�, o 
s� fie deja îmbr�cat cu �oalele potrivite. De când era mic avea 
ceva la inim�, i-a zis Fitzke odat� doamnei Dahling, de aceea 
o s�-�i piard� suflul �i la un moment dat BANG ! Dup� p�rerea 
mea, chiar dac� o s� moar� în viitorul apropiat, ar putea s� se 
îmbrace cum trebuie, sau m�car s�-�i mai spele din când în când 
pijamaua, de exemplu la Cr�ciun. Mie unuia nu mi-ar pl�cea s� 
m� pr�bu�esc la Edeka în fa�a galantarului cu brânz� �i s� r�spân-
desc un miros împu�it, chiar dac� a� fi mort doar de un minut. 

Fitzke continua s� se tot holbeze la mine, a�a c� i-am vârât 
macaroana sub nas.

— E a dumneavoastr� ?
— De unde o ai ?
— De pe trotuar. Doamna Dahling zice c� e rigatoni. În 

orice caz, sosul e gorgonzola.
— Z�cea acolo pur �i simplu sau era amestecat� în ceva ? 

m-a întrebat el neîncrez�tor. 
— Cine ?
— Pune-�i mintea la contribu�ie ! Macaroana, idiotule !
— Pute�i s�-mi repeta�i întrebarea ?
Fitzke �i-a dat ochii peste cap. Mai-mai s� plesneasc�. 
— Dac� z�cea acolo pe trotuar, macaroana ta cretin�, sau ai 

pescuit-o din ceva ? �tii tu, din caca de câine. 
— Z�cea doar a�a, am zis. 
— Ia arat�-mi mai exact.
Mi-a luat macaroana din mân� �i a învârtit-o între dege-

te. Apoi a vârât-o – macaroana g�sit� de mine ! – în gur� �i a 
înghi�it-o. Pe nemestecate. 

U�a trântit�, BUM !
�sta nu-i întreg la minte ! E clar, data viitoare când mai dau 

peste vreo macaroan� de g�sit, o s� o t�v�lesc prin caca �i i-o 
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aduc lui Fitzke, iar când o s�-ntrebe dac� e pescuit� de unde-
va, o s�-i spun c� nu – e doar sos de tocan�.

Frate, frate, frate !

Inten�ionasem de fapt s� cutreier cu macaroana prin tot 
blocul, �i uite c� m-am trezit f�r� ea, pierise în spatele din�ilor 
strica�i ai lui Fitzke. Îmi p�rea r�u dup� ea. De fiecare dat� când 
pierzi ceva, se întâmpl� acela�i lucru : înainte nu �i se pare atât 
de grozav�, dup� aceea ajunge îns� cea mai bun� macaroan� 
din lume. La fel p��ise �i doamna Dahling. La început l-a înju-
rat pe b�rbatul ei toat� iarna trecut�, pe motiv c� e un infidel 
nenorocit, dar între timp s-a uitat f�r� oprire la filme de dra-
goste �i a început s�-�i doreasc� so�ul înapoi. 

Voiam ca de la Fitzke s� cobor la etajul doi, dar m-am r�z-
gândit �i am sunat �i la apartamentul de vizavi, unde st� tipul 
cel nou care s-a mutat în urm� cu dou� zile. Nici nu l-am v�-
zut înc�. Nu mai aveam macaroana de g�sit, dar era o bun� 
ocazie s�-l salut. Poate m� l�sa s� intru la el. Îmi place foarte 
mult în alte apartamente. 

