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Capitolul 1

– Pe vremea mea, murmur` Nan, fetele tinere nu plecau
niciodat` \n vacan]` f`r` a fi \nso]ite.

– Poate p`rin]ii vo[tri nu aveau \ncredere \n voi, a[a cum au
p`rin]ii mei \n mine, replic` tân`ra care st`tea a[ezat` pe
podea.

La auzul acestor cuvinte, b`trâna doamn` \[i trecu, cu
afec]iune, degetele noduroase prin p`rul blond-ro[cat, aflat
foarte aproape de genunchii ei [i spuse, privindu-l pe deasupra
ochelarilor pe fiul s`u, care citea jurnalul, \ntr-un col] din
apropierea c`minului.

– Douglas, ai auzit ce-a spus? Modul \n care vorbe[te fata ta
cu mine este absolut de neiertat.

B`rbatul solid surâse cu c`ldur`, \mp`turi cu grij` paginile
ziarului [i-[i arunc` privirea pe fereastr`, peste gr`dina \ngrijit`
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cu meticulozitate [i apoi peste vârfurile copacilor din

apropierea mun]ilor.

– {tii foarte bine,  mam`, c` e numai vina ta. |ntotdeauna ai

\nv`]at-o s` fie sincer`, deschis` [i onest`.

– Da, dar nu chiar atât de onest`, fiul meu, \ncât s`-[i

permit` s` vorbeasc` astfel despre p`rin]ii mei sau despre

mine!

Râser` apoi to]i trei cu poft` [i tân`ra \[i \ntinse mai bine pe

podea picioarele \nc`l]ate \n papuci de cas`.

– Ah, o adev`rat` domni[oar` nu se comport` niciodat`

astfel, continu` bunica plin` de tandru repro[. Te \ntinzi cât

e[ti de lung` pe du[umea [i por]i  un pulover cu cel pu]in zece

numere mai mare.

– E puloverul lui t`ticu.

– {i ce e cu pantalonii `ia de pe tine, atât de grosolani? Ca

s` nu mai vorbesc despre papucii cu care te-ai \nc`l]at. |n afar`

de mine, deci, nu mai exist` decât o singur` doamn` prin

preajm`. Cea culcat` \n hol, coment` cu umor [i cu c`ldur`

p`rinteasc` b`trâna.

– Marea duces`! murmur` domni[oara Lonsdale [i doamna

\n cauz` se ridic` de pe perna mare, \ntinzându-se din toate

m`dularele, imediat ce \[i auzi rostit numele.

– Doar nu ]i-a trecut prin minte s-o iei cu tine, replic`

surprins` bunica.

– De ce nu? r`spunse tân`ra, voioas`. 
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Vei avea grij` de mine, nu-i a[a, dulcea]`? continu` ea, plin`

de tandre]e.

Marea duces`  abord` o pozi]ie plin` de demnitate [i

elegan]`, dup` care f`cu câteva salturi abile [i se post` direct \n

bra]ele celei care i se adresase, mai \nainte cu atâta iubire.

Privind apoi amuzat` peste capul mic [i l`]os, Mary se

\ntoarse \ncet spre bunica sa:

– Cu ea de o parte [i cu pu[ca de alt` parte, voi fi \n deplin`

siguran]`.

– C` pu[ca \]i va fi de mare folos sunt sigur`, r`spunse

doamna Lonsdale. Dar cum te va putea ap`ra un biet pudel

francez de toate nenorocirile la care m` gândesc c` ]i se pot

\ntâmpla \ntr-o astfel de aventur`, chiar c` nu mai pot s`

\n]eleg. {i unde va dormi? Hotelurile nu accept` câini.

– Va dormi \n ma[in`, a[a cum voi face [i eu când nu voi

avea alt` posibilitate. Tata a aranjat scaunul din fa]` \n a[a fel

\ncât se poate l`sa foarte mult pe spate [i se transform` \ntr-un

pat foarte comod, la nevoie. Vom dormi amândou` foarte

confortabil, astfel.  

– Mie nu-mi sun` prea bine, r`spunse Nan, prinzând cu

c`ldur` capul dr`g`la[ei sale nepoate [i strângându-l cu

dragoste la piept [i ciufulindu-i cu tandre]e claia de p`r ro[cat.

Dar [i eu [tiu, la fel de bine ca p`rin]ii t`i, c` vei fi capabil` 

s`-]i por]i singur` de grij`, indiferent ce se va \ntâmpla. 

– Nu mai fi atât de pr`p`stioas`, bunico. 

SPIRIT AVENTUROS 7



Nu va fi chiar atât de r`u.  E un loc ca oricare altul, \n care

exist` via]`, \n toate formele ei. Poate stilul de via]` pe care-l voi

g`si acolo m` va schimba pu]in, dar asta nu va fi o nenorocire

chiar atât de mare. Era uimitor cum aceast` fat`, care \n

practica sa de spital v`zuse atât de multe lucruri dureroase,

reu[ise s` r`mân` la fel de vesel` [i de plin` de via]` ca

\ntotdeauna. |nc` de la vârsta de [aisprezece ani \[i dorise s`

devin` sor` medical`, iar acum, la cei dou`zeci [i patru de ani,

avea toate certificatele pe care le putuse ob]ine, f`r` a pleca \n

alt` parte, \n vederea studiilor.

Inten]ionase s` plece peste ocean, toat` lumea [tia asta, dar,

brusc, imediat dup` \ncheierea ultimelor cursuri, anun]` c`

inten]ioneaz` s`-[i cunoasc` mai \ntâi foarte bine ]ara sa.

Sim]ise nevoia s` se odihneasc`, [i ce altceva ar fi putut-o

ajuta mai mult, \n acest sens, decât un tur al Australiei f`cut cu

ma[ina, \nso]it` doar de c`]elu[a sa.

Doamna Lonsdale acceptase, cu bucurie nem`rturisit` de

fapt, aceast` idee, [i la fel [i p`rin]ii ei.

Nu s-ar fi opus nici deciziei ei de a pleca \n Anglia sau pe

continent, atât de multe fete f`cuser` asta [i se \ntorseser` cu

un bagaj de cuno[tin]e [i de experien]e deloc neglijabile, dar

Mary era pupila lor, astfel c` se sim]iser` mult mai lini[ti]i s` o

[tie \n Australia, chiar dac` alesese s`-[i petreac` vacan]a f`r` ei.   

– Te-ai decis \n ce direc]ie vei porni mâine? o \ntreb` cu

interes tat`l ei, \n timp ce \[i cur`]a, cu aten]ie pipa.
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Mary privi \nc` o dat` harta \ntins` pe du[umea [i r`spunse

gânditoare:

– Pur [i simplu nu m` pot hot`r\. Cred c` m` voi orienta \n

func]ie de starea vremii. Vreau un loc cu mult soare.

– Spre vest, atunci?

– Dac` acolo e mai mult soare, atunci, da.

– Poate ar fi mai bine s` \nchizi ochii [i s` \nfigi apoi un ac

cu g`m`lie \ntr-un loc de pe hart`, surâse el cu tandre]e.

– Asta chiar ar fi o idee. Ai unul?

– Un ac cu g`m`lie? 

Nu. Mul]umesc lui Dumnezeu, mama ta e \nc` foarte atent`

cu mine, a[a \ncât \mi coase la timp nasturii care stau s` cad` [i

n-am nevoie de ace cu g`m`lie. Ia un cent, \ns` [i arunc`-l

peste um`r. Locul \n care va c`dea, va fi prima ta destina]ie, \i

suger` el.

– Ce mod inedit de a alege locul de vacan]`, r`spunse

b`trâna doamn`, privindu-[i cu cald amuzament nepoata.

Trebuie  s` recunosc faptul c` mie nu mi-ar fi trecut niciodat`

prin cap s` fac una ca asta.

– N-ai avut niciodat` spiritul meu de aventur`, bunico,

replic` Mary cu dr`g`l`[enie. S` vedem, atunci, exclam` ea cu

bucurie… Punctul \n care va c`dea moneda va fi prima

localitate din periplul meu!

– {i ce vei face dac` moneda nu va nimeri pe hart`, dup` ce

o vei arunca? \ntreb`, ridicând din sprâncene, bunica. Am avut
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dreptate, a nimerit sub mas`, râse ea din toat` inima, dup` ce

Mary arunc`, plin` de emo]ie, centul. 

Mary se \ntoarse [i c`ut` \n patru labe moneda, urmat`

\ndeaproape de Marea duces`, \ncântat` la culme de acest nou

joc.

– M` \ntreb ce-ar zice dac` m-ar vedea \n acest moment

doamna Armstrong, murmur` Mary, dup` ce recuper` moneda

[i \ncerc` din nou. 

Unde a c`zut, bunico? \ntreb` ea, emo]ionat` [i cu ochii

\nchi[i, f`r` s` se \ntoarc`.

– Vei merge la Cobar, r`spunse b`trâna doamn`, citind

surâz`toare pe deasupra ochelarilor numele localit`]ii pe care

se opri moneda.

– Pe urmele soarelui, nu-i a[a? must`ci tat`l.

– Cred c` va fi un timp splendid totu[i acolo, \n aceast`

perioad` din an. |n orice caz, mai cald decât aici. Mai pune un

lemn pe foc, tat`, ad`ug` ea, \n timp ce m` l`muresc ce e cu

Cobarul `sta [i ad`ug` aproape imediat… Patru sute de mile

de aici…

– |n niciun caz nu vei parcurge toat` aceast` distan]` \ntr-o

singur` zi, spuse tat`l cu fermitate.

