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Capitolul l

Ziua in care creditorii ne-au bdtut la ugi a fost

oribil5. M-am simfit umilit5, dar umilinfa nu i-a oprit
pe acei oameni s5-mi distrugi toate amintirile. Toate

obiectele de pre!, mobila, tablourile, argintiria, cona-

cul cochet in care stiteam, chiar gi obiectele perso-

nale, au fost luate de oamenii aceia demni de dispre!.

focurile de noroc ale tatei gi pariurile pierdute ne-au

ficut sd gustim din ceea ce are viala si ne ofere mai
greu; astfel a trebuit si ne mutim intr-un comitat de

lAngi Londra, intr-o casi modesti. Nici nu mai conta

ci avem titlu nobilial, sau poate nu-l mai avem nici
pe acela. Foarte probabil si-l fi pierdut la jocurile de

cirfi, mai ales ci tatei i-a pierit orice urmi de bun-

sim! 9i consideralie fali de noi, darimite si pund gaj

titlul de viconte.

Uitate au fost vremurile cAnd visam la un sezon

in Londra, uitate au fost visurile despre cereri in
cisitorie gi o partidi pe misur5. Niciun birbat nobil
nu-gi doregte o solie firi zestre gi firi titlu, iar mama

nici nu se gAndea si mi mirite cu un om de rAnd. Ce

sI mai zic de surorile mele mai mici, care nu o si se

bucure de micile atenlii pe care viala le are pregitite
pentru nigte fetile de 14 ani. Ava gi Eva sunt gemene

identice gi de cele mai multe ori ne joacd feste mie gi

mamei, schimbAnd locul intre ele 9i preficAndu-se cd

una este cealaltd. Dar sclipirea veseld din privirile lor
s-a dus imediat ce ne-am mutat in noua casi.
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Voiam aga de mult si-mi ajut familia gi mai ales

surorile, dar nu credeam cd o sd fiu nevoiti si fac a;a
ceva. Nu credeam cd trebuie si renun! la ce am mai de

pre! ca si pot sd,mi ajut familia,la libertate.

intr-o zi, cAnd credeam ci nu o sd ne mai deran-
jeze nimeni, la u;i s-a infiligat baronul de Briese,

dorind o audien!5 cu tata. Baronul era un birbat
foarte binevoitor cu familia mea, dar gi cu alte familii
din comitat, ajutAndu-ne din cAnd in cAnd 9i oferind
locuri de muncd pentru oricine avea nevoie. L-am
poftit in cas5, iar cAnd a trecut pe lAngd mine mi-a
ficut cu ochiul inainte si intre direct in biroul tatei.
Situalia mi se pdrea ciudati pentru ci baronul, degi

ajuta multd lume, nu venea personal in casa niminui
pentru o audienli gi mai mult ca sigur nu intra ln
casele oamenilor de parcd era a lui. $i mai ciudat era

faptul cI a putut si-gi migte oasele bitrAne pAni la
casa noastrd. Ei bine, poate exagerez pulin in privinla
vArstei, dar nici baronul nu mai era la prima tinerefe.

Firi si mai stau pe gAnduri, m-am oprit in drep-
tul ugii biroului gi mi-am lipit urechea de ea, sperAnd

si aud ce ciuta baronul in persoanl la 20 de mile

de addpostul conacului siu, dar mai tArziu aveam si
regret aceasti decizie.

LnrAt Marn

***

Credeam cA ziua in care am siricit avea si
fie oribili, dar ziua asta a ajuns in capul listei inci
dis-de-dimineafd. Era ziua nunlii mele cu baronul.
Se pare ci baronul s-a oferit sI ne ajute daci tata ii
acordi mAna mea, iar tata, ca un,,bun om de afaceri", a

acceptat firi si intrebe pe nimeni, nu cd l-ar fi intere-
sat pirerea mea sau a mamei in privinla partidei. Iar
acum stiteam imbricati in sute de metri de material
alb, in fala intregului comitat, in biserici, spunAndu-i

baronului ci o si-i fiu fideli gi o s5-l iubesc pAni
moartea ne-o despirfi.