�sta fusese gol mult� vreme, fiindc� era prea scump. La un 
moment dat mama s-a gândit s�-l închirieze, deoarece se pare 
c� la etajul patru e mai mult� lumin� decât la doi �i exist� chiar 
o feliu�� de priveli�te, fiindc� printre pomi po�i s� vezi pân� h�t 
la Urban, spitalul cel vechi �i scund de pe cealalt� parte a str�zii. 
Dar când mama a aflat cât ar costa locuin�a, s-a l�sat p�guba��. 
Ceea ce e un noroc, altfel Fitzke ar fi fost cel mai apropiat ve-
cin al nostru. Porcul �sta nehalit.
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Noul vecin se nume�te Westbühl, a�a scrie pe soneria lui. 
Nu era acas�, a�a c� m-am sim�it cumva u�urat. Sunt stresat 
când trebuie s� m� adresez cuiva pe nume. Din cauza vestului �i 
estului, �i a�a mai departe.1 Adic� întotdeauna încurc stânga cu 
dreapta, chiar �i la busol�. Când e vorba de stânga �i de dreap-
ta, automat în capul meu începe s� se roteasc� urna de bingo.

M-am înfuriat în timp ce alergam în jos pe sc�ri. Dac� Fitzke 
nu mi-ar fi distrus dovada, ar fi fost o zi super s� m� joc de-a 
detectivul. Fiindc� cercul suspec�ilor era foarte mic. Puteam de 
exemplu s� fac abstrac�ie de etajul cinci cu mansardele alea dou� 
cochete. Familia Runge-Blawetzky a �ters-o ieri în vacan��, iar 
Marrak, care st� lâng� ei, nu s-a ar�tat la fa�� nici ieri, nici azi. 
Probabil c� a înnoptat iar la prietena lui care îi spal� �i rufele. 
Cam la dou� s�pt�mâni îl vezi pe Marrak alergând prin carti-
er cu un sac uria�, plin de bulendre, afar� din cas� �i în�untru, 
�i iar afar� �i iar în�untru �i tot a�a. La un moment dat doamna 
Dahling a zis c� e îngrozitor cu tinerii b�rba�i din ziua de azi, 
odinioar� �i-ar fi luat cu ei doar periu�a de din�i când ie�eau, 
iar acum car� o jum�tate de �ifonier. În orice caz, Marrak nu 
era acas�. În cutia lui po�tal� de la intrarea în bloc se g�sea înc� 
reclama din ajun. Filmele poli�iste îmi plac mai mult decât fil-
mele de lipeal�, fiindc� la unele chestii s� spunem a�a, î�i pic� 
automat fisa. 

OK, etajul cinci scos din joc. La patru stau Fitzke �i noul tip 
cu nume care indic� un punct cardinal. La etajul trei, vizavi de 
doamna Dahling, locuie�te Kiesling. La el a� fi putut oricum s� 
sun abia pe sear�, fiindc� toat� ziua lucreaz� ca un sclav ca teh-
nician dentar la un laborator din Tempelhof.

Un etaj mai jos : mama �i cu mine, iar vizavi de noi cei �ase 
Kessleri, dar �i ei sunt pleca�i în vacan��. Din apartamentul 

1 Numele are în componen�� substantivul West – „vest“.
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proprietate personal� al familiei Kessler de la etajul doi o scar� 
duce în locuin�a de dedesubt, care e tot a lor. Domnul �i doam-
na Kessler au nevoie de mult spa�iu pentru copiii lor numero�i. 

Cel mai mult m-am bucurat de apartamentul de la etajul 
unu, de vizavi de familia Kessler �i de sub cel în care locuim 
eu �i cu mama. Acolo stau a�a : Jule cu Berts �i cu Massoud. Cei 
trei sunt studen�i. Îns� f�r� macaroan� de ar�tat, vizita la ei era 
exclus�. Berts e în ordine. Pe Massoud nu pot s�-l suf�r, fiind-
c� Jule este îndr�gostit� de el, în loc s� fie de mine. Dar destul 
cu asta. Mai bine mi-a� fi început acolo interogatoriul, sau la 
b�trânul Mommsen, administratorul nostru, care st� la parter. 

Misiune e�uat� !
A�adar fuga acas�, la etajul doi.
Când am intrat în apartamentul nostru, mama st�tea în hol, 

în fa�a oglinzii aurii cu mul�i îngera�i buc�la�i. Î�i ridicase tri-
coul azuriu pân� în dreptul b�rbiei �i î�i studia îngrijorat� piep-
tul, cine �tie de cât� vreme. Puteam s�-i v�d în oglind� fa�a 
gânditoare.