– A[ putea s` parcurg distan]a asta [i \ntr-o s`pt`mân`. {tii

cum e… Te opre[ti pu]in aici c` ai v`zut ceva ce te intereseaz`,

pu]in dincolo, pentru c` ai auzit o poveste ciudat` despre via]a

cuiva…
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Se \ntrerupse, pentru c` mama sa intr` \n camer` cu câteva

ce[ti de ceai aburind [i o tav` \nc`rcat` cu pr`jiturele

proaspete, cu o arom` deosebit de apetisant`:

– Biscui]i calzi! Mmmm…

Sybil Lonsdale oft` u[or. Fata asta a ei!… 

Era opul ei \n toate privin]ele.

Chiar [i la aceast` vârst` de patruzeci de ani, Sybil Lonsdale

era o femeie foarte frumoas` [i atractiv` [i suferea enorm din

cauza p`rului de culoarea fl`c`rilor [i a pistruilor care invadau

fa]a fiicei ei. 

|ncepea \ns` s` se resemneze cu stilul agitat [i exploziv al lui

Mary, atât de diferit de mi[c`rile sale pline de gra]ie [i de

fine]e. Dou` s`pt`mâni petrecute \n spitalul \n care lucra fiica

ei [i faptul c` o v`zuse pe aceasta \ntr-o cu totul alt` ipostaz`,

\n halatul albastru [i uniforma alb`, cu bonet` pe cap, \n timp

ce ea se plimba \n pijama cu Marea duces` prin gr`din`, o

vindecaser` de multe iluzii [i \ncepu s` \n]eleag`, pu]in câte

pu]in, ce anume influen]ase modul de a fi al fiicei sale, complet

diferit`, acum, de toat` familia. Totu[i, reac]iile ei continuau 

s-o surprind`, de cele mai multe ori. Era atât de b`ie]oas`, dar

trebuia s` admit` c` era foarte eficient` \n toate, fapt pentru

care tat`l ei o [i \ncuraja \n aceast` atitudine. Era \nc` un fapt

\n care se deosebeau foarte mult… Mary putea s` aib` grij` de

ea \ns`[i f`r` nicio problem`, ceea ce nu se putea spune despre

mama ei. Ea depindea de so]ul ei \n tot, dar pentru c` o iubea
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f`r` niciun fel de rezerv`, acesta era fericit de aceast`

dependen]`.

– Am uitat s` aduc ceainicul, spuse doamna Lonsdale,

a[ezând tava pe mas` [i privind dr`g`stos spre so]ul ei. Doug,

drag`…

– Da, \l aduc eu, spuse el, ridicându-se imediat \n picioare,

\n timp ce o anun]` \ncruntându-se cu nemul]umire:

– Mary pleac` la Cobar.

– Adev`rat? \ntreb` ea, plecându-[i privirile spre harta de pe

podea, \n locul de pe care Mary luase moneda [i \[i post`

zâmbitoare un deget. Dar e foarte departe, replic` ea, surprins`

[i \ngrijorat` \n acela[i timp.

– Acesta e doar \nceputul, r`spunse Mary râzând. Numai

Dumnezeu [tie unde voi pleca apoi, de acolo. 

– Sper c`  \]i vei lua [i aparatul de fotografiat. Eu nu voi

ajunge niciodat` pe-acolo, a[a c` a[tept s` faci ni[te fotografii

revelatoare, pe care s` le v`d [i eu. Mary d`du u[or din cap,

de[i [tia c` mama ei prefera ora[ele foarte mari [i plajele

exclusiviste, ceea ce nu putea spune despre ea \ns`[i.

– Trage-]i scaunul mai aproape de mas` [i hai s` mânc`m

pr`jiturelele astea cât sunt \nc` fierbin]i, bunico, spuse Mary,

gr`bit` s` se \nfrupte din bun`t`]ile aduse de doamna

Lonsdale. Nu-i a[a c` arat` grozav? continu` ea, \mbucând cu

mare poft`. Ne fac bine pe vremea asta. Sunt sigur` c` va ninge

foarte curând.
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Privir` to]i trei pe fereastra larg`, la cerul \nc`rcat de nori

grei.

Un vânt sub]ire [i \nghe]at apleca \n colo [i-ncoace vârfurile

copacilor din gr`din` [i Mary se scutur` cu o grimas` de

nemul]umire. 

Ninsese astfel toat` noaptea, \ntr-adev`r [i când a doua zi

diminea]`, Mary cobor\ voioas` sc`rile, lumea toat` \i p`ru alb`

[i lini[tit`. Se opri pu]in, \n u[`, dup` care o lu` \n bra]e pe

Marea duces` [i privi spre gr`din`. Iubea din toat` inima

mun]ii din apropiere, indiferent de anotimp, dar nu putea

suferi frigul. Privi covorul de z`pad` care se \ntindea \naintea

ei, dar nu \i veni s` calce pe neaua neatins`. A[a cum f`cu

imediat c`]elu[a ei, s`rindu-i vesel` din bra]e. De-asta nici nu

spusese nimic \n momentul \n care mama ei pusese \nc` dou`

p`turi \n ma[in`.

– Dac` vei opri s` te odihne[ti pe [osea, vei avea nevoie de

astea, spuse doamna Lonsdale. Sper, totu[i, c` vei g`si un hotel

sau un camping la care s` tragi, Mary, ad`ug` ea.

Nan schimb` imediat o privire mai mult decât edificatoare

cu nepoata sa. Tot farmecul acestei c`l`torii consta tocmai \n a

evita cât mai mult civiliza]ia, [tia asta, dar nora sa nu putea s`

\n]eleag` acest fapt.

– Nu e z`pad` \n vest? \ntreb` Mary, gândindu-se apoi c`

f`cuse o remarc` de-a dreptul stupid`.

– Nu [tiu, r`spunse doamna Lonsdale, foarte serioas`. 

SPIRIT AVENTUROS 13



N-am fost niciodat` acolo, spuse ea [i fu pe punctul s-o

\ntrebe pe Mary dac` n-a uitat nimic, dar \[i aminti imediat c`

fiica sa avea o memorie excelent`, care o ajuta de altfel \n

nobila profesie pe care [i-o alesese.

St`teau acum cu to]ii \n capul sc`rilor, \n timp ce ma[ina

a[tepta cu motorul \n func]iune. O ma[in` mic`, dar

confortabil`, pe care Mary o primise \n dar de la familia sa,

când \mplinise dou`zeci [i unu de ani. De[i nu era o marc` de

renume, ar`ta \nc` atât de bine, c` oricine ar fi putut crede c`

era nou`.

– Ne vei anun]a \nainte de a sosi acas`? \ntreb` Douglas

Lonsdale, ridicându-[i o sprâncean`, dup` obiceiul s`u.

– V` voi ]ine la curent, cu tot ceea ce voi face, bine\n]eles,

dar v` rog s` nu v` \ngrijora]i dac` se va \ntâmpla s` nu primi]i

nimic de la mine o perioad` de timp. S-ar putea s` n-am nicio

posibilitate \n acest sens, câteodat`, pentru c` inten]ionez s`

evit traficul [i s` merg pe drumuri mai pu]in circulate. E[ti gata,

maiestate? \[i \ntreb` ea cu afec]iune c`]elu[a.

Aceasta \[i ciuli urechile, apoi, dup` o scurt` ezitare, p`[i cu

gra]ie prin z`pad` [i a[tept` lâng` ma[in`, s` i se deschid`

portiera. Mary se gr`bi s` o ajute s` intre \n`untru, dar Marea

duces` nu se l`s` [i privi nemul]umit` scaunul care i se oferise.

– Nu vrea s` plece, spuse Nan, aplecându-se [i \nvelind

pudelul \n paltonul ei.

– De obicei intr` ea prima \n ma[in`. 
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Care-i problema, Fifi, nu vrei s` vii cu mine? \ntreb` Mary ,

nedumerit`. 

Marea duces` o privi, plin` de adora]ie, dup` care s`ri \n

ma[in`, dar r`mase \n picioare pe scaun.

Domnul Lonsdale \ncepu atunci s` râd` din toat` inima [i

spuse peste um`r, extrem de amuzat, \ndreptându-se spre

cas`:

– Nu are pern`. Mary \[i \mbr`]i[`, \nduio[at`, c`]elu[a.

– Ce gre[eal`, Mary… {tii c` f`r` pern` nu poate privi pe

fereastr`, coment` doamna Lonsdale.

T`cur` toate trei, tremurând de frig \n a[teptarea pernei [i

continuând s-o priveasc` cu adora]ie pe c`]elu[`.

– A sosit [i perna, spuse Mary, \n timp ce domnul Lonsdale

a[ez` cu grij` obiectul f`r` de care Fifi nu era de acord s`-[i

\nceap` c`l`toria.

Dup` asta, Marea duces` se a[ez` cu gra]ie [i-i privi

recunosc`toare. Era gata de plecare. Nu [tia \ncotro era dus`,

dar acum nu mai avea nici cea mai mic` importan]`.

|n cei trei ani de via]`, toat` bucuria ei fusese s` stea al`turi

de fata cu p`rul de foc. Se \ntrista din toat` inima ori de câte

ori pleca undeva f`r` ea [i acum era mul]umit` c` nu se

\ntâmplase astfel.

Poate dac` i-ar fi trecut prin cap cât de schimbat` va fi via]a

tinerei fete \n urm`toarea perioad` de timp, s-ar fi gândit de

dou` ori \nainte de a fi de acord s` se urce \n ma[in`.
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Dup` ce toate formulele de salut fur` epuizate, Mary porni

u[or ma[ina, \n timp ce z`pada scrâ[ni cu putere sub ro]i.

Sybil mai strig` \nc` o dat`, emo]ionat`:

– Vezi s` conduci cu aten]ie!…

Dar Mary nu mai \ntoarse capul. Nu mai era un copil,

pentru a-i repeta de atâtea ori acela[i sfat.  

Mary conducea de altfel cu foarte mult` aten]ie [i  dovedise

asta pân` atunci, \n nenum`rate ocazii.

