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Michele Mari

Dar cine dracu’ era ăsta de ştia atîtea lucruri ? Te pomeneşti
că Peabody a dezvăluit totul, s‑a gîndit Jones alarmat : atît de
alarmat, încît comite o greşeală.
— De ce, ce v‑a povestit ?
— Asta dumneavoastră ştiţi, i‑a spus Havelock zîmbind. Eu
ştiu doar că a dispărut.
— Şi el ?
— Şi el, şi... nu sînt singurul care‑l caută, se pare.
— Nu înţeleg.
— Se pare că cineva i‑a prădat biroul în căutare de ceva... În
prezent suspiciunile cad pe domnul Moriarty, păcat că a fost ucis.
— Vă jur că nu ştiu nimic despre povestea asta, a protestat
Jones, de data asta sincer.
— Dar despre familia Pemberton ştiţi ceva ?
Din nou un fior de gheaţă pe şira spinării.
— Ar trebui ? a spus străduindu‑se să pară degajat.
— Aţi putea, dat fiind că este vorba despre una dintre cele mai
bogate familii din regiune.
Jones a clătinat din cap împingîndu‑şi în faţă buza de jos, aşa
cum fac copiii îmbufnaţi.
— Şi, ca să închei, a continuat Havelock privindu‑şi interlo‑
cutorul fix în ochi, mai e şi chestiunea copilului.
— Care copil ? a exclamat Jones cu o voce ascuţită de isteric.
Care copil ? !
— Tocmai : care copil. Îmi imaginez că nu ştiţi nimic despre
asta, nu‑i aşa ?
— Uitaţi‑vă‑n jur : vi se pare ăsta un loc pentru copii ? Ascultaţi,
dacă vreţi să m‑amendaţi pentru activitatea fetelor mele, de‑acord,
o să iau amenda ca pe un fel de taxă, dar pe urmă toată chestia
se opreşte aici.
— Unde se opreşte hotărăsc mai întîi eu, apoi o să hotărască
judecătorul. Îmi spuneaţi despre fete : pot să văd şi eu vreuna ?
— Da’ cum să nu ! a spus Jones regăsindu‑şi zîmbetul. Pe care‑o
preferaţi şi, bineînţeles, e din partea casei !
— Nu m‑aţi înţeles : aş vrea să le interoghez.
— Să le interogaţi ? Dar... dar...
— Deci ? a insistat Havelock schiţînd gestul că se ridică.
— Păi... e Polly... e Molly... şi apoi e numărul unu, Roşcata...
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— Mi le chemaţi jos sau trebuie să urc eu ?
Lui Jones îi venea să plîngă, lucru care, în medie, i se întîmpla
o dată la şapte ani. S‑a ridicat încet ca un condamnat la moarte,
apoi l‑a condus pe Havelock sus pe scară.

În numele lui Machiavelli
-

Maica Stareţă era agitată. Moartea lui Moriarty îi jucase o festă,
pentru că o lipsea de un expert într ale legii, oricît de prefăcut, şi
pentru că nu se cunoştea asasinul. Era vorba despre o întîmplare,
legată de alte activităţi nu mai puţin tulburi ale funcţionarului legal
sau crima aceea trebuia pusă în legătură cu moştenirea Pemberton ?
Era posibil (după cum, în pragul morţii, presupusese chiar Moriarty,
dar Maica Stareţă nu putea şti asta) ca Peabody să ajungă la asta ?