Mul�i oameni, în special b�rba�i, întorc capul pe strad� 
dup� mama. Desigur c� acolo nu merge cu tricoul ridicat, dar 
�i-a�a arat� de-a dreptul marf�. Întotdeauna poart� fuste strâm-
te �i super-scurte �i bluze mulate, cu decolteu adânc. În plus, e 
înc�l�at� în sandale argintii sau aurii, cu curelu�e �i tocuri în-
alte. Are p�rul blond �i îl poart� desf�cut, lung �i drept, �i mai 
are �i o gr�mad� de zorzonele-clinc�nele, m�rgele �i br���ri �i 
cercei. Cel mai mult îmi plac unghiile ei, care sunt foarte lungi. 
În fiecare s�pt�mân� mama lipe�te pe ele ceva nou, de exemplu 
pe�ti�ori tropicali colora�i �i minusculi sau câte o mic� g�rg�ri�� 
pe fiecare unghie. Zice mereu c� sunt o gr�mad� de b�rba�i c�-
rora le place asta, �i de-aia are a�a un succes la munc�. 

— Cândva, ��tia o s� atârne ca ni�te saci, ne-a declarat 
mama mie �i imaginii ei din oglind�. Le mai dau vreo doi, trei 
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ani, dup� care vor fi victima gravita�iei. Via�a e un nenorocit 
de calendar din care cad întruna filele. 

Nu �tiam ce-i gravita�ia, trebuia s� caut. Mereu caut în 
dic�ionar ceea ce nu cunosc, ca s� devin mai de�tept. Uneori mai 
întreb. Pe mama sau pe doamna Dahling sau pe înv���torul meu, 
domnul Wehmeyer. Dup� ce g�sesc, trec pe hârtie. Cum ar fi :

FOR�A DE GRAVITA�IE : Atunci când ceva este mai 
greu decât altceva, obiectul mai greu îl atrage pe 
cel�lalt. De exemplu, p�mântul este mai greu decât 
aproape tot ce e în jur, de aceea nimeni nu cade de 
pe el. For�a de gravita�ie a fost descoperit� de un 
b�rbat pe nume Isaac Newton. Ea este periculoa-
s� pentru �â�e �i mere. Posibil �i pentru alte ches-
tii rotunde.

— Ei, �i ? am întrebat.
— Atunci se vor schimba lucrurile, a zis mama cu hot�râ-

re. În definitiv, aici e vorba de capitalul meu de lucru. A oftat, 
�i-a tras la loc tricoul �i s-a întors spre mine. Cum �i-a mers la 
�coal� ?

— A mers.
Nu pronun�� niciodat� cuvintele „centru special“, fiindc� 

�tie cât ur�sc lucrul �sta. Acolo încearc� Wehmeyer zadarnic, de 
ani de zile, s�-mi ordoneze bilele de bingo în cap. M-am gândit 
s�-i propun a�a : poate ar trebui s� opreasc� mai întâi ma�in�ria, 
�i abia pe urm� s� se ocupe de bile. Dar pe urm� am l�sat-o bal-
t�. Dac� nu-i pic� fisa, ghinionul lui. 

— De ce te-a mai chemat Wehmeyer la frecu� ? a întrebat 
mama. Credeam c� ieri a fost ultima zi de �coal�. 
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— Din cauza unul proiect pentru vacan��. Ceva de scris. 
— Tu �i scrisul. �i-a încre�it fruntea. Ce anume ? 
— Doar o compunere, am murmurat. Chestia era mai 

complicat�, dar înc� nu voiam s� o pun pe mama la curent ; nu 
înainte de a o rezolva eu singur. 

— În�eleg. Fruntea i s-a netezit la loc. Ai mâncat ceva, o 
�aorma sau altceva ?

Mi-a ciufulit p�rul, s-a aplecat �i mi-a aplicat un s�rut pe 
frunte. 