Când ajunse la poart`, Mary mai f`cu o dat` cu mâna, \n

timp ce cei trei membri ai familiei, r`ma[i neconsola]i, o

urm`rir` cu privirile pân` n-o mai v`zur`, b`tând \ncet din

picioare de frig [i fluturându-[i mâinile gata s` le rup`. 

{oseaua era acoperit` de z`pad`, f`când  traficul destul de

anevoios, dar Mary [tia c`, imediat ce va  trece de partea

cealalt` a muntelui, condusul va deveni o adev`rat` pl`cere. 

Soarele str`lucea vesel pe cer, iar copiii care se \ndreptau

g`l`gio[i spre [coal` \[i fluturau mâinile spre ea, râzând

[treng`re[te.

Mary le r`spunse zâmbind.

Dup` ani [i ani de munc`, aceast` diminea]` \n care nu

trebuia s` se gândeasc` la nimic, era deosebit de relaxant` [i de

binevenit`, cu toate c` [oseaua ar`ta ca [i cum cineva o

\ntorsese pe dos. 

Merse a[a o bun` bucat` de drum, uneori ie[ind f`r` s` vrea

de pe artera principal`, dar re\ntorcându-se mereu pentru a
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urma soarele, a[a cum \[i pusese \n gând, pentru a ajunge \n

vest.

Noaptea o petrecuser` la un motel, situat \n apropierea

unuia dintre cele mai mari ora[e din ]ar`, iar Fifi dormise \n

ma[in`, pe care Mary o parcase cu grij` foarte aproape de u[a

camerei ei.

Diminea]a plecaser` mult mai târziu decât pl`nuiser`,

pentru c` unul dintre b`ie]ii caza]i \mpreun` cu familia la acel

motel se lovise la genunchi \n timp ce se jucase cu Marea

duces` [i Mary \i pansase cu grij` rana, iar mama b`iatului o

invitase dup` aceea s` bea o cafea \mpreun`, iar Mary

acceptase, doar de pl`cerea de a vorbi cu cineva, f`r` a trebui

s` stea cu ochii pe ceas.

– Ai v`zut, Fifi? \[i \ntreb` Mary c`]elu[a, dup` ce \[i reluar`

drumul. Vom cunoa[te o mul]ime de oameni [i vom bea

\mpreun` cafea sau ceai, vorbind despre vie]ile lor…

N-am \n]eles niciodat` de ce oamenii m` opresc s`

vorbeasc` cu mine despre tot soiul de lucruri de genul: ce 

le-au spus unchii m`tu[ilor lor \nainte de a le p`r`si, sau ce

sfaturi au primit din partea mamelor \n ziua nun]ii. Am oare o

fa]` simpatic`, sau de ce?

Ochii ei p`r`sir` pentru o clip` [oseaua [i se \ndreptar` spre

oglinda minuscul` de deasupra ei. P`r ro[cat, ochi alba[tri,

obraji  plini de pistrui, dar o gur` destul de atractiv`, cu din]i

albi [i s`n`to[i. 

SPIRIT AVENTUROS 17



– Asta sunt eu, maiestate…

***

Se f`cuse ora patru [i jum`tate dup`-amiaz`, când oprir` la

o benzin`rie situat`  \ntr-un or`[el din drumul lor, spre vest.

Strada principal` era m`rginit` de o mul]ime de copaci

\nal]i [i gro[i, care umbreau cu delicate]e magazinele cu vitrine

largi [i frumos aranjate. Mary coti \ncet pe una dintre str`du]e,

la cap`tul c`reia se afla un oficiu po[tal, apoi trase ma[ina pe

marginea  p`r]ii opuse.

F`cuse câteva ore pân` aici [i v`zuse \n tot acest timp doar

un singur hotel, [i acela deloc atractiv. Probabil cineva de la

oficiul po[tal o va putea \ndruma spre vreun hotel din

apropiere sau, dac` nu exista a[a ceva pe-aici, atunci poate i se

va spune unde era mai bine s` parcheze pentru noapte.

Deodat`, privirile \i fur` atrase de un b`rbat care cobora

sc`rile oficiului po[tal citind nervos o scrisoare, f`r` a se uita

pe unde calc`. Dup` câteva clipe, \l v`zu strângând scrisoarea

\n pumni [i aruncând-o la co[.

Cu siguran]`, nu primise ni[te ve[ti tocmai bune se gândi

Mary, \n timp ce b`rbatul se oprise aproape de prima scar` de

la intrarea \n oficiu, cu mâinile \n buzunare.
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Mary \l privi cu aten]ie, sperând c` va lua din nou scrisoarea

din co[ul de gunoi, \nainte de a pleca. Ce teribil ar fi, continu`

Mary s` reflecteze, dac` ar veni cineva dup` el, ar lua scrisoarea

aruncat` [i i-ar duce-o nevestei acestui b`rbat.

Dar probabil nu era c`s`torit, fiind atât de tân`r, \[i spuse

ea, deschizând portiera [i traversând strada.

Fifi se \n`l]` pe dou` labe imediat, privindu-[i cu curiozitate

st`pâna. Vroia doar s` vad` unde mergea, pentru c` [tia c` ea

trebuia s` nu se mi[te din locul \n care o l`sase. Nu ie[ise

niciodat` din ma[in` f`r` a avea mai \ntâi permisiunea st`pânei

sale.

|n timp ce capul ei mic, alb [i l`]os, cu un nasture negru \n

vârful nasului ie[i u[or pe fereastra \ntredeschis`, o femeie

alerg` spre Mary [i o prinse de bra].

– Ai venit! exclam` ea, emo]ionat`. Sunt atât de

bucuroas`…John a sperat foarte mult c` vei veni, de[i nu mai

[tia nimic despre tine de atât de mult timp. Cred c` te \ntrebi

cum se face c` te-am recunoscut. John mi-a spus cu câteva zile

\n urm` c` ai un pudel, [i cum am z`rit c`p[orul dr`g`la[ al

c`]elu[ului t`u ie[ind pe fereastr`, am [tiut c` tu trebuie s` fii.

Ai c`l`torit bine? Cred c` e[ti obosit` [i mai avem de mers \nc`

vreo cincizeci [i [ase de mile pân` acas`. Dar unde e John?…

A spus c` intr` câteva minute \n oficiu… Ah, uite-l!… John!…

strig` ea, pentru a fi auzit` de pe partea cealalt` a str`zii.

Marguerite e aici!… Ce amuzant!… El nu te-a recunoscut.
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Femeia p`rea atât de fericit`, \ncât Mary nu \ndr`zni s`

spun` nimic, dar nu putu s` nu se \ntrebe cum de fusese

confundat` astfel cu o alt` persoan`. Deschise totu[i gura cu

inten]ia de a anun]a gre[eala produs`, dar b`rbatul pe care-l

v`zuse cu câtva timp \nainte rupând scrisoarea pe care o citise

cu nervozitate, se apropie \ncet de ele.

– Am [tiut c` e Marguerite!… 

Am [tiut asta imediat ce am v`zut câinele, spuse femeia

triumf`toare, de[i pe un ton plâng`re]. Oh, John, nu e[ti fericit

c` a venit?

B`rbatul  privi \ncremenit spre Mary, apoi surâse scurt [i o

\mbr`]i[` ca [i cum ar fi cunoscut-o de-o via]`, [i-i [opti \ncet la

ureche, \n timp ce se \ntoarse cu fa]a spre Marea duces`.

– Nu o dezam`gi]i, v` rog. 

Apoi continu` cu voce tare, privind-o cu bucurie pe Mary…

– Nu eram sigur c` e ea… Pentru c` nu ne-a spus cu

certitudine c` va veni ast`zi… M` temeam s` nu… spuse el,

continuând s-o priveasc` implorator. Permite-mi s` ]i-o prezint

pe mama mea, Marguerite… Doamna Parvue.  

– |n felul meu, deja m-am prezentat, spuse mama tân`rului,

surâzând cu c`ldur`. Ce câine dr`gu], ai… Cum se

nume[te?…

– Marea duces`, Fifi, Dulcea]`. R`spunde la toate aceste

nume, spuse Mary cam proste[te, privind ame]it` cele ce se

\ntâmplau.
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Tot ce trebuia s` fac` \n situa]ia de fa]` era s` explice

confuzia [i s` porneasc` mai departe. Situa]ia, \ns`, \ncepu s-o

intrige.

Expresia b`rbatului din momentul \n care citea scrisoarea,

probabil de la fata pe care o a[teptaser`, [i care scria c` nu mai

vine, entuziasmul  femeii [i privirile lui imploratoare. Totul o

f`cea s` vrea s` [tie mai mult despre cele \ntâmplate.

– Oh, e o doamn`… Avem acas` atât de multe locuri \n care

se poate sim]i bine… Sper s` fie mul]umit`… }i-ai luat ceaiul,

draga mea? Trebuie s`-l \ntâlnim [i pe Peter, cel`lalt fiu al meu,

a[a dup` cum cred c` [tii deja.

Femeia trecea cu volubilitate de la una la alta, uitându-se

voioas` când la Mary, când la Fifi [i p`rând nespus de \ncântat`

de sosirea celei despre care credea c` era enigmatica

Marguerite. Doamna Parvue s`rise probabil pu]in de cincizeci

de ani [i, de[i fa]a ei pierduse mult din atributele tinere]ii [i

p`rul \i albise aproape complet, avea o privire foarte cald` [i

expresiv`, a[a \ncât Mary o \ndr`gi pe loc.

Uitându-se apoi spre b`rbatul de lâng` ea, Mary observ` c`

acesta o privea \nc` destul de tensionat.

De ce era atât de important pentru el ca ea s` intre \n

aceast` poveste? se \ntreb` Mary.

