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— Un craniu! spuse Caspar. Este posibil ca nimeni să
nu ştie să deseneze un craniu?
Gotz privi mâzgăleala pe care tocmai o făcuse pe peretele hangarului, unul dintre multele abandonate pe
aeroportul din Tegel. Se tolăniseră acolo, la umbră, să‑şi
tragă puţin sufletul. Erau îmbrăcaţi cu pantaloni scurţi
largi şi maiouri şi aveau picioarele goale. Era o zi foarte
caldă şi umedă, încât transpirau chiar dacă stăteau nemişcaţi. Gotz desfăcu braţele, ca şi cum ar fi dorit să
spună că el mai bine de‑atât nu putea.
— Dă‑mi mie! spuse Bartholomäus. Mă ocup eu.
Luă pensula. O băgă în vopsea. Stropind peste tot
şi murdărindu‑şi braţele şi maioul, făcu un cerc în care
adăugă, jos, cinci liniuţe, iar sus, două ovaluri.
— Şi ăsta cam ce‑ar vrea să fie?
— Cum adică ce‑ar vrea să fie? Este un craniu. Capul,
spuse atingând cercul. Dinţii, şi arătă cele cinci liniuţe.
Şi ochii, spuse arătând ovalurile.
Gotz îşi frecă obrazul.
— Mie mi se pare un colier.
— Cum aşa, un colier? Căldura ţi‑a topit creierul?
Cum poţi să vezi un colier?
Un băieţel cu ochii de culori diferite, unul verde şi celălalt căprui, pe care toţi îl strigau Ţintă, căci avea vreo
duzină de ţinte înfipte în sprânceana stângă, în urechi şi
în nas, îşi şterse transpiraţia care‑i strălucea pe frunte,
se apropie de desenul lui Barth şi‑şi înclină capul.
— Mi‑aminteşte de ceva!
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— De ce anume?
— Ceva indian. Un dreamcatcher1.
— Ce este un dreamcatcher?
Ţintă îşi roti vârful de metal din nară.
— Un obiect magic. Fratele meu ţinea unul deasupra
patului. Îl cumpărase din piaţa de vechituri, spuse el şi
zâmbi. Ajută la păstrarea viselor. Sau poate să te apere
de coşmaruri. Ceva de genul ăsta.
— Şi‑l fac indienii?
— Da…
— Cei din India?
Ţintă dădu din cap în semn că nu.
— Ceilalţi.
— Şi funcţionează?
Ţintă ridică din umeri.
Barth îşi şterse mâinile de maioul leoarcă de sudoare
şi plin de vopsea.
— Ce tot spuneţi acolo? Vise, indieni… Priviţi! Ochi,
dinţi, cap… şi arătă spre desen. Este un craniu. Ce mai
trebuie?
— Wolfrun vrea ceva care să stârnească frica, spuse
Caspar. Ceva care să insufle respect. Nu mâzgăleala unui
handicapat.
— A unui… Ei bine, ştii ce‑ţi spun…
— Nu. Ce‑mi spui?
— Îţi spun… şi făcu o pauză să‑şi caute cuvintele…
să vină să şi‑l facă singură, iată ce!
Wolfrun dăduse ordin să se găsească un simbol, ceva
cu care să‑şi marcheze teritoriul, astfel încât să fie clar
că acea parte a Berlinului era sub controlul celor din
Tegel. Lansase un fel de concurs. Cel care ar fi găsit
simbolul potrivit ar fi fost demn să primească recunoştinţa ei; aşa spusese.
Dreamcather – obiect tradiţional al nativilor americani, în
formă de cerc, împodobit, despre care se spune că ocroteşte somnul,
prinzând visurile rele (n. red.).
1
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Bartholomäus era pe punctul să trântească pensula
de pământ, când Ţintă i‑o trase din mână, o băgă în vopsea şi se apropie de zid. Închise ochii ca şi cum ar fi vrut
să evoce o amintire îndepărtată. O muscă îi zumzăi în
jurul capului şi apoi se ascunse în părul lui: el nu băgă
de seamă, rămase nemişcat; pensula mânjea cimentul
cu vopsea, iar câteva picături îi căzură pe gleznă şi pe
picior. Apoi, dintr‑odată, se scutură şi, cu gesturi precise, ca şi cum toată viaţa s‑ar fi îndeletnicit doar cu
aşa ceva, desenă pe zid un craniu nu foarte diferit de
al lui Barth – capul rotund, ovalurile în locul ochilor,
la care adăugă unul pentru nas, liniuţele pentru dinţi
– dar, spre deosebire de celălalt, al lui Ţintă avea capul
şi dinţii coloraţi, plini, în timp ce nasul şi ochii erau goi.
Iar ochii aceia goi şi trişti care ieşeau din craniu îi lăsară fără cuvinte: simţeau că s‑ar fi putut apleca peste
marginile lor şi vedea infernul. Nu‑i luă decât un minut
şi ceva, apoi se dădu doi paşi în spate ca să privească
desenul şi făcu o piruetă.
— Ei bine?
Pe faţa lui nu se citea mândrie, nici înfumurare: doar
sentimentul de linişte, amestecată cu o oarecare detaşare, al conştiinţei propriei valori. Privirile lui Caspar,
Gotz şi Barth, însă, transmiteau uluire şi invidie.