Atunci şi sora Allison trebuia să se considere în pericol, motiv
pentru care, poate, era mai bine să‑i rărească ieşirile din mănăs‑
tire, resemnîndu‑se în privinţa educaţiei copilului. Nu că ar fi
avut la inimă în mod special viaţa sorei Allison : dar era destul
de expertă în treburile lumeşti ca să ştie că o nouă faptă sîngeroasă
ar fi atras asupra mănăstirii atenţia autorităţilor, periclitînd întreaga
operaţiune. Cel mai bine era să facă rost de un alt om al legii şi
să‑i încredinţeze hîrtiile lui Peabody şi puţinul pe care Moriarty
i‑l predase ei sau sorei Allison şi să închidă, într‑un fel, demersul
donaţiei, chiar şi în dauna formei : deoarece, cel puţin, dispariţia
tuturor actorilor ălora făcea mai puţin probabil pericolul unei
contestări. Rămînea păcătosul ăla de Jones, a cărui lipsă de iniţi‑
ativă, după tentativa aia caraghioasă de şantaj, oricum, o liniştea :
foarte probabil ticălosul îşi dăduse seama că nu avea nişte cărţi
bune de jucat şi, mai devreme sau mai tîrziu, ar fi renunţat. Da,
cu condiţia ca bătrîna să se hotărască... Cu poliţia prin preajmă şi
punînd întrebări era exclusă o nouă încercare de a înlesni moartea,
aşa că nu putea decît să se lase în voia Celui de Sus. Ajungînd la
această concluzie, a rămas liniştită aproximativ un minut : apoi
mintea ei, ca un păianjen care‑şi secretă firul, şi‑a închipuit cum
ar fi să‑l corupă pe domnul Moulden, singurul care ar fi putut
înregistra decesul lui lady Pemberton la rubrica Moarte naturală.
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La Fenham şi în împrejurimi doctorul Basil Moulden se bucura
de cea mai bună reputaţie sub aspectul deontologiei profesionale :
dar ce om e atît de integru încît să nu poată fi cumpărat dacă ştii
să‑i identifici cele mai tainice dorinţe ? Aşa gîndea Maica Stareţă,
cu pesimismul sumbru al unui Machiavelli. La început, fără să
stea pe gînduri, i‑au venit în minte trei lucruri : banii, plăcerile
lui Venus şi perversitatea. Prin urmare, avea la dispoziţie, în ordine,
o parte din moştenire, Roşcata, şi sora Allison, aşa cum capriciul
naturii o făcuse.

O pereche ciudată de drumeţi





O veste proastă, una bună şi una nu se ştie cum, hm... Cea
proastă era că poliţaiul, stînd de vorbă cu fetele, aflase că un copil
fusese într‑adevăr acolo, la Gîsca Roşie ; că se numea Roderick ;
şi că, la scurt timp după moartea mamei lui, fugise. Nu era mult,
dar era destul. Şi dacă, întorcîndu‑se la Pemberton House să facă
cercetări în legătură cu Peabody, poliţaiul va auzi vorbindu‑se de
acel Roderick ? Coincidenţa nu‑i va scăpa, va merge în profunzi‑
mea problemei, poate făcînd o scurtă vizită la mănăstire... Hm...
În compensaţie, vestea bună venea chiar de la Pemberton House
sau, mai bine zis, de la Saramură, care tocmai sosea de acolo :
Roderick, Roderick al său, se ascundea acolo ! Probabil acţiona în
mod clandestin, altfel de ce să apară de după gratii ca un hoţ ?
Rămînea de lămurit dacă ajunsese acolo din întîmplare (şi ce
întîmplare !) sau cu un scop precis : scop care nu putea fi altul
decît reintrarea în propriile drepturi.
A treia veste, de fapt nu chiar o veste, ci o deducţie logică, ce
anunţa, la rîndul ei, o serie de îndoieli, era că pentru a‑l demasca
pe substitutul lui, Roderick trebuia să aibă medalionul original :
deci cel pe care Saramură i‑l vînduse recent pentru o sumă exor
bitantă, după ce‑l luase de la bărbatul care‑l jefuise pe pescar, era
un al treilea medalion... Era posibil ? Ce era cu multiplicarea aia,
o glumă de‑a diavolului ? Şi de ce, oare, dacă‑l păstra el pentru
Roderick, pescarul se afla în posesia unei copii ? Cine o făcuse ?
Cu siguranţă nu ei doi, bătrînul şi copilul, nu‑i vedea în oraş, în
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atelierul unui giuvaiergiu... Sătul să‑şi mai bată capul cu toate
aceste alambicări, i s‑a adresat cu asprime lui Saramură, ocupat
să strîngă cu un deget spuma rămasă înăuntrul unei halbe.