– Ne-am gândit s` stai la noi, spuse el. Poate locul \n care e

casa noastr` ]i se va p`rea foarte pustiu dup` agita]ia din ora[,

dar vom face tot ce vom putea pentru a te sim]i bine. 
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– Ah, uite-l [i pe Peter, spuse doamna Parvue, f`când un

semn larg din mâini, spre partea cealalt` a drumului.

Mary se \ntoarse, curioas`.

Era cu siguran]` cel mai mare dintre fra]i, dar de aproape

aceea[i talie cu John. Spre deosebire de acesta, \ns`, care avea

p`rul ro[cat, Peter avea p`rul negru,  sprâncene dese [i frumos

arcuite, iar fa]a bronzat` exprima vioiciune [i optimism.

Imediat ce se apropie, privi cu aten]ie c`]elul care st`tea cu

botul ie[it pe fereastr`, dup` care o analiz` cu aten]ie pe Mary.

– E aici!… A venit!… spuse doamna Parvue, pe acela[i ton

plâng`tor. Marguerite, acesta este fiul meu mai mare, Peter.

– Ai venit, deci, \n sfâr[it, spuse el cu o voce foarte profund`

[i Mary [i-l imagin` imediat ca fiind bariton \ntr-un cor.

– {i ce motiv a[ fi avut s` nu vin? \ndr`zni Mary, sperând s`

afle câte ceva din toat` aceast` poveste.

– Nu spuneai c` ai vrea un ceai? \ntreb` doamna Parvue,

rupând t`cerea stânjenitoare dup` remarca pe care o f`cu

Mary. Vom lua ceaiul acum, continu` ea, \ntorcându-se spre cei

doi fii ai s`i. Marguerite e foarte obosit` [i mai avem ceva de

mers pân` acas`. N-ai trecut prin Sydney ast`zi, nu? se \ntoarse

ea din nou spre Mary. 

– Nu, r`spunse Mary, dup` o u[oar` ezitare. Am dormit \n

Wellington, azi-noapte.

– Da, ai f`cut un drum lung, coment` femeia. Cred c`

localul de dup` col] este cea mai bun` alegere pe care putem

22 LEE PARKER



s-o facem \n momentul de fa]`. Dup` asta vom porni spre cas`,
mai ales c` va \ncepe \n curând s` se \ntunece. Pot s` te
\nso]esc? Ah, bine\n]eles c` nu, ce proast` sunt…John!…

Doamna Parvue \i zâmbi cu dr`g`l`[enie fiului ei mai mic [i
acesta, trecând prin fa]a ma[inii deschise portiera dinspre
scaunul de lâng` [ofer. Marea Duces`, nu spuse nimic, dar se
post` lini[tit` pe pern`, ca [i cum ar fi vrut s` spun` c` nimeni
nu va sta pe locul ei, indiferent de motiv. 

John ezit` o clip`, \n timp ce câinele continua s`-l fixeze cu
aten]ie.

– Pot s` trec \n spate? \ntreb` John pu]in cam ru[inat de
faptul c` se temea s` intre \n conflict cu pudelul, iar Mary  f`cu
un gest din care se putea deduce c`, dup` toate aparen]ele, nu
avea alt` [ans`, pentru moment, dup` care \ncepu s` râd` cu
poft`, privind spre doamna Parvue, care \i zâmbi amuzat`.

– Nu e chiar atât de inofensiv`, spuse ea, continuând s`
surâd`, dup` care se \ndrept` \mpreun` cu cel`lalt fiu al s`u
spre una dintre ma[inile parcate de-a lungul trotuarului.

– Acum, spune-mi cine se presupune c` sunt eu? \ntreb`
Mary, dup` ce tân`rul se a[ez` pe scaunul din spatele ei [i
\nchise portiera.

– Logodnica mea.
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Capitolul 2

– Adev`rat?
Vocea ei sun` mai rece decât ar fi vrut, dar era extrem de

surprins`.
– Iart`-m`, replic` tân`rul. Nu-]i [tiu nici m`car numele.
– Mary Lonsdale, spuse ea f`r` s`-l priveasc`. Domni[oar`

Lonsdale… Trebuie s`-]i spun atât de multe lucruri [i nu e
timp pentru asta. Am fost atât de egoist, c` nici m`car nu te-am
\ntrebat dac` nu cumva erai \n drum spre ni[te prieteni.

– Nu, nu eram.
– Unde pl`nuiai atunci s` \nnoptezi, dac` e[ti prin aceste

locuri ca turist?
– Eu [i Fifi am pornit ieri s` explor`m Australia, explic` ea.
– S` explora]i Australia? se uit` el lung la fata din fa]a lui.

Glume[ti?… Vrei s` spui c` n-ai niciun plan de c`l`torie?



– Absolut niciunul, spuse ea, scrutând cu aten]ie parbrizul.

– Atunci, nu erai \nc` hot`rât` unde s`-]i petreci noaptea?

Mary scutur` u[or din cap.

– Dac` vei accepta s` r`mâi la noi, vei avea toat`

gratitudinea mea, r`spunse el. Te rog s` vii cu noi, la Swan

Tops – acesta e numele propriet`]ii noastre. Vei fi cazat` foarte

confortabil, pot s` te asigur de asta. Astfel voi avea timp s`-]i

explic totul, iar tu vei hot`r\ dup` aceea dac` vei vrea s` m`

aju]i, sau nu.

– Dac` o voi face, va trebui s` [tiu cine sunt.

– Marguerite Weston. M-am logodit cu ea când am fost la

Sydney . Am aici inelul, spuse el, ca [i cum [i-ar fi amintit brusc

[i duse mâna la buzunar. Mi l-a dat \napoi. L-am primit azi prin

po[t`.

– Ah, de-asta ai fost atât de nervos când ai citit scrisoarea pe

care ai aruncat-o dup` aceea la co[…

– M-ai v`zut?

– Da, te-am v`zut… Dar dac` sunt logodnica ta, n-ar trebui

s` [tiu toat` povestea?

– |n afar` de nume, familia mea nu [tie mai nimic din toat`

aceast` poveste.

– |n]eleg… Misterul se adâncea cu fiecare minut [i Mary

]istui, incitat`, din buze.

Trebuia s` doarm` undeva la noapte, \[i spuse ea, iar

singurul hotel care-i ie[ise \n drum n-o satisf`cuse. Avea câteva
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rânduri de p`turi pentru a putea dormi \n ma[in`, dar putea la

fel de bine s` doarm` [i la Swan Tops. Numele era foarte

atractiv [i asta \i ajungea, pentru \nceput. 

Avea o singur` rezerv`… Peter nu p`ruse foarte gr`bit s`-[i

felicite fratele pentru logodnica aleas`, a[a \ncât presupunea c`

va avea ni[te probleme cu el, dac` va r`mâne acolo mai mult de

o sear`.

– Dac` voi face asta, va \nsemna c` o voi p`c`li pe mama

ta… {i este o persoan` mult prea cald` [i dr`gu]` pentru a-i

face a[a ceva.

– Da, e adev`rat, chiar este, r`spunse el, cu privirile \n

p`mânt. |mi pare foarte r`u c` trebuie s` fac asta, dar când \]i

voi explica toat` situa]ia, vei \n]elege. Oricum, indiferent cum

te nume[ti, va fi foarte fericit` de compania ta. Nu e nicio alt`

femeie acolo, pe o raz` de cincizeci de mile [i se simte foarte

singur` \n perioada asta.

Mary t`cu, gânditoare. 

– Spiritul meu aventuros m` \ndeamn` s` continuu,

r`spunse ea, mai mult pentru sine.

– Atunci, \nseamn` c` vei veni cu noi? \ntreb` el,

ner`bd`tor.

– Da, r`spunse ea. {i sper c` nu-]i voi crea probleme, din

cauza faptului  c` Marguerite a r`mas pentru mine un mister.

|n fond, se gândi ea, ce i se putea \ntâmpla? O avea pe Fifi,

avea pu[ca [i dac` se va plictisi de situa]ia \n care intrase va
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pleca [i \l va l`sa pe John s` explice familiei lui cum va putea

mai bine toat` povestea.

– Nu [tiu cum s`-]i mul]umesc, domni[oar` Lonsdale, spuse

el. 

– Mai bine mi-ai spune Mary. Nu voi r`spunde niciodat` la

numele de Marguerite. E prea \nzorzonat, pentru a se potrivi

cu mine. 

– {i… spuse el ezitând… vrei, te rog, s` por]i `sta?…

\ntreb` el, sco]ând inelul din buzunar. Sigur \l voi pierde, dac`

nu…

Mary lu` inelul [i-l puse pe deget, f`r` a ridica mâna de pe

volan.

– Cred c` te-a costat o droaie de bani.

– Da. Dar asta n-are importan]`… Uite [i cafeneaua,

schimb` el subiectul.    

Tân`ra trase ma[ina lâng` bordur` [i opri motorul.

Doamna Parvue [i fiul ei \i a[teptau, deja [i Mary sim]i cum

privirile lor o analizeaz` din cap pân` \n picioare, \n momentul

\n care se apropiar`.

– Pui cu orez, John? \ntreb` Peter, imediat.

John \ncuviin]` [i Peter se \ntoarse, \ndreptându-se spre

buc`t`ria micului local.

Dar acest b`rbat era complet lipsit de maniere, \[i spuse

Mary [i ad`ug` tare, zâmbind for]at spre spatele celui mai mare

dintre fra]i.
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– Eu pur [i simplu ador puiul cu orez. Iar Marea duces`, la

fel. Ea, \ns`, f`r` oase, gânguri Mary, \ntorcându-se spre noul ei

logodnic.

– Voi avea grij` de asta, r`spunse el.

Doamna Parvue vorbi cel mai mult, \n a[teptarea mesei.

Peter t`cu tot timpul, fiind foarte atent, \ns`, la cele spuse

de Mary, de[i fuseser` doar lucruri absolut conven]ionale.

