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— Tata doarme sau s‑a sculat? întrebă el încet şi umil, ca şi cum ar fi
vorbit altcineva în locul lui, şi tot aşa, fără să ştie cum, se aşeză pe bancă.
El însuşi fusese aproape înspăimîntat de umilinţa lui în momentul
acela, aşa cum avea să‑şi amintească mai tîrziu, reconstituind scena.
Smerdeakov se proţăpise în faţa lui, cu mîinile la spate, uitîndu‑se la el
sigur de sine, aproape cu severitate.
— Doarme, îi răspunse el tacticos (cum s‑ar zice: „Tu ai căutat să intri
în vorbă, nu eu“), ca, după un moment de tăcere, să adauge, plecîndu‑şi
făţarnic privirile : Mă mir de dumneavoastră, domnule !
Încălţat în cizmuliţe de lac, stătea cu piciorul drept înainte, jucîndu‑se
în acelaşi timp cu vîrful botinei stîngi.
— De ce te miri ? îl întrebă răstit Ivan Fiodorovici, căutînd să pară
calm, deşi îşi dădea seama că era nerăbdător să afle despre ce voia să‑i
vorbească feciorul şi că n‑are să se clintească de acolo pînă ce nu‑şi va
fi astîmpărat curiozitatea.
— De ce nu plecaţi la Cermaşnea ? îl întrebă Smerdeakov, zîmbind
cu familiaritate. Şi, cum se uita la el, mijind ochiul stîng, parcă voia să‑i
spună : „Dacă eşti ager la minte, nu se poate să nu pricepi de ce zîmbesc!“.
— Ce să caut la Cermaşnea ? se miră Ivan Fiodorovici.
Smerdeakov nu‑i răspunse numaidecît.
— Fiodor Pavlovici atît a stăruit să vă duceţi, rosti el agale, ca şi cum
n‑ar fi acordat nici un fel de importanţă cuvintelor lui : „De, ţi‑am dat
şi eu o explicaţie la întîmplare, numai aşa, ca să zic ceva“.
— Ei, fir‑ar să fie ! se burzului Ivan Fiodorovici, bruscîndu‑l deodată,
de unde pînă atunci fusese atît de umil. Vorbeşte odată lămurit, ce vrei ?
Smerdeakov îşi trase piciorul drept, alăturîndu‑l de celălalt, şi se
îndreptă din spate, continuînd să‑l privească liniştit, cu acelaşi surîs
ironic pe buze.
— Nimic, ce să vreau... am spus şi eu aşa, fiindcă veni vorba...
Preţ de un minut, aproape, nici unul din ei nu mai scoase un cuvînt.
Ivan Fiodorovici îşi dădea prea bine seama c‑ar fi trebuit să se scoale
furios şi să plece. Dar Smerdeakov stătea mai departe proţăpit în faţa
lui, în aşteptare : „Ia să văd, ai să‑ţi ieşi ori nu din sărite ?“. Cel puţin
aşa făcea impresia. În cele din urmă Ivan Fiodorovici dădu să se ridice.
Smerdeakov prinse mişcarea.
— Sînt într‑o situaţie îngrozitoare, Ivan Fiodorovici, nu ştiu cum să
fac să ies la liman... începu el cu un glas dîrz, răspicat, deşi, rostind aceste
cuvinte, scăpase un oftat. Ivan Fiodorovici se aşeză la loc pe bancă. Parcă
au înnebunit amîndoi ori au dat în mintea copiilor, urmă celălalt. Vreau
să zic, tatăl şi frăţiorul dumneavoastră, Ivan Fiodorovici. Gîndiţi‑vă că
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Fiodor Pavlovici o să se scoale acuşica din somn şi, cum o deschide
ochii, o să înceapă iar să mă piseze în tot momentul : „N‑a venit ? De ce
n‑o fi venit ?“. Şi tot aşa o s‑o ţină pînă la miezul nopţii, ba chiar şi mai
tîrziu încă. Dacă Agrafena Alexandrovna nu vine nici azi (şi tare mă
tem că nici prin gînd nu‑i trece măcar !), mîine dimineaţă dumnealui
iar o să tabere pe mine : „De ce n‑o fi venit ? Ce‑o fi avînd de nu vine ?
Cînd o să vină ?“. Ca şi cum eu aş fi cu ceva vinovat în toată istoria asta...