— Frumos medalion mi‑ai vîndut ! Şi ai avut tupeul să ridici
preţul !
— Iar cu povestea asta ? Te repeţi, după mine e semn de bătrî
neţe, Jones, a replicat Saramură cu o agresivitate direct propor‑
ţională cu faptul că se simţea cu musca pe căciulă. Nu‑ţi ajunge
niciodată nimic, nu‑ţi ajunge ! Ştim unde‑i Roderick, îl înhăţăm
şi punem mîna pe medalionul lui, uite aşa i‑am prins pe toţi
pulărăii ăştia !
— Ce uşor le rezolvi tu !
— Dacă eram bun să răpesc o călugăriţă, voi fi şi pentru bobo
cul ăsta, nu crezi ?
— A, da, s‑a văzut, s‑a văzut ! a exclamat Jones pecetluind
punctul în favoarea lui cu un formidabil pumn în masă.
Fix în clipa aceea uşa hanului s‑a deschis pentru a lăsa să intre
un individ foarte înalt şi corpolent. Ăsta cine dracu’ o mai fi ? şi‑a
zis Jones enervat la culme. Bărbatul s‑a apropiat de un client şi
i‑a zis ceva ; celălalt a făcut semn din cap că nu. Scena s‑a petre‑
cut aproape identic încă de două ori, pînă cînd a intervenit Jones.
— Hei, tu ăla, a strigat spre el, nu‑mi place deloc cînd cineva
intră aici să pună întrebări, păi nu ! Dacă‑ţi trebuie ceva, cere‑mi
mie.
Bărbatul s‑a apropiat ţinîndu‑şi pălăria în mîini.
— Deci ? a şuierat Jones cu toată mojicia de care era în stare.
— Domnu’ William Bones, caut, căpitan William Bones.
Saramură, care tocmai îşi băgase în gură degetul plin de spumă,
a rămas încremenit în poziţia aceea, alegorie vie a bătrînului‑copil
demnă de un pictor flamand.
— N‑am auzit niciodată de el, a spus Jones din principiu.
— Eu da ! a spus Saramură după ce şi‑a scos degetul din gură
cu o plesnitură. Jones s‑a uitat la el întrebător. Pe faţa lui Lennie
a apărut un zîmbet. Cine‑l caută ? a continuat Saramură.
Lennie, care primise ordin să nu pronunţe numele lui Jack şi
fusese tulburat de ostilitatea lui Jones, a răspuns :
— Eu, să vorbim.
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Simţind că‑i surîde norocul, Saramură şi‑a venit în fire : i‑a
aruncat o privire cu subînţeles lui Jones şi s‑a ridicat brusc spunînd :
— Să mergem.
Luînd‑o spre ieşire, a văzut că abia dacă‑i ajunge la umăr necu
noscutului. Afară a iuţit ritmul faptelor sale.
— Aşadar, a spus, iată‑mă aici, bătrînul Billy Bones în per‑
soană ! Înăuntru nu puteam să‑ţi spun, pentru că e un secret, nu
ştie nici măcar patronul hanului. Dar ţie pot să‑ţi spun, doar să
nu mai zici la nimeni, ne‑am înţeles ?
Lennie a dat viguros din cap.
— Bine. Şi despre ce voiai să‑mi vorbeşti ?
Lennie a privit în jur ; apoi, în lipsa unor instrucţiuni precise,
a spus laconic :
— Un prieten.
— Unul care doreşte să stea de vorbă cu mine, vrei să zici ?
Doar să nu fie un jandarm, ştii, m‑au confundat cu altcineva şi
mă acuză de o fărădelege pe care n‑am comis‑o, doar nu eşti de
acord cu jandarmii, nu‑i aşa ?
— Nu, a spus Lennie chiar dacă nu ştia ce era acela un jan‑
darm.
— Aşteaptă, lasă‑mă că ghicesc. Prietenului ăstuia îi lipsesc
cumva două degete ?