John \[i sprijini b`rbia \n podul palmei [i st`tu a[a, cu ochii

fixa]i \n perete.

Aceast` atitudine, \[i spuse Mary privindu-l cu coada

ochiului, nu era deloc potrivit` pentru cineva care nu-[i v`zuse

de câtva timp logodnica.

|n timp ce mâncar` cu poft` cu to]ii, conversa]ia decurse cu

mai mult` u[urin]`, astfel Mary afl` c` Swan Tops era o

proprietate de vreo dou`zeci de mii de acri, pe care se cre[teau

oi, dar principalul lor obiectiv era cre[terea cangurilor.

– O pacoste, murmur` Peter…

– De ce? Dup` p`rerea mea, sunt de-a dreptul adorabili,

spuse Mary, voioas`.

– Ai v`zut vreodat` vreunul? mârâi \n barb`, din nou, Peter.

– Doar la gr`dina zoologic`, recunoscu ea.

– |n acest caz, nici nu [tii m`car cu ce se hr`nesc.

– Ave]i [i emu?

– Avem, spuse Peter, \ncruntându-se cu [i mai mult`

ferocitate. Ai v`zut [i a[a ceva la gr`dina zoologic`? 
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– Da, r`spunse Mary surâzând. {i \ntr-o carte po[tal`.

Ce brut` se nimerise s`-i fie cumnat, \[i spuse Mary, [i

aproape izbucni \n râs.

Când \[i continuar` drumul, ceva mai târziu, Peter trecu cu

ma[ina \n fa]a ei, pentru a o \ndruma.

Mary sim]ise tot timpul c`, dac` ar fi putut, ar fi preferat s-o

lase s` se r`t`ceasc` pe undeva [i, pentru c` nu putea,

conducea cu foarte mare vitez`, ca pentru a demonstra

diferen]a dintre ma[ina lui elegant` [i puternic` [i ma[ina ei.

Enervat`, Mary ap`s` cu toat` for]a pe accelerator, dar \[i

reveni imediat. Era o prostie din partea ei s` se pun` la mintea

acestui individ b`d`ran [i s` conduc` atât de periculos.

John era lâng` ea, astfel c` vor nimeri casa [i f`r` Peter…

– Ei?… \ncepu ea, dornic` s` asculte povestea noului ei

logodnic [i s` uite mârl`niile fratelui lui.

– Ah, da, r`spunse el, trezit din visare… Nu [tiu ce crezi

despre mine, dar… 

Se \ntrerupse [i-[i c`ut` agitat pachetul cu ]ig`ri [i cutia cu

chibrituri… Sper c` nu m` vei judeca prea aspru…

– Nu pot s`-mi fac o p`rere pân` nu cunosc datele

problemei, nu-i a[a?

– Da, ai dreptate… Vezi… Toate astea nu m` pun, cu

siguran]`, \ntr-o lumin` prea favorabil`. Cred c`, mai degrab`,

pot fi considerat ceea ce \ndeob[te se nume[te… oaia neagr`

a familiei… De[i, de fapt, e mai mult vorba despre un ghinion
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care m` urm`re[te… Dac` nu, ar \nsemna c` am mai mul]i

demoni \n mine, chiar [i decât Peter…

– Ah, nu cred asta nici s` m`-mpu[ti! exclam` ea impulsiv,

[i John o privi, repede [i uimit.

– Nu-l po]i suferi, nu-i a[a?

– Cine ar putea suferi un comportament atât de necioplit

fa]` de o viitoare cumnat`? spuse ea [i John surâse larg, dar

trist.

– Peter a avut o reac]ie de respingere a logodnei mele, doar

auzind numele fetei, cu câteva s`pt`mâni \n urm`. N-a putut 

s`-mi explice de ce sim]ea aceast` aversiune. Când am insistat

s`-mi spun`, totu[i, c`rui fapt se datora \mpotrivirea lui, mi-a

r`spuns c`, \n fond, sunt destul de matur pentru a [ti c`

hot`rârea mea va fi foarte important` pentru tot restul vie]ii,

de[i se \ndoia c` am vreo idee despre ce vreau cu

adev`rat…Totul a \nceput pe când eram \n colegiu…

Cheltuiam bani cu nemiluita [i m` vâram \n tot soiul de

buclucuri. Mama [i Peter s-au v`zut atunci nevoi]i s` pl`teasc`

toate oalele sparte…

John trase fumul adânc \n piept [i scutur` ]igara cu

nervozitate. 

– Nu pot s` spun c` nu mi-am repro[at, pe urm`, toate

acestea… Dimpotriv`… Am intrat \ntr-un mare conflict cu

mine \ns`mi… Dup` ce tata a murit [i mama s-a hot`rât s`

tr`iasc` retras` aici, din p`cate, l-am l`sat pe Peter s` se ocupe
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de toat` afacerea de unul singur, eu interesându-m` doar de

banii care \mi reveneau… De aici toat` atitudinea lui…

Mary nu f`cu niciun comentariu, iar John t`cu pentru o

vreme, stingherit…

– Am cheltuit o mul]ime de bani, pe tot soiul de fleacuri [i

pe urm`… cu Marguerite…. 

Dup` ce spuse toate acestea, John \[i \ndrept` privirile spre

ea, analizându-i cu mult` aten]ie fa]a, p`rul [i apoi mâinile…

– Tu e[ti foarte diferit` de ea…

– |n ce sens?

– Pari mult mai sensibil`…

Mary surâse din col]ul gurii, privind amuzat` \nainte [i râse

apoi scurt…

Nu era chiar atât de sensibil` \ncât s`-[i doreasc` s` devin`,

cu adev`rat, logodnica acestui tân`r, nici m`car pentru un

minut.   

– Iart`-m`, John, spuse ea, am un sim] al umorului extrem

de ciudat… John o privi lung, dup` care spuse cu triste]e:

– Dac` ceea ce ]i-am relatat te face s` râzi…

– Iart`-m`, r`spunse Mary, \ntorcându-se cu ochi rug`tori

spre el. Nu râdeam de tine… Râdeam de mine \ns`mi…Crezi

c` dac` eram cu adev`rat sensibil`, a[ fi putut intra \n toate

acestea?

– Nu [tiu…Oricum, nu semeni cu Marguerite… Ea e… E

foarte frumoas` [i foarte elegant`, dar e proast` [i \ngâmfat`.
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– Mul]umesc, [opti Mary ca pentru sine. A[adar, nu era nici

frumoas`, nici elegant`, dar nici proast` [i \ngâmfat`… Ar fi

fost mult mai mul]umit` dac` ar fi l`sat o alt` impresie.

– {i… \nc`… \ncerc` el s` mai spun` ceva, stingându-[i

]igara…

– |nc` mai ]ii la ea, coment` Mary… 

– Din p`cate, da… Am vrut s` m` c`s`toresc cu ea… Mi-a

spus c` e de acord, a[a c` ne-am logodit… Ne-am distrat

extraordinar \mpreun` [i nu m-am uitat la bani… Dup` un

timp, \ns`, conturile au sc`zut vertiginos [i atunci a trebuit s`

m` \ntorc acas`. Mama a fost foarte bucuroas` c` m-am \ntors

[i era entuziasmat` de faptul c` m-am logodit. Vezi… Peter are

treizeci de ani \mplini]i [i nu s-a gândit niciodat` s` se

c`s`toreasc`…Este tipul acela de b`rbat care este mereu mult

prea ocupat pentru a putea s`-[i g`seasc` o nevast`… Ideea c`

m`car unul dintre fiii ei se va c`s`tori curând, o entuziasmase

de-a dreptul pe mama. |n acest caz, fire[te, i-am scris

logodnicei mele c` mama [i Peter vor s` o cunoasc` pe

viitoarea mea so]ie [i am invitat-o pentru un timp aici, unde

pl`nuiam s` locuim dup` c`s`torie. Trebuia s` fac asta, pentru

c` Peter mi-a dat un ultimatum… Pe viitor, nu voi mai vedea

niciun ban, dac` nu voi sta aici, s` m` ocup de ferm` \mpreun`

cu el… 

– Mi se pare corect…

– Da, \ntr-adev`r. 
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{i – m` crezi, sau nu, ideea mi s-a p`rut destul de atractiv`.

Probabil via]a de ora[ a \nceput s` m` oboseasc`. N-am avut

nimic \mpotriva ideii de a m` stabili aici, dar Marguerite a fost

de cu totul alt` p`rere. |n scrisoarea de ast`zi mi-a spus c` 

n-avea nici cea mai mic` inten]ie de a se retrage \ntr-un loc

uitat de lume [i c` dac` o vreau, va trebui s` m` \ntorc la

Sydney. |ns` nici m`car n-a mai a[teptat r`spunsul meu [i mi-a

\napoiat inelul de logodn`.

Mary fu surprins` c` o fat` cu un caracter de mercenar, cum

p`rea a fi Marguerite dup` cele auzite, a ales s` renun]e la un

inel de o asemenea valoare.

– {tii, inelul n-a fost pl`tit, \nc`… N-am reu[it s`-l pl`tesc

\n \ntregime, pân` acum, spuse el, destul de ru[inat…

|[i continuar` drumul \n t`cere, vreo mil` sau poate chiar

mai mult…

Soarele apusese de ceva vreme [i Mary se gândi c` peste

câteva minute va trebui, probabil, s` aprind` farurile.

Peter nu se mai vedea, dar era foarte pl`cut [i simplu,

pentru ea, s` conduc` pe [oseaua lini[tit` din acele locuri.

Când devenise foarte clar c` John se pierduse \n gândurile

lui, Mary privi cu mai mult` aten]ie priveli[tea din jurul lor.