Nu inlelegeam cum a putut tata si-mi faci aga

ceva, si mi lege de un blrbat care-mi putea fi de

departe bunic. Oare unde mi-a fost capul cAnd am

acceptat cisitoria aceasta cu un birbat mai in vArsti
ca mine cu52 de ani? Nu ci ag fi avut prea multe solu-

!ii, dar gAndul la surorile mele l-a intrecut pe cel de

fugd la mdnistire. Dar ce o si mi fac de acum inainte?
Cum o si suport sd fiu mdritatl cu un birbat pe care

nu l-am ales eu? Cum o si trec peste terifianta noapte

a nunlii, despre care mi-a povestit mama in timp ce

rogeam amAndoui puternic? $i, mai ales, cum o si
trec peste ura gi dorinla criminali din privirea fiului
meu vitreg?

Nu am amintit de el? Ei bine, in urma cisitoriei
nu numai cd m-am ales cu un so! care mai mult ca

sigur o si mi faci viduvi peste cAliva ani, dar gi cu un
fiu vitreg, care mi privea cu urd in timp ce preotul ne

declara so! gi sofie.

Silvia Rusen It



Oare ce pirere avea despre mine? Oare credea ci
m-am miritat cu baronul pentru avere? Nici nu e de

mirare ci asta gAndea, din moment ce asta credeau
toli locuitorii cornitatului, care nu se jenau sd comen-
teze destul de filig acest lucru.

Era oficial, de astdzi incolo eram baroneasa de

Briese, cu toate obligaliile ce reveneau acestui titlu,
dar cum mi puteam descurca cu asemenea responsa-
biliteli cAnd eu incl eram un copil?

Bine, poate copil nu era termenul potrivit, dar eu

incd visam la primul meu sezon,la baluri fastuoase,la
picnicuri in parc 9i la multe alte lucruri nebunegti, pe

care nu aveam si le mai fac.

De azi eram baroneasi ;i in ciuda bArfelor, a
privirilor insistente gi a urii figige a fiului meu vitreg,
aveam si mi comport exemplar. $i de;i nu-mi puteam
indeplini visurile, aveam sd excelez in noul meu rol,
incepAnd cu cel de gazdi.

Mica petrecere de nuntd se linea in sala de bal
a conacului de Briese, care imbrica lol festiv dupi
o lungi perioadi de timp. Stalpii de granit care

inconjurau camera erau infigurali in mitase aurie,
candelabrele strdluceau, iar camera mirosea puternic
a trandafiri gi levinficd, gralie aranjamentelor florale
dispuse ici-colo prin cameri.

$ampania curgea in pahare, muzica asigura buna
dispozilie a invitafilot dar persoana care trebuia si
se distreze cel mai mult era pierduti in gAnduri, pAnd

cAnd o mAni m-a atins ugor pe cot gi m-a trezit din
reverie.

11 I n/ht Alnvn .lilvin Rrtsen 1?

- Dans5m, scumpa mea? a intrebat de lAng5

mine Oskar de Briese, agteptAnd cu mAna intinsi.

- Da, am ingiimat, sperAnd ci o si se termine
curAnd acest teatru.

Ajungi in mijlocul s5lii, am putut auzi acordurile
unui vals, dansul destinat indrigostifilor gi al celor
cisitorifi, datoriti apropierii cerute in timpul dan-

sului. Nu mi-am putut abline un pufnet zgomotos la
realizareaironiei situafiei; noi nu eram indrigostifi, gi

totu;i fdceam primii pagi ai dansului.

- Totul este in reguli, dragd? intrebd solul meu

in urechea mea.

- Da, am rdspuns sec.