— Noo. 
— �i nu �i-e foame ?
— Normal.
— OK. Facem dege�ele de pe�te. 
A disp�rut în buc�t�rie. Mi-am azvârlit rucsacul în camera 

mea prin u�a deschis�, apoi m-am dus dup� ea, m-am a�ezat la 
mas� �i am început s� m� uit. 

— Trebuie s� te întreb ceva, Rico, a spus mama în timp ce 
l�sa untul s� se topeasc� în tigaie. 

Automat capul mi s-a vârât între umeri. Când mama vrea s� 
pun� o întrebare �i folose�te �i numele meu, înseamn� c� mai 
înainte �i-a f�cut gânduri, iar dac� �i-a f�cut gânduri, de cele 
mai multe ori exist� un motiv serios. Prin serios vreau s� spun 
complicat. Iar prin complicat vreau s� spun bile de bingo. 

— Ce anume ? am întrebat precaut. 
— E vorba de Mister 2000.
Îmi doream ca dege�elele de pe�te s� fi fost deja gata. Pân� 

�i un imbecil s-ar fi prins încotro se îndreapt� discu�ia. Mama 
a deschis frigiderul �i a început s� scrijeleasc� �i s� trag� cu un 
cu�it prin congelator, unde sub un capac de ghea�� albastr�, st�-
tea un pachet congelat cu dege�ele de pe�te. 
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— I-a mai dat drumul unui copil, a continuat ea. De data 
asta unul din Lichtenberg. E deja al cincilea. Cel de dinain-
te era din...

— Wedding, �tiu.
Iar cei trei de dinainte din Kreuzberg, Tempelhof, Charlotten-

burg. Mister 2000 �inea de trei luni tot Berlinul cu sufletul la 
gur�. La televizor au spus c� se pare c� e cel mai inteligent 
r�pitor de copii din toate timpurile. Unii l-au mai numit �i 
R�pitorul ALDI, fiindc� r�pirile lui sunt un adev�rat chilipir.1 
Atr�gea în ma�in� b�ie�ei �i feti�e, o �tergea cu ei, dup� care le 
scria p�rin�ilor o scrisoare : Dragi p�rin�i, dac� vre�i s� v-o recupera�i 
pe micu�a Lucille-Marie, v� cost� numai 2.000 de euro. Gândi�i-v� 
bine dac� e cazul s� implica�i poli�ia pentru o sum� atât de ridicol�. 
Fiindc� astfel o s� v� primi�i copilul înapoi bucat� cu bucat�. 

Pân� atunci to�i p�rin�ii anun�aser� poli�ia abia dup� ce 
pl�tiser�, �i dup� ce copilul lor revenise întreg în sânul fami-
liei. Dar tot Berlinul a�tepta s� vin� ziua în care vreo micu�� 
Lucille-Marie sau vreun oarecare Maximilian nu sose�te aca-
s� într-o singur� bucat�, pentru c� p�rin�ii au dat-o în bar�. 
Exista �i probabilitatea ca unii dintre ei s� fie bucuro�i c� li s-a 
furat copilul, a�adar s� nu scoat� nicio le�caie ca recompens�. 
Ori s� fie s�raci �i s� aib� numai cincizeci de euro sau cam a�a 
ceva. Dac� îi dai lui Mister 2000 doar cincizeci de euro, pe-
semne c� suma e valabil� doar pentru o mân�. Întrebarea in-
teresant� era : ce returneaz� în aceast� situa�ie, mâna sau restul ? 
Probabil mâna, fiindc� bate mai pu�in la ochi. În afar� de asta, 
era clar c� to�i cei cincizeci de euro s-ar duce numai pe expe-
dierea pachetului uria� cu restul din copil.

Oricum, dup� p�rerea mea, 2.000 de euro reprezint� foarte 
mul�i bani. Dar în caz de nevoie, dup� cum mi-a explicat odat� 

1 ALDI este numele unui celebru lan� de magazine cu produse ieftine. 