Localitatea prin care treceau era \mpânzit` de obi[nui]ii

arbori de eucalipt, la poalele c`rora cre[teau smocuri \nalte de

iarb` deas`. Câteva oi r`t`ceau beh`ind de colo-colo, \ntr-o

parcel` \nchis` cu garduri de plas`. 
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Mary se gândi apoi c` dac` relieful era la fel [i la Swan Tops,

era cât se poate de firesc ca familia lui John s` se ocupe cu

cre[terea animalelor.

– Care este locul meu \n toat` aceast` schem`? \ntreb`

Mary, brusc.

– Credeam c` ai \n]eles, dup` tot ceea ce ]i-am spus. Vreau

s` n-o mai dezam`gesc pe mama… Când am v`zut-o stând de

vorb` cu tine, al`turi de pudelul t`u – Marguerite are [i ea unul,

dar negru [i mama [tia asta, nu \n]eleg cum a fost posibil s` uite

– m-am gândit imediat la posibilitatea ca tu s` iei, pentru o

vreme, locul logodnicei mele… A, c`]elu[a ei se nume[te…

Contesa… Oricum, dac` lui Peter i se va sugera c` am r`mas

aici pentru a-l ajuta la treburile fermei, comportamentul lui va fi

cu siguran]` schimbat. Gâlceava noastr` din trecut a \ntristat-o

foarte mult pe mama. Dac` vor vedea c` am o logodnic`, m` vor

considera mult mai responsabil [i toat` atmosfera din cas` va fi

mult mai confortabil`.

– Ce mult noroc ]i-a purtat, atunci, dorin]a mea de

aventur`, replic` ea… Puteam s` fiu acum c`s`torit` cu un

b`rbat remarcabil [i s` nu m` \ntâlne[ti niciodat`.

– Ai fi putut, desigur, dar nu e[ti [i ai acceptat de bun`voie

s` vii aici [i s` m` aju]i, nu-i a[a? coment` el. Tot ce vreau acum

e s-o v`d mul]umit` pe mama, m`car un timp [i \n cas` s` fie o

atmosfer` mult mai cald` [i mai prieteneasc`… Ceva \mi spune

c` tu vei avea puterea s` realizezi asta.
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– Da, dar doar câteva zile, John. Nu voi putea r`mâne prea

mult aici. Am [i eu propria mea familie [i \n plus mai am o mare

dorin]`: s`-mi cunosc ]ara…

– Pactul nostru nu ne oblig` la nimic unul fa]` de cel`lalt,

r`spunse el. A[ vrea doar s` pot lucra lini[tit, s`-mi pot pl`ti

toate datoriile.

– {i cât crezi c` \]i va lua pân` vei reu[i?

John \[i trecu gânditor degetele prin p`r.

– Câteva s`pt`mâni, cred…

|n primul moment, Mary vru s` opreasc` ma[ina [i s`-l

zvârle cât colo, dup` care s` \ntoarc` imediat ma[ina [i s`-[i

vad` de drumul ei. Pe urm` \ns`, avu \n fa]` imaginea mamei

sale stând singur` aici, doar cu taciturnul Peter, f`r` niciun

vecin, cale de nu [tia câte mile [i f`r` nicio companie feminin`

la ora ceaiului… Putea s` r`mân` câteva s`pt`mâni la Swan

Tops…

– Bine… Voi \nv`]a s` joc fotbal…râse ea [i John oft`

u[urat. Mary aprinse farurile [i mic[or` viteza… Restul

c`l`toriei vorbir` despre tot felul de nimicuri, ca de exemplu ce

binecuvântare sunt ploile \n acele locuri sau cum trebuie s` fie

\ngrijit un cangur.

De[i \i spuseser` la \nceput c` vor parcurge cincizeci de

mile pân` la Swan Tops, Mary se gândi c` f`cuser` deja mai

mult de [aizeci [i ceva de mile [i \nc` mai aveau de mers destul,

dup` toate aparen]ele.
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– Nu m` mir c` mama ta se simte singur` \n aceste locuri,

spuse Mary dup` un timp.

– E n`scut` \n aceste locuri, a[a c` nu trebuie s`-]i faci prea

multe griji pentru ea.

– Ah, frân` Mary brusc, un cangur? \ntreb` ea, fixând cu

ochi mari vietatea oprit` \n mijlocul [oselei.

– E un semn c` ne apropiem de cas`… S-a stricat ]arcul [i

nu l-am reparat \nc`, dar i-am promis lui Peter c` o voi face, a[a

c` trebuie s` m` execut…

– Când i-ai promis?

– Cu vreo s`pt`mân` \n urm`…

– Atunci are dreptate s` fie sup`rat, dac` tu nu-]i ]ii

promisiunile. Cred c` asta va fi una dintre sarcinile mele \n

perioada \n care voi sta aici… S` am grij` s`-]i ]ii promisiunile.

John râse cu poft`, a[a cum nu-l mai v`zuse pân` \n acel

moment.

– Cred c` m` voi distra, \ntr-adev`r, \n aceast` perioad` \n

care vei sta cu noi.

– Nu trebuie s` fii chiar atât de sigur, spuse ea. Voi fi foarte

riguroas` [i sever`.

John se \ntoarse spre ea [i-i privi cu aten]ie profilul.

– Ce e[ti, Mary? Vreau s` spun … Lucrezi \n vreun magazin

sau \n vreun birou? Stai acas`?… Ce faci?…

– Am lucrat \ntr-un spital… Sunt sor` medical` cu dubl`

specializare…
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John o privi cu aten]ie.

– Am sim]it c` e[ti foarte capabil` [i eficient`…Dar nu

trebuie s`-i spunem asta lui Pete…{i-ar da seama imediat c`

ceva nu e \n regul`, pentru c` [tie c` eu nu m-a[ fi c`s`torit

niciodat` cu o femeie atât de inteligent`, cum trebuie s` fie o

sor` medical`.

– Bine\n]eles… nu puteai alege decât o fat` frumoas`,

elegant` [i \n m`sur` s`-]i toace to]i banii. 

Mary râse din nou [i ceva din tonul s`u fu atât de

molipsitor, \ncât John se pomeni c` zâmbe[te la rândul lui.

– Nu, nu-i vom spune, continu` ea.

– Bine\n]eles c` nu. Nu avem nevoie de complica]ii. Aici

\ntoarce la dreapta, ad`ug` el brusc. |[i aprinse o alt` ]igaret`.

– Am intrat pe proprietatea noastr`, explic` el. Dac` ar

ploua mai mult, tot p`mântul acesta ar fi mult mai prolific. 

Mary se sim]i foarte bucuroas` c` ziua se apropia de sfâr[it.

Era bucuroas` c` va avea un pat \n care s` doarm` dup` tot acel

drum, de[i regreta acum c` nu alesese s` doarm` \n ma[in` [i

s` m`nânce \mpreun` cu Marea duces`, ceva improvizat, din

multitudinea de conserve pe care o purtase cu ea.

Trecur` o potec` \ngust`, [i imediat o mân` le f`cu semn de

la o fereastr`.

– Ave]i lumin` electric`? \ntreb` Mary.

– Bine\n]eles, f`cu John, surprins. Avem propriul nostru

generator.
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– Iart`-mi ignoran]a, dar n-am mai fost niciodat` la ]ar`. 

– Nu face nimic. Marguerite mi-ar fi pus, cu siguran]`,

aceea[i \ntrebare, r`spunse el. Cu ochi str`lucitori.

– Ah, atunci pot s` gre[esc [i voi fi iertat`? glumi Mary.

John \ncuviin]` zâmbind, \n timp ce ma[ina se opri lâng` un

g`rdule] vopsit \n alb.

Marea duces` se strânse mai bine pe perna ei. N-avea niciun

chef s` coboare. Ca [i st`pâna ei, era probabil foarte obosit`,

a[a c` cel mai bine pentru to]i era s` ajung` repede \ntr-un pat,

reflect` John.

Doamna Parvue \i a[tept` zâmbitoare \n cap`tul sc`rilor [i,

dup` ce se convinse c` fiul s`u luase toate bagajele din ma[in`,

o prinse pe Mary u[or de bra] [i intrar` \n cas`.

Fifi se ]inu foarte aproape de picioarele st`pânei sale… Era

un loc str`in [i trebuia s` fie cu aten]ia m`rit`.

Peter ap`ru imediat \n hol, [i spuse foarte hot`rât, barând

drumul, pentru a opri orice \naintare:

– Nu admitem câini \n cas`, aici.

– M` tem c` dac` Marea duces` nu va fi primit` \n cas`, nu

voi putea accepta nici eu s` intru, r`spunse Mary la fel de

hot`rât` [i sim]indu-se mult mai obosit` decât pân` atunci, \n

fa]a acestei gazde care \[i trata musafirii \ntr-o astfel de

manier`.

– Ah, bine\n]eles c` poate intra [i c`]elu[a, protest` doamna

Parvue. Cum \]i po]i imagina, Peter, c` putem l`sa afar` o astfel
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de dulcea]`? E bun` [i sensibil`, se vede foarte clar asta. |i vei

rupe inima, dac` o vei separa de Marguerite. Nu seam`n` deloc

cu câinii t`i, continu` ea aplecându-se \n fa]a Marii ducese cu

mult` tandre]e [i \ntinzând o mân` spre ea.

C`]elu[a o privi recunosc`toare \n ochi [i-i linse cu

delicate]e degetele.

– Cum am spus deja, e[ti o c`]elu[` tare dulce, coment`

râzând doamna Parvue.

Fifi \[i ridic` botul spre ea privind-o dr`g`stos, dup` care se

\ndrept` gr`bit` spre buc`t`rie, de unde sim]ea venind un val

de c`ldur` [i miros de mâncare.

Mary [i doamna Parvue o urmar` imediat, iar Peter se gr`bi

s` le urmeze exemplul, de[i v`dit nemul]umit de situa]ie.