Aparent, rdspunsurile mele seci au trecut neob-

servate de soful meu, ceea ce era perfect pentru mine,

deoarece nu doream si conversez cu nimeni. GAndu-

rile mi se roteau in minte la fel cum ticea rochia mea

in momentul cAnd ficeam piruete, dar neatentd fiind,
nu am observat decAt prea tArziu cd dansul se termi-
nase, noi ne retriseserim spre marginea sdlii, iar fiul
lui Oskar venea inspre noi,

Puteam si-i vdd ura din priviri gi speram sd md

inghitd podeaua, pentru ci toatd era indreptati spre

mine. Oare nu i;i dddea seama cd uram situafia asta la

fel de tare precum o ura gi el?

- Tati, a rostit cAnd s-a aflat in fala noastri, pot
sd-!i ripesc minunata solie pentru urmitorul dans?

- intreab-o pe ea, fiule, a rostit rAzAnd baronul.

- imi acorzi urmitorul dans, mami? a intrebat
inocent, accentuAnd cuvAntul mamd.



Am aprobat din cap gi mi-a strAns mAna puternic,

indreptAndu-mi spre celelalte perechi care dansau,

zAmbind spre noi, gAndind probabil cI acesta avea si
fie inceputul unei relqlii familiale frumoase, dar eu

intuisem altceva din privirile pe care mi le tot arunca

fiul lui Oskar.

Ajungi in mijlocul silii, gi-a pus mAna pe spatele

meu gi m-a lipit de el la limita decenfei, strAngAndu-md

in acelagi timp de mAna stAngd. $i-a pironit ochii

cdprui pe fala mea, gi puteam si jur aici 9i acum cd

dansul acesta nu o si se termine bine pentru niciunul'
Ne-am invArtit de cAteva ori ;i cAnd credeam ci

dansul era pe stArgite, muzicanlii cAntau cu ;i mai

mult entuziasm, spre nefericirea mea. Nu cd Hayden

de Briese dansa oribil sau mi cilca pe picioare, din
contrd, era un dansator desdvArqit, iar fiecare migcare

pirea studiatd indelung, doar cd dansul frumos masca

ceva mai ?ntunecat.

- Ascultd ce igi spun acum, mam5, mi-a goptit

in ureche, fdcAndu-mi si md infior. Nu gtiu cum l-ai
prostit pe tata si se insoare cu tine, dar nu o si las o

profitoare ca tine s5-abuzeze de el 9i de sldbiciunea lui
pentru fete mai tinere. Nu credeam ci la vArsta lui o
si se mai insoare, dar m-a uimit, Aga ci ai grijd, mamI,
pentru cI o si-!i fac viala un iad 9i o sd-!i doregti sI nu

te fi niscut dupi ce termin cu tine.
Rostind astea, a fdcut o pleciciune batjocoritoare

in fafa mea gi s-a indreptat spre iegirea din salon' Eu

rdmisesem stand de piatri in mijlocul silii, ignorAn-

du-i pe toli cei care se uitau la mine.

r ^s", L{^-^

in ciuda intdgigdrii mele fragile, nu eram aga, din

contri chiar. Tata mi invigase inainte si se apuce de

jocuri de noroc cum si descurajez tinerii prea insis-

tenli gi biddrani, spre groaza mamei, iar daci Hayden

de Briese avea impresia ci mica lui avertizare avea si
md sperie, se in;ela amarnic.

Aparenlele sunt ingelitoare, iar noul meu fiu
vitreg avea si realizeze asta pe propria lui piele.

Dupd ce au plecat tli ir,,rit"!ii la o ori destul

de inaintati, m-am retras in noul meu dormitor cu

groazd. Stiteam pe intuneric, agteptAndu-mi solul
pentru noaptea nunfii. Terifiant! Speram doar ci totul
o si se termine repede, ca si pot scdpa de aceasti
indatorire.

Dintr-o dati, uga de legdturd intre camere s-a

deschis,ldsAndu-l pe solul meu sd intre cu o lumAnare

in mAni, pe care a pus-o pe polila ;emineului.
incepusem si tremur necontrolat cAnd,Oskar s-a

a;ezat lAngi mine pe pat. Probabil mi-a simlit teama,

pentru cd am incercat si mi dau mai in dreapta,

departe de el, dar mAna lui m-a oprit. Doamne, aju-

te-me!