Pe de altă parte, nu apucă bine să se însereze, şi numai ce‑l vezi pe fră
ţiorul dumneavoastră că apare tam‑nisam prin vecini, uneori chiar ziua,
nămiaza mare, cu pistolul în mînă şi că începe să urle la mine : „Bagă de
seamă, ticălosule, bagă de seamă, ciorbă lungă ! Dacă o scapi cumva din
ochi şi nu‑mi dai numaidecît de ştire c‑a venit, îţi zbor creierii pe loc !“.
Mai trece o noapte, şi Fiodor Pavlovici iarăşi o ia de la capăt ca să‑mi
scoată sufletul : „De ce n‑o fi venit ? Cînd o să vină ?“. Ca şi cum în ochii
amîndurora numai eu sînt de vină că acea cucoană a dumnealor nu vrea
să poftească ! Şi parcă din zi în zi, ceas de ceas, sînt din ce în ce mai
oţărîţi amîndoi. Uneori, mi‑e aşa de teamă, că‑mi vine să‑mi pun capăt
zilelor. Nu ştiu la ce mă pot aştepta de la dumnealor, domnule ? !
— De ce te‑ai băgat ? Cine te‑a pus să‑i spui toate cele lui Dmitri
Fiodorovici ? îl luă la rost, iritat, Ivan Fiodorovici.
— Păi ce puteam să fac ? Şi apoi, dacă vreţi să ştiţi, nu m‑am băgat
singur, de capul meu. La început am tăcut chitic, nu mă încumetam să‑l
înfrunt, şi cu timpul a ajuns să facă din mine sluga dumnealui, cum s‑ar
zice, un fel de servitoarea Licearda, la dispoziţia lui. De atunci nu ştie decît
una şi bună : „Te omor, bestie, dacă o scapi din ochi“. Să vedeţi, domnule,
dacă mîine n‑o să m‑apuce iarăşi boala copiilor, şi, cînd m‑apucă, mă
ţine mult de tot.
— Te ţine mult ? Cum adică ?
— Mult, mult de tot. Cîteva ceasuri, poate şi o zi întreagă sau două,
dacă nu chiar şi trei zile. Odată, cînd am căzut din pod, m‑a ţinut aşa
trei zile în şir. Mă lăsa puţin, şi iar mă apuca – trei zile, cum vă spun, n‑am
ştiut pe ce lume sînt. Fiodor Pavlovici a trimis atunci după doctorul
nostru, ştiţi, după Herzenstube, care mi‑a pus gheaţă pe frunte şi mi‑a
mai dat să fac încă ceva... Puteam să mă curăţ atunci.
— Bine, dar, după cîte am auzit, crizele de epilepsie nu pot fi pre
văzute dinainte, nimeni nu poate să‑şi dea seama cînd vin. De unde ştii
c‑o să ai mîine o criză ? îl luă în primire Ivan Fiodorovici, scos din fire
şi în acelaşi timp curios.
— Asta cam aşa e, nu se poate şti dinainte.
— Şi pe urmă, data trecută, după cum zici, ai căzut din pod.
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— Păi în fiecare zi mă urc în pod, aşa că n‑ar fi de mirare să cad şi
mîine. Dacă nu din pod, atunci poate în beci, că şi acolo mă duc în fiecare
zi după una sau alta.
Ivan Fiodorovici îl privi lung.
— Cum văd eu, îmi îndrugi moşi‑pe‑groşi, nu pricep unde vrei
s‑ajungi... rosti el cu glas scăzut, deşi parcă ameninţător. Nu cumva vrei
să te prefaci ? Să simulezi o criză de epilepsie care să te ţină trei zile ?
Smerdeakov stătea cu ochii în pămînt şi‑şi tot făcea de lucru cu vîrful
botinei drepte. Apoi îşi mută greutatea trupului de pe un picior pe altul,
ridică fruntea şi‑i răspunse rînjind :
— Chiar dacă, să zicem, aş face‑o, adică dacă aş putea să mă prefac,
ceea ce‑i floare la ureche pentru un om priceput, aş avea tot dreptul să
mă folosesc de mijlocul ăsta ca să scap cu viaţă, fiindcă, vedeţi, dacă s‑ar
întîmpla să zac la pat, tocmai atunci să vină Agrafena Alexandrovna la
tăticul domniei voastre, cum ar avea obraz dumnealui să ceară socoteală
unui biet bolnav că nu l‑a înştiinţat ? I‑ar fi ruşine.
Ivan Fiodorovici sări de pe bancă, cu faţa crispată de indignare :
— Ei, fir‑ai tu să fii ! Ce tremuri atîta pentru viaţa ta ? Ameninţările
lui Dmitri sînt vorbe spuse la mînie, atîta tot. Nu‑ţi fie teamă c‑o să te
omoare. De omorît poate c‑o să omoare pe cineva, dar nu pe tine !