Lennie a dat din cap cu un zîmbet care‑i făcea să i se lumineze
privirea.
— Şi de ce n‑ai spus aşa de la bun început ? Bătrînul Jack ! Ia
te uită ! Hodorogul, de cînd n‑am mai băut ceva împreună ! Şi
unde‑i, ă, spune‑mi, unde‑i, că vreau să‑l îmbrăţişez din nou ?
Lennie a indicat o direcţie. Cum nu avea simţul orientării şi
nu se îndepărta niciodată de casă, n‑a arătat spre est, ci spre sud,
spre Glerenmouth, de unde venise.
— Pe aici ? Să mergem atunci, a spus Saramură nerăbdător să‑l
facă bucăţele pe marinar.
La Glerenmouth s‑a uitat întrebător la ghidul lui, care, fără să
spună altceva decît „Pe aici“, l‑a condus în afara aşezării, pe drumul
către Fenham. Fiind înzestrat cu o remarcabilă memorie vizuală,
cum se întîmplă adesea cu indivizii puţini la minte (ca şi cum
natura, înduioşată, ar fi vrut cumva să‑i despăgubească), Lennie
a refăcut în sens invers traseul exact al drumului pe care venise.
Cu pasul lui mare, căruia îi corespundeau doi de ai lui Saramură,
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perechea a ajuns la Castle‑o’‑Leary în mai puţin de două ore ; încă
o dată pe atît şi iată‑i ajunşi în dreptul potecii care, pornind din
drum, ducea la casa lui Maggie.
Pe tot parcursul călătoriei Lennie îşi ţinuse mîinile în buzu‑
nare, unde degetele lui mîngîiau blana moale a şoriceilor. Acum,
pe potecă, Saramură şi‑a vîrît o mînă în buzunar ca să mîngîie
mînerul cuţitului său.

În camera bunicii
— O să‑ţi spun Michael, bine ? a zis Roderick căruia i se părea
ireal că nu‑l mai strigă cu numele său. Oricum, mut fiind, nu
exista pericolul ca, la rîndul lui, să‑i spună Malcolm... Se săturase
să stea tot timpul acolo dedesubt aşteptîndu‑l pe celălalt să găsească
o modalitate să coboare. În afară de a scotoci curios peste tot cu
felinarul pe care i‑l dăduse Michael şi a ieşi din cînd în cînd să
ia nişte pere, nu avea nimic altceva de făcut decît să‑şi imagineze
viaţa care se desfăşura deasupra. Nu că ar fi fost mare lucru de
văzut, din cîte înţelesese: dar, cel puţin, pe bunica lui s‑ar fi bucurat
s‑o vadă ca să‑şi dea seama dacă semăna cu mama lui. Gîndul
acesta i‑a sugerat planul pe care i l‑a expus lui Michael.
— Am găsit colacul ăsta de frînghie. Tu‑l iei şi, fără să fii văzut,
îl duci în camera ta ; iar diseară, cum se lasă întunericul, legi un
capăt de balustrada balconului şi‑i dai drumul, aşa mă caţăr şi
îmi arăţi camera ta. Apoi, dacă nu e nimeni prin preajmă, mă
duci pînă la camera bunicii tale, intru fără să fac zgomot şi mă
uit la ea în timp ce doarme.
Michael a rămas interzis, atît i se părea de îndrăzneţ planul
acela. Apoi, cucerit de entuziasmul lui Roderick, a dat din cap.
Şi, dînd şi noi din cap, să ne îndreptăm fără întîrziere spre momen‑
tul acţiunii, doar dacă cititorul meu bolnăvicios nu vrea să hoi‑
nărească prin pivniţa aia întunecoasă şi să urmărească toată ziua,
pas cu pas, elucubraţiile şi închipuirile lui Roderick sau să urce
la primul etaj ca să‑şi însuşească neliniştile lui Michael.
Semnalul convenit era un fluierat. Ştiind cît erau de chinuite
fluierăturile lui Michael, Roderick se postase deja sub zăbrelele