- Mara, stai linigtitd, a inceput ugor. Am venit
sd vorbim, atAta tot. ili propun un tArg, ce zici? m-a

intrebat calm.

- C-c-ce tArg? m-am bAlbAit nervoasi.

- Nu o si mi ating de tine un an de zile, in schimb

Silvia Rusen 15
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tu trebuie sd te comporli ca cea mai iubitoare solie, o

gazdS,impecabili gi o prieteni pentru fiul meu. $tiu cd

Hayden nu te poate privi ca pe o mamd din cauza dife-

renlei destul de mici de vArsti dintre voi, dar mdcar

incearcd si te imprietene;ti cu el. Poate te gochez, dar
nu vreau sd te forfez sau, mai riu, sd te sperii. $tiu cI
egti tAniri gi inocenti gi incd nu ai apucat sd experi-
mentezi viafa socialS a Londrei din motive cunoscute,

dar eu vreau si-1i ofer rd,gazul acesta pentru a te aco'
moda cu mine gi noul tiu statut. Ce spui? a intrebat
ribddtor.

- Accept, am spus, firi sd mi gAndesc de doui
ori.

Oskar a dat din cap, mi-a sirutat fruntea gi a iegit

din cameri,lSsAndu-mi niuciti. in ce soi de cisdtorie
am intrat?

**x

Dimineafa a venit pe nesimlite, iar eu inci nu

gtiam in ce intrasem. Discufia cu Oskar de aseari
m-a lisat cu nigte intrebiri, dar m-a ;i bucurat intr-o
misuri. Eram bucuroasi ci nu trebuie sd-mi indepli-
nesc datoria de solie prea curAnd, dar cu ce pre!? Mai

bine-zis, ce agtepta de la mine Oskar?

Aveam tot dreptul sd fiu sceptici, nimeni nu ofe-

rea ceva fdrd sd ceari ceva la schimb, iar Oskar nu era

o excepfie. Dar ce sI vrea? Ce si fie?

O fi un joc mai sucit pus la cale impreunl fiul lui?

lar acuzaliile lui Hayden cum cd ag fi o profitoare nu

1A [.nrAs Mnrn

mi-au domolit'deloc temerile. Oare aga md vedea toati
lumea, ca pe o femeie care profiti de un birbat bogat?

Nu aveau de unde sd gtie situalia mea, dar dacd

i-a; explica incurcitura mea lui Hayden poate avea sI
mi infeleagd, $i relalia de prietenie pe care o dorea

Oskar intre noi avea sd se intAmple.
Cu aceasta idee formatd in minte, am chemat

camerista sd mi ajute cu imbricatul 9i sd-mi aranjeze
pdrul. Nu eram o femeie mofturoasd, dar mi gAndeam

cd noul statut de baroneasi merita tratat cu respect,

chiar daci mi-a fost impus cu forfa. Am coborAt gr5-

biti scdrile, dar gi atenti si nu md impiedic gi si cad,

gi m-am indreptat spre parter.
Nu-i da satisfaclie fiului tdu vitreg ;i ai grijd sd nu

cazi.

Cu un zAmbet larg pe fafd, m-am indreptat spre
una dintre camerele de la partel unde se lua micul
dejun. Mary, camerista, mi-a spus unde erau camerele
importante, din motive de orientare, pentru ci nu
voiam si mi pierd prin casd in prima meazi ca baro-
neasd. imi tot repetam ce titlu am, un fel de amintire
permanentd a ceea ce a trebuit si fac pentru a-mi
ajuta familia.

incd cu zAmbetul pe buze, am deschis uga gi am

intrat in camerd, dar zilmbetul imi inghegi pe buze.

in capitul mesei nu stltea solul meu, aga cum mi
agteptam, ci Hayden, care mi privea batjocoritor pe

deasupra cegtii de ceai.

- Buni dimineafa, mam5, a rostit ironic. Cum ai

dormit singuri in patul acela mare 9i rece?