— Ba dumnealui poate să omoare un om cum ar strivi o muscă. Şi
în primul rînd pe mine. Dar, ca să vă spun drept, mai mult mi‑e teamă
de altceva : mă tot gîndesc să nu fiu luat drept complicele dumnealui
dacă l‑o împinge păcatul să ridice mîna asupra tatălui dumneavoastră.
— De ce să te ia drept complice ?
— Iac‑aşa. Au să creadă c‑am fost înţeles cu dumnealui, fiindcă i‑am
destăinuit nişte semnale pe care le aveam între noi.
— Ce semnale ? Şi cui zici că i le‑ai destăinuit ? Vorbeşte mai lămurit,
lua‑te‑ar dracu’ să te ia !
— Trebuie să vă mărturisesc, urmă tărăgănat, flegmatic şi doctoral
Smerdeakov, că noi doi, adică Fiodor Pavlovici şi cu mine, avem un
secret. După cum ştiţi (dacă aţi băgat de seamă !), de cîteva zile, cum
începe să se întunece afară sau cînd se înnoptează, dumnealui se încuie
în casă. Dumneavoastră de obicei vă urcaţi devreme în odaie, barem
ieri n‑aţi coborît toată ziua, de aceea poate că nu ştiţi cum se ferecă
dumnealui peste noapte cu cîte şapte zăvoare de la un timp încoace.
Poate să vină oricine, că nu deschide la nimeni. Nici chiar lui Grigori
Vasilievici nu i‑ar descuia, doar dacă l‑ar cunoaşte după glas că‑i dînsul.
Numai că Grigori Vasilievici n‑are ce să caute, pentru că în casă acum
nu servesc decît eu. Aşa a hotărît dumnealui de cînd a început toată
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dandanaua asta cu Agrafena Alexandrovna. Însă acum cîteva zile mi‑a
poruncit să nu mai stau cu dînsul peste noapte, să mă duc să dorm cu
bătrînii, numai să am grijă să nu aţipesc pînă după miezul nopţii. Să
stau de veghe şi, din cînd în cînd, să mă scol şi să mai dau cîte o raită
prin curte. S‑o pîndesc pe Agrafena Alexandrovna, fiindcă, în ultimele
zile, tatăl dumitale parcă şi‑ar fi ieşit din minţi, aşa o aşteaptă. Probabil
şi‑a făcut următoarea socoteală : dacă vine, nu poate să vină decît noaptea
tîrziu, prin ulicioară, fiindcă i‑e frică de Dmitri Fiodorovici (Mitka, aşa
cum îi zice dumnealui). „Tu, zice, rămîi de pază pînă la miezul nopţii
sau chiar şi mai tîrziu. Cum vei zări‑o venind, aleargă să‑mi dai de ştire,
bate‑mi în uşă sau la geamul dinspre grădină. Baţi aşa de două ori, rar :
un, doi, pe urmă de trei ori repede : cioc‑cioc‑cioc. Atunci am să ştiu
că‑i ea şi am să descui binişor uşa.“ Mi‑a mai arătat încă un semn, asta
în cazul cînd s‑ar întîmpla ceva extraordinar. Să bat adică mai întîi de
două ori repede : cioc‑cioc, apoi să stau o clipă şi să ciocănesc iar,
dar numai o singură dată şi tare de tot. Atunci dumnealui o să înţeleagă
că s‑a petrecut ceva neprevăzut şi că trebuie să stau de vorbă cu dînsul
şi o să‑mi deschidă, iar eu mă strecor înăuntru ca să‑i dau raportul.
Asta în cazul cînd Agrafena Alexandrovna, în loc să vină dînsa, ar
trimite răspuns prin cineva. Ş‑apoi s‑ar putea să ne pomenim cu Dmitri
Fiodorovici, şi atunci iar trebuie să‑l înştiinţez că‑i pe aproape. Nici nu
ştiţi cum tremură de frica lui Dmitri Fiodorovici ! Dacă s‑ar întîmpla,
bunăoară, să‑l zăresc pe Dmitri Fiodorovici dînd tîrcoale casei, mi‑a
poruncit să viu neapărat să‑i bat de trei ori în uşă, orice ar fi, chiar dacă
s‑ar întîmpla ca între timp să fi sosit Agrafena Alexandrovna şi ar fi
încuiat cu dînsa înăuntru. Aşa că primul semnal – cinci bătăi în uşă –
vrea să zică : „A venit Agrafena Alexandrovna“, iar al doilea, trei ciocă
nituri : „Trebuie să vă spun ceva“. Mi‑a arătat chiar dumnealui de cîteva
ori şi m‑a dăscălit, ca să‑mi intre bine în cap. Şi cum nimeni pe lume
decît noi, adică dînsul şi cu mine, habar n‑are de semnalele astea, cum
o să audă ciocănind dumnealui, o să vină să‑mi deschidă fără grijă şi
fără să mai întrebe nimic (mai ales se teme să ridice glasul !). Din păcate,
acum le cunoaşte şi Dmitri Fiodorovici.