— Dar cum ai făcut?
— De unde ai învăţat?
— Este minunat…
— Mai mult… mai mult decât atât… Barth sări în
picioare, chiui şi execută mişcările unui dans caraghios,
ca şi cum ar fi alungat o albină.
— Ăsta da simbol! spuse Caspar.
— Wolfrun îşi va ieşi din minţi de bucurie… oftă
Gotz. Vei primi recunoştinţa ei.
— Să ne punem pe treabă, spuse Caspar, bătând din
mâini. Câte pensule avem?
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— Vreo zece.
— Nu ajung. Toţi trebuie să aibă o pensulă şi vopsea.
Vom desena craniul peste tot. Cine‑l va vedea va şti că
teritoriul pe care păşeşte ne aparţine… iar dacă rămâne
aici, o face pe barba lui.
— Pe barba lui, repetă Bartholomäus, foarte încântat.
— Numai că Chloe nu se gândise niciodată… spuse
Gotz.
— La ce anume?
— La chestia asta cu simbolul.
— Wolfrun nu e Chloe, răspunse Caspar.
Gotz îl scrută pieziş.
— Acum chiar că‑ţi place de ea, nu‑i aşa?
— De cine?
— De Wolfrun.
— În ce sens?
— Păi… Nu tu spuneai că ar fi fost periculos să fim conduşi de una ca ea, adică, nebună de legat… Mi se pare…
— Şi? Caspar înţepeni, iar irişii săi, atât de deschişi
încât păreau albi, deveniră de gheaţă ca printr‑o vrajă.
— Nu, doar credeam…
— Ce? Ce credeai?
Gotz înghiţi în sec.
— Nimic.
— Nu ţi s‑a întâmplat niciodată să‑ţi schimbi părerea?
— Sigur.
— Wolfrun s‑a dovedit a fi mai capabilă decât credeam.
Gotz încuviinţă timid, mişcând doar bărbia.
— Cred că are planuri mari pentru noi, continuă
Caspar. Şi pentru Tegel. Nu este doar o sărită de pe fix.
Sunt sigur că ne vom distra pe cinste.
Gotz dădu parcă să continue, cu buzele pe jumătate
strânse, apoi făcu din cap semn că nu.
— Ce este? continuă Caspar. Eşti ciudat astăzi. Faci
pe misteriosul. Dacă ai ceva de spus, spune!
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— Nu, nimic. Erau… gânduri. Prostii.
— Atunci să ne punem pe treabă. Pierdem timpul.
— Eu merg la lac, spuse Cui, scuipând pe jos. Mi‑e cald.
— Vin şi eu, sări Barth.
— Ba nu te duci nicăieri, rânji Caspar. Ţintă da, el se
poate duce. Noi, nu. Trebuie să stăm aici, să învăţăm să
desenăm simbolul. Când vom şti să‑l facem ca el, atunci
ne vom duce şi noi la lac.
Barth pufni şi dădu cu piciorul într‑o piatră, dar era
desculţ şi se lovi la degetul mare.
Fără să‑i salute, Ţintă îşi luă geanta în bandulieră,
de care nu se despărţea niciodată – plină de cârpe, discuri de metal, cioburi de sticlă colorate – şi o luă pe pistă,
spre pădurea ce separa aeroportul de lacul Tegel. Ar fi
vrut să alerge, aşa mare chef avea să se arunce în apă,
dar soarele intra în asfalt şi‑l fărâmiţa; usca pământul
şi gura. Ţintă ar fi pariat că era vara cea mai caldă din
istoria omenirii. Cu siguranţă cea mai caldă din istoria
Berlinului. Mergea încet. Luă de pe jos un băţ, pe care‑l  
folosi ca să taie aerul. Scotea un zumzet ca de bondar.
Când ajunse la copaci, coroanele acestora îi ţinură
umbră, însă acolo era plin de musculiţe. Strânse buzele
ca să nu‑i intre în gură şi‑şi prinse nasul cu două degete:
auzise că puteau intra pe nas şi ajunge până la creier.
La gândul că ar avea creierul plin de musculiţe, râse de
unul singur – gânduri de musculiţe, vise de musculiţe.
Flutură băţul. Porni să atace copacii ca un scrimer care
fandează şi bătu din picioare, de parcă zgomotul i‑ar fi
putut speria. Dar zgomotul nu avea efect asupra lor.
În schimb…
În schimb, atrase atenţia cuiva mult mai periculos.
Care era obişnuit să se mişte fără să lase urme, nevăzut. Ceva ce începu să‑l urmărească mai întâi de departe, apoi de‑aproape – tot mai de‑aproape. Ceva ce nu
mâncase de zile întregi.
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Ţintă nu‑şi dădu seama.
Continuă să meargă ca şi cum ar fi fost singur, gândindu‑se la fratele lui, la dreamcatcher, la craniu. Îi
veni în minte un alt mod de a‑l desena, o metodă mai
simplă şi mai eficientă. Întotdeauna fusese priceput la
desen. Între timp, tot mergând, cufundat în gânduri, răsuflând din greu din cauza umezelii, cu pielea lipicioasă
de sudoare, continua să lupte cu musculiţele, ca şi cum
acesta ar fi fost cel mai important lucru din viaţa lui.
Dar nu era.
Nu era cel mai important lucru.
Era cel din urmă.
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