,\ilvi.a Rusen 17
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- Buni dimineafa, Hayden, am rispuns, igno-

rAnd complet intrebarea deocheati. Unde este Oskar?

am intrebat, agezAndu-mi cAt mai departe de el.

- Tata a plecat in zori la Londra, si se ocupe de

ni;te afaceri, o si lipseasci o sdptimAnd, a addugat

cu zAmbetul pe fa!i. Cum, nu !i-a spus ci pleacS? a

intrebat, vizAndu-mi nelimurirea.

- Oh, probabil am uitat eu, am minfit. Totugi,

Hayden, vreau si vorbim ceva dupd ce mAncdm, ce

zici? amintrebat cu speranfi in glas.

- OricAt de minunatd este prezenla ta, nu o si
mi pot bucura de ea, pentru cI gi eu o si plec la Lon-

dra dupd ce imi termin ceagca de ceai, Vai, ca sAvezi,

am terminat-o, trebuie si plec, a spus, bitAndu-gi joc

de mine, sorbind dintr-o inghilituri conlinutul cegtii.

O zi bunl singuri in mausoleul ista, mam5, a rostit,
ridicAndu-se.

infuriati la culme pe el gi mai ales pe Oskar; pentru
ci nu-mi spusese cd o sd plece gi o si mi lase singurd

in cas5, m-am ridicat repede in picioare gi l-am apucat

cu mAna stAngi pe Hayden, acesta oprindu-se mirat.

- Stai pulin si vorbim, ci nu pleacd Londra nici-
ieri, iar daciigi inchipui cd md intimidezi cu atitudinea
asta a ta, si gtii cd te ingeli amarnic, fiule. Stai jos gi hai

si vorbim, am addugat, incercAnd si mI calmez.

- Mei, mdi, mii, pAni la urmi pisicula are gheare,

a rostit amuzat, agezAndu-se intr-un final pe scaun.

Am oftat ;i m-am agezat lAngi el, sperAnd ca

toatl disculia si meargd aga cum plinuisem gi si ne

1n Ladv Mara

inlelegem bine, aga cum ii figiduisem lui Oskal chiar
dacd fiul lui era un migar de la inceput pAnd la sfArgit.

- in primul rAnd, nu-mi spune mami, nu cu tonul
acela ironic, mai bine spune-mi Mara. in al doilea
rAnd, ag vrea si avem o relafie oarecum cordiald daci
se poate, din respect pentru tatel tdu, dacd nu pentru
mine, iar in al treilea rAnd nu crezi cA ar trebui si auzi
gi partea mea de poveste inainte si mi judeci?

- Mam5, in primul rAnd, a zis persiflAndu-mi,
nu mI intereseazi ce vrei tu, nu dau doi bani pe cum

vrei tu s5-9i spun, iar dacl ili inchipui cd o si ascult

o poveste falsd despre cum te-ai indrigostit firi chip
de tata, un bdrbat care-fi poate fi tat5, mai bine pds-

treaz-o pentru tine gi pentru cine are chef sd o aud5, a

spus, ridicAnd vocea.

- Ascultd...

- Nu, tu si asculgi, a fipat, ridicAndu-se de pe

scaun. Cum am spus ;i aseari, o sI am griji si regreli
cI te-ai miritat cu tata, iar daci i1i imaginezi cd fala
ta drigu!5 o sd mi induplece, mai bine !i-ai revizui
planul, Am avut femei mult mai frumoase decAt tine,
mai experimentate gi mai abile in jocul minciunii, iar
daci incerci vreun joc cu mine nu-!i merge, aga cd...

Nici mlcar nu l-am ldsat si continue, YdzAnd,

rogu in fala ochilo4 m-am ridicat in picioare gi l-am
plesnit cu putere peste fa!d, inrogindu-i obrazul drept.
Proasti decizie, pentru ci dintr-o migcare rapidd m-a
prins de ambele mAini gi m-a impins pAni spatele
meu s-a lipit de perete.
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