— Cum de‑a aflat ? Cine i le‑a destăinuit ? Tu ? De ce te‑ai apucat să‑i
spui ?
— De frică. Puteam, oare, să nu‑i spun nimic ? Dmitri Fiodorovici
mă tot strîngea mereu cu uşa : „Minţi, văd eu că‑mi ascunzi ceva ! Am
să‑ţi rup picioarele, auzi tu ?“. Şi atunci i‑am mărturisit secretul, ca să
vadă că‑i sînt într‑adevăr credincios şi să fie convins că nici prin gînd
nu‑mi trece să‑l mint, dimpotrivă, îi spun tot ce ştiu.
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— Dacă bănuieşti cumva că s‑ar putea folosi de semnalele astea ca
să intre în casă, fă tot ce poţi ca să‑l împiedici.
— Dar dacă s‑o întîmpla să zac bolnav în pat, cum aş putea să‑l
împiedic, vă întreb, dacă, să zicem, m‑aş încumeta s‑o fac, aşa cum îl
ştiu furios ?
— Ei, fir‑ar al naibii ! Eşti chiar atît de convins că mîine o să te apuce
o criză de epilepsie, lua‑te‑ar naiba să te ia ? Nu cumva îţi rîzi de mine ?
— Cum aş îndrăzni să fac glume pe socoteala domniei voastre ? De
asta credeţi că‑mi arde mie acum, cînd tremur tot de frică ? Parcă văd
că mîine o să mă pălească iar boala copiilor, simt eu c‑o să mă pălească
de frică !
— Drăcia dracului ! Dacă s‑o întîmpla să cazi la pat, n‑are decît să
stea de pază Grigori. Atrage‑i atenţia să nu‑i dea voie să intre în casa lui
Dmitri.
— Pot eu să‑i destăinui semnalele fără ştirea boierului ? Şi pe urmă,
Grigori Vasilievici n‑are cum să‑l audă cînd vine şi nici cum să‑l împiedice
să intre, fiindcă şi dînsul boleşte de ieri, iar Marfa Ignatievna zicea că
tocmai mîine vrea să‑l doftoricească. Aşa e vorba, cel puţin. Să vedeţi cum
vine treaba asta, fiindcă‑i foarte interesant : Marfa Ignatievna cunoaşte un
leac care nu se întîmplă niciodată să‑i lipsească din casă. Este o băutură
foarte tare, dreasă cu buruieni, ce fel de buruieni n‑aş şti să vă spun,
ăsta‑i secretul dumneaei. Şi uite aşa, de vreo trei ori pe an, mi ţi‑l ia pe
Grigori Vasilievici şi‑l doftoriceşte cu băutura aceea de cîte ori îl apucă
durerile de şale şi ologeşte de picioare. Şi asta se întîmplă cam de trei
ori într‑un an. Atunci, dumneaei ia un ştergar, îl moaie în zeamă şi mi
ţi‑l freacă zdravăn o jumătate de oră, pînă i se roşeşte toată pielea, ba
chiar parcă i se şi umflă oleacă, iar ce mai rămîne în sticlă îi dă dum
nealui să bea, spunînd în acelaşi timp o rugăciune, adică nu i‑o dă chiar
pe toată, fiindcă mai lasă şi pentru dînsa un strop. După aceea trage
şi dumneaei o duşcă. Dar cum nici unul din ei n‑are darul beţiei, cad
amîndoi morţi şi dorm duşi ceasuri în şir. A doua zi, dimineaţa, Grigori
Vasilievici mai totdeauna se ridică din pat sănătos tun, numai biata Marfa
Ignatievna se scoală cu durere de cap. Dacă, aşa cum v‑am spus, Marfa
Ignatievna se ţine într‑adevăr de cuvînt, mi‑e teamă că nici unul din ei
n‑o să audă nimic, aşa că nu văd cine o să‑l poată împiedica pe Dmitri
Fiodorovici să intre în casă. Au să doarmă buştean amîndoi.