John ezit` o clip` \n u[`, cu bagajele \n mâini, a[teptând s`

vad` ce se \ntâmpl`, dup` care \naint`, zâmbindu-i larg fratelui

s`u:

– S` intr`m cu to]ii \n buc`t`rie, atunci, e cam frig aici, 

nu-i a[a?

Peter nu scoase niciun cuvânt, dar intr` [i el \n buc`t`rie,

\ndreptându-se ]int` spre foc [i punând câteva lemne peste

j`ratecul care abia se mai ]inuse, \n timpul cât fuseser` pleca]i.

A[adar, aceasta era logodnica lui John, se gândi el… Era

foarte diferit` de modul \n care [i-o imaginase el. Dar prima

impresie nu era \ntotdeauna cea just`. Era a naibii de focoas`,

se vedea asta foarte clar, dup` modul acid \n care \i r`spunsese,

SPIRIT AVENTUROS 39



de câteva ori deja, \n acea sear`. La ce te puteai a[tepta, \ns`,
de la una cu o asemenea culoare de p`r? Dar dac` \[i va
\nchipui c` va face [i aici cu John ce a f`cut la Sydney, se \n[ela
amarnic. Muncise prea mult pentru ca aceast` proprietate s` fie
ceea ce era acum, a[a \ncât avea tot dreptul s` se considere
singurul st`pân adev`rat.

Nu crezuse niciodat`  c` Marguerite Weston va renun]a la
str`lucirea marelui ora[ pentru a se \nfunda aici, acesta a fost [i
motivul pentru care a lucrat ca un nebun, \n to]i ace[ti ani.
Acum, va trebui s` i se pl`teasc` tot efortul f`cut. N-a muncit
atât de mult, ca s` vin` al]ii la totul de-a gata…
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Capitolul 3

Nu era nimic ce doamna Parvue ar fi putut s`-i refuze
viitoarei so]ii a fiului s`u.

O primi a[adar cu mare bucurie \n buc`t`rie, iar
exclama]iile de admira]ie pe care Mary le scoase imediat ce
intr`, erau muzic` divin` pentru urechile inimoasei doamne.

Buc`t`ria era \ntr-adev`r foarte elegant`, nu avea nimic din
aspectul celor pe care le \ntâlne[ti \n mod obi[nuit la ]ar`, iar
doamna Parvue se dovedea, \n plus, foarte inventiv` [i cu un
gust extrem de elevat. 

Era zugr`vit` \n gri [i culoarea primulei, iar ferestrele largi,
erau ornamentate cu perdele foarte vesele [i draperii de
inspira]ie exotic`. O sob` imens`, dar elegant`, \nc`lzea cu
modera]ie toat` \nc`perea [i Mary \[i trase imediat un scaun
aproape.



– Nu mi-am imaginat c` poate fi atât de frig noaptea afar`,

prin p`r]ile astea, coment` Mary, privind \nc` \n jurul ei, cu

interes.

– Da, avem ni[te geruri n`prasnice pe-aici, replic` doamna

Parvue, punând \nc` un lemn pe foc. |n schimb, vara e

\ngrozitor de cald.

John intr` [i el \n \nc`pere, spunând foarte vesel.

– Frig, Mary? \ntreb` el pe un ton din care era foarte greu s`

crezi c` abia o cunoscuse.

– Mary? se \ntoarse, surprins` spre el, doamna Parvue.   

– Sunt mult mai obi[nuit` s` mi se spun` Mary. Ca s` fim

foarte sinceri, nu prea sem`n cu o margaret`, nu-i a[a?

– Nu, r`spunse doamna Parvue râzând. Cred c` [i eu prefer

s`-]i spun Mary. Draga mea, dar v`d c` tremuri de frig.

– Ah, ar fi trebuit s` m` fi v`zut ieri diminea]`. Ninsese toat`

noaptea… 

Mary se \ntrerupse, pentru c`-l v`zu pe John aruncându-i

priviri disperate. Continu`, astfel, cu mai mult` aten]ie la ceea

ce spunea.

– |n mun]i… concluzion` ea [i surâse foarte dulce \n

direc]ia noului s`u logodnic. Dar ma[ina mea zboar` ca o

pas`re, a[a c` am trecut repede \ntr-un loc cu vreme mai cald`.

– O s` te servesc cu pu]in` sup` cald`, spuse doamna

Parvue, dup` care po]i s` mergi \n camera ta. Nu e foarte

aranjat`, pentru c` nu eram siguri c` vii, dar sper c` te vei sim]i
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bine. John a a[teptat atât de mult un r`spuns de la tine, pe

urm` mi-a spus c` ]i-a scris [i ]i-a sugerat s` vii ast`zi, spuse ea,

privind spre fiul s`u. A fost foarte \ngrijorat din pricina ta. Nici

n-am avut timp s` v` felicit, ad`ug` ea. E o bucurie pentru mine

s` te v`d aici, Mary, \mpreun` cu John, afirm` ea [i o s`rut` pe

Mary pe ambii obraji. Pot s` m` uit pu]in la inelul t`u?

Mary ridic` \ncet mâna [i se uit` cu aten]ie la John. Era

foarte stânjenit, mai ales c` Peter se apropie [i se uit` [i el cu

aten]ie la inel.

– Nu-i a[a c` e foarte frumos, Peter? \ntreb` doamna Parvue,

\ntorcându-se spre fiul ei cel mare, care se aplec` peste um`rul

ei. P`rerea sa despre tot ceea ce ]inea de viitoarea lui cumnat`,

[i-o exprimase deja \n câteva rânduri, pân` atunci, prin modul

\n care se comportase cu ea.

Totu[i, dac` aceast` Marguerite iubea via]a la ]ar` [i, mai

ales, dac` \l va determina pe John s` munceasc` aici, atunci era

binevenit`. |n fond, John cheltuise atât de mul]i bani din cauza

ei [i doamna Parvue era con[tient` de asta, dar acum nu se mai

putea face nimic.

– La cât a costat, chiar trebuie s` fie, mârâi Peter,

continuând s` analizeze inelul [i mâna care-l purta.

Mâini obi[nuite cu munca, \[i spuse el cu surprindere.

Foarte curate [i \ngrijite, dar f`r` lac pe unghii.

Mary r`sufl` u[urat` când putu, \n sfâr[it, s` se retrag` \n

camera care-i fusese alocat` [i s` se \ntind` \n patul confortabil.
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Nu se a[teptase s` aib` chiuvet` \n`untru [i totu[i avea, fapt

care o f`cu s` se gândeasc` la confortul care exista, probabil, \n

cealalt` parte de cas`, pe care \nc` n-o v`zuse.

Mary putea \n]elege acum resentimentele lui Peter fa]` de

Marguerite, cu care John cheltuise o mul]ime de bani din cei

r`ma[i de la tat`l s`u, f`r` a pune nimic \n loc, prin munca sa.

***

A doua zi diminea]`, Mary se trezi cu o senza]ie stranie de

inconfort.

Când deschise ochii, o z`ri pe doamna Parvue dereticând

prin camer`.

– Iart`-m`, spuse aceasta zâmbind… N-am vrut s` te

deranjez.

– Ce or` este? \ntreb` Mary, ridicându-se pe coate. Sper c`

n-am stricat ritualurile obi[nuite aici.

– Ah, nu, deloc, r`spunse doamna Parvue cu amabilitate. Ai

fost foarte obosit`, [tiu asta, [i mai [tiu c` aerul de aici este

foarte diferit decât cel din Sydney, a[a c` era de a[teptat s`

dormi ceva mai mult ast`zi. B`ie]ii sunt deja pe-afar`, e

adev`rat, râse voioas` buna gazd`. John s-a dus s` repare

gardul de la ]arcul animalelor. Mi-a spus c` ]i-a promis c` va
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face asta, dar n-a mai avut r`bdare s` te a[tepte. Vei vedea \ns`

destule treburi de genul `sta, coment` ea cu c`ldur`, dup` care

se a[ez` pe marginea patului [i o privi pe Mary cu insisten]`.

– Sper c` nu te vei sup`ra pe mine pentru ceea ce \]i voi

spune acum, dar nu ar`]i a[a cum mi-a spus John c` e[ti \n

fotografii. Nu mi-a ar`tat niciuna, dar m-a asigurat c` e[ti foarte

dr`gu]`…

– {i… nu sunt… râse Mary cu poft`. M` tem c`

\ntotdeauna frumuse]ea e \n ochii privitorului spuse ea [i

cobor\ brusc din pat. Trebuie s` m` \mbrac, nu st` \n obiceiul

meu s` z`bovesc atât de mult \n pat, coment` Mary, uitându-se

uimit` spre ceas. Era aproape zece.

– Nu face nimic dac` dormi mai mult, de[i eu m` trezesc

foarte devreme. Peter pleac` [i el \ntotdeauna foarte devreme

s` supravegheze mulgerea vacilor [i m`nânc` \nainte de a

pleca, iar eu vreau s` m` asigur c` se hr`ne[te corespunz`tor.

Acum, c` John e aici, \i supraveghez pe amândoi, \n acest sens.

Pleac` amândoi de diminea]` [i se \ntorc abia la prânz. Avem,

deci, destul timp s` p`l`vr`gim, ad`ug` ea, zâmbind. John nu

mi-a spus foarte multe despre povestea voastr` de dragoste,

dar ard de ner`bdare s`-mi poveste[ti totul. Acum, \ns`, \]i voi

aduce micul dejun.

– Nu, n-o vei face, spuse Mary, scandalizat`. Nu am venit

aici ca s`-]i dau de lucru \n plus.  |mi fac du[ul [i \n dou`

minute voi fi la buc`t`rie.
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Astfel, peste pu]in timp, Mary intr` \n buc`t`rie, unde o g`si

pe doamna Parvue la treburile ei, iar pe Marea duces`, \ntins`

lâng` foc [i fixând cu ochii mari p`s`rile care se vedeau

zburând prin fa]a ferestrei.