— Moşi pe groşi! Prea ar fi să se potrivească toate la ţanc: pe tine să te
apuce o criză, ei să zacă aşa, ca duşii de pe lume! răbufni Ivan Fiodorovici,
încruntîndu‑se ameninţător. Sau poate că, adăugă el fără să vrea, aşa vei
fi avînd tu de gînd să potriveşti lucrurile ?...
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— Cum aş putea să le potrivesc... şi la ce bun ? Totul depinde numai
de Dmitri Fiodorovici, de ce o fi pus la cale... doar n‑am să umblu acum
după dînsul ca să‑i dau ghes să intre buzna peste tatăl dumneavoastră !
— De ce să vină la tata? Nu înţeleg ce‑ar putea să caute la dînsul, şi încă
aşa pe furiş, din moment ce, aşa cum pretinzi tu, Agrafenei Alexandrovna
nici măcar nu‑i trece prin gînd să poftească, continuă Ivan Fiodorovici,
palid de mînie. Chiar tu ai spus aşa mai adineaori. De altfel, de cînd am
intrat aici în casă am fost sigur că tîrîtura aia n‑o să vină în vecii vecilor
şi că bătrînul îşi face iluzii. Şi atunci, te întreb, pentru ce Dmitri ar putea
să tabere peste dînsul ? Dacă ea tot n‑are de gînd să calce pragul acestei
case ? Spune ! Vreau să ştiu ce crezi tu.
— Ce vă interesează ce cred eu ? Ştiţi foarte bine de ce o să vină ! Căci
de venit o să vină negreşit, fie mînat de furie, fie cînd o să prindă de veste
că sînt bolnav, o să intre la bănuială, neîncrezător cum e de felul lui, şi
atunci n‑o să‑şi mai găsească astîmpăr pînă n‑o să pătrundă în casă
valvîrtej, s‑o răscolească de la un capăt la altul, răsturnînd totul cu josul în
sus, aşa cum a făcut rîndul trecut. Să vadă cu ochii lui dacă n‑a intrat
Gruşenka cumva pe furiş înăuntru. Şi apoi, dumnealui ştie prea bine că
Fiodor Pavlovici a pregătit pentru dînsa un plic, uite, cam aşa, pe care a
pus trei peceţi şi l‑a legat cu o panglicuţă, scriind cu mîna dumnealui :
„Îngeraşului meu Gruşenka, pentru cînd o vrea să vină la mine“, ca după
trei zile să adauge: „Puişorului meu drag“. Tocmai asta mă pune pe gînduri.
— Mofturi ! protestă Ivan Fiodorovici scos din fire. Dmitri în ruptul
capului n‑ar fi în stare să‑l jefuiască, şi cu atît mai puţin să‑l ucidă pentru
asta pe tata. Mai curînd ar fi putut să‑l omoare ieri din pricina Gruşenkăi,
să‑l ucidă prosteşte într‑un moment cînd, orbit de mînie, nu şi‑ar fi dat
seama ce face, dar de jefuit – nu ! Aşa ceva în nici un caz n‑o să facă !
— Numai că, vedeţi, e foarte strîmtorat acum, Ivan Fiodorovici, şi
are nevoie urgentă de bani. Nici nu ştiţi cum îi crapă buza după bani în
momentul ăsta ! îl lămuri Smerdeakov, răspicat şi în acelaşi timp perfect
liniştit. Pe deasupra, dumnealui e convins că, de fapt, banii ăştia, trei
mii de ruble, sînt ai săi. Chiar dînsul mi‑a spus : „Tata, zice, mi‑a rămas
dator trei mii de ruble în cap“. Şi apoi, nu ştiu dacă vă daţi seama, Ivan
Fiodorovici, dar mai e încă un clenci la mijloc. Mai mult ca sigur că
Agrafena Alexandrovna, dacă ar vrea, l‑ar putea sili pe boier să se însoare
cu dînsa. Numai să vrea dumneaei, şi n‑ar fi de mirare să‑i căşuneze
treaba asta. Ziceam adineaori că n‑o să‑i facă cheful boierului bătrîn să
vină la dînsul, dar cine ştie dacă dumneaei n‑o fi poftind ceva mai mult,
poate că i s‑o fi năzărit să fie cucoană!... Mi‑aduc aminte că, odată, ibov
nicul dumneaei, negustorul Samsonov, i‑a spus că asta n‑ar fi o afacere