Era o diminea]` frumoas` [i, dup` ce mâncar` [i \[i b`ur`

cafeaua, st`tur` de vorb` despre o mul]ime de lucruri, vreme

\ndelungat`.

Dup` asta, preg`tir` \mpreun` prânzul [i vizitar` cealalt`

parte a casei, care era mult mai mare decât \[i imaginase Mary.

De[i era mai veche, era foarte modern mobilat` [i era

\nconjurat` de dou` peluze elegante, pe care se putea juca

fotbal sau tenis [i erau str`juite de câteva scaune foarte

confortabile.

Trecur` apoi \n gr`din`, care era de asemenea foarte mare

dar \n plus era m`rginit` de un g`rdule], pentru a opri trecerea

animalelor.

Mary fu surprins` de varietatea copacilor [i a arbu[tilor, la

umbra c`rora era probabil foarte pl`cut s` te odihne[ti \n

timpul verii.

Ceea ce o f`cu, \ntr-adev`r, s` exclame de uluire, fu gr`dina

de zarzavaturi. Erau cele mai deosebite [i mai bine \ngrijite pe

care le v`zuse vreodat`, [i când doamna Parvue o prezent`

gr`dinarului, Mary \[i exprim` voioas` aceast` constatare.

– Vom vizita ast`zi [i p`mânturile, dac` bine\n]eles, \]i face

pl`cere, spuse doamna Parvue când se \ntoarser` spre cas`.
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– Bine\n]eles c` mi-ar face pl`cere, r`spunse Mary

entuziasmat`. N-am mai fost niciodat` pe o proprietate atât de

\ntins` [i cred c` e foarte interesant. Mi-ar pl`cea s` [tiu mai

multe despre via]a cangurilor, a oilor, a tuturor animalelor care

se g`sesc aici. Poate va veni [i John cu noi, spuse ea, 

gândindu-se c` o logodnic` ar trebui, poate, s` stea mult mai

mult \mpreun` cu viitorul so].

– B`ie]ii vor sosi \n curând, dar tot ce ai mai putea s` faci,

ar fi poate s` prepari ceaiul, spuse doamna Parvue, privind-o cu

afec]iune. Acum, \ns`, po]i s` mai r`mâi afar` cu Marea duces`,

dac` vrei.

Mary \ncuviin]`, mai ales c` Fifi se \nvârtea ner`bd`toare pe

lâng` picioarele ei, privind-o lung [i \ntreb`tor.

Nu se jucaser` deloc \mpreun` de când sosiser` aici, a[a c`

Mary \ncepu s` alerge pe dup` copaci, provocându-[i vesel`

c`]elu[a.

Dup` câteva minute, \l z`ri pe Peter la poarta de la intrare.

Mary era \n patru labe, ascuns` dup` o tuf` [i când Fifi o

g`si, \n sfâr[it, tân`ra exclam` râzând din toat` inima:

– Bau!… |[i puse apoi mâna la ochi, din cauza soarelui,

pentru a vedea dac` Peter se uita \nspre ele:

– Ne jucam, spuse ea cu dr`g`l`[enie. Fifi e entuziasmat` de

acest joc [i nu se mai satur`. Acum vrea din nou…

– A da? r`spunse el cu r`ceal`, privind spre buc`t`rie, de

unde mama sa se auzea treb`luind. 
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Interesant mod de a-]i petrece diminea]a, n-am ce zice.

Mary \l urm`ri cum urc` nervos sc`rile [i cum \[i pune,

gr`bit p`l`ria \ntr-un cui de lâng` u[a de la intrare, \nainte de

a disp`rea \n`untru.

– Hm.. Fifi, cred c` acest om nu m` place deloc, dar nu pot

s`-l condamn, dup` câ]i bani s-au cheltuit cu mine, nu-i a[a?

spuse ea zâmbind, \n timp ce-l observ` pe John la poart`.

– Am reparat gardul la curtea animalelor, a[a cum ]i-am

promis, spuse John când Mary se apropie, bucuroas`. Tu ce ai

f`cut? Ai dormit bine? |]i place aici?

Tân`ra fat` r`spunse afirmativ la ambele \ntreb`ri, dup`

care \[i fix` privirile pe fa]a lui. Ar`ta mult mai bine \n

diminea]a aceea [i p`rea mult mai mul]umit de via]a sa. Obrajii

palizi prinseser` culoare, atât din cauza aerului tare, cât [i din

cauza efortului pe care-l depusese la repararea gardului, \[i

spuse Mary, cu ochi de expert`.

– Mama ta mi-a propus s` vedem proprietatea, \n dup`

masa asta, spuse Mary, mergând al`turi de el spre cas`. Mi-ar

pl`cea foarte mult.

– Oh, Doamne, i-am promis lui Peter c` voi merge s` v`d

cum se prezint` oile de pe p`[unile din vest. M` rog, n-are

importan]`. O s` merg acolo mâine.

– A, nu, e mult mai important s` vezi azi ce fac oile. Vom

merge s` v`d proprietatea \n alt` zi.

– Poate te va duce Peter. 
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Peter \ns` avu alt` idee despre modul \n care s-ar putea

distra Mary \n dup` amiaza aceea.

– Marguerite va avea destul timp s` vad` p`mânturile, spuse

el, cu sprâncenele la fel de \mpreunate de mâhnire ca \n

momentul \n care o v`zuse jucându-se cu câinele. Sunt foarte

multe treburi, deocamdat`, de f`cut pe aici, a[a c` ea se va

duce s` vad` ce e de f`cut pe la grajdurile de cai, spuse el foarte

ap`sat, numind-o Marguerite [i nu Mary.

Marguerite era numele ei, a[a c` nu-avea de ce s-o alinte cu

acest Mary, ca al]ii.

– Bine, dar… protest` John.

– Azi e un meci de polo, ai uitat? Poneii trebuie \ns` s` fie

\ngriji]i. Dac` so]ia ta vrea s` tr`iasc` la ]ar`, trebuie s` \nve]e

câte ceva despre toate astea.

Obr`znicia era din cale-afar` de mare [i doamna Parvue

privi ru[inat` \n farfuria sa.

Mary \ns` nu-[i schimb` expresia. Dac` Peter o privea,

trebuia s` vad` cât de mult o amuza comportamentul lui.

– Poate Mary nu [tie cum se \ngrijesc caii, spuse \ncet

doamna Parvue, dar Peter nu f`cu niciun comentariu. Probabil

era \ntr-o dispozi]ie \n care nu prea avea chef s` discute \n

contradictoriu, se gândi Mary.

– Ah, \mi place s` \nv`] lucruri noi, r`spunse Mary, vesel`.

De-asta sunt aici, nu-i a[a? \[i \ndrept` ea privirile spre John, cu

un zâmbet dr`g`stos. S` \nv`] cum se tr`ie[te la ]ar`.
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– Exact, r`spunse Peter pe un ton cât se poate de rece.

Cur`]irea grajdurilor face parte din aceast` via]`. Te voi

conduce acolo dup` ce o aju]i pe mama s` fac` ordine la

buc`t`rie.

– Am \n]eles, Pete, accept` ea, mieroas` [i, de data asta,

con[tientiz` amuzamentul din ochii ei.

O voi \nv`]a eu minte, \[i spuse el, furios. Va vedea cum se

câ[tig` banii pe care i-a f`cut ea praf pe nimicuri \n ora[. Ce

credea?… C` va sta aici s` se joace cu pudelul ei, \n timp ce

al]ii se spetesc pentru ea? Se ridic` nervos, trântind cu putere

scaunul. Doamna Parvue \l privi cum se \ndep`rteaz`, dup`

care se \ntoarse spre Mary, cu \ngrijorare.

– Sper s` nu-l iei prea mult \n seam`. Eu l-am ajutat

\ntotdeauna la cai, pentru c` nu avea cine s-o fac`, \n timp ce

John era plecat. |i place foarte mult s` joace polo [i caii sunt

dintre cei mai buni [i Peter e foarte mândru de ei, dar trebuie

s` fie \ngriji]i \ntr-un mod special… John, ar trebui s` vezi tu

de cai, nu Mary…

– John a promis c` va merge s` vad` ce se \ntâmpl` cu oile

din vest, trebuie s`-[i ]in` promisiunea. Pot foarte bine s`

\ngrijesc eu caii.

– Dar nu [tii nimic despre asta, replic` John.

– Absolut nimic, e adev`rat, r`spunse Mary, zâmbind.

Ar fi vrut s-o vad` pe Marguerite asistându-l pe Peter la

grajduri. {i-o [i imagina, \ntr-o rochie extrem de elegant`, dup`
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cum \i spusese John, cu unghiile ro[ii [i foarte lungi [i cu

machiaj de scen`, cur`]ind de zor, cu dou` degete, poneii cu

pricina. 

Mary zâmbi amuzat` \n sinea ei, pentru c` vedea ea \ns`[i

diferen]a dintre ele dou`. Pe ea nu o deranja s` pun` mâna pe

perie [i s` cure]e cu grij` caii, ascultând cu aten]ie indica]iile

lui Peter. {tia c` nu se putea a[tepta la complimente din partea

lui Pete, dar f`cea toate acestea nu pentru c` era obligat`, ci

pentru c` o interesa [i-i f`cea pl`cere. Se schimb`, a[adar, 

\ntr-un pulover [i o pereche de pantaloni [i porni spre poarta

dup` care. \n dep`rtare, se vedea Peter, mângâind cu aten]ie

caii. Doamna Parvue, o privi \ndep`rtându-se [i oft` adânc.

– {tii s` c`l`re[ti? \i strig` Peter, v`zând-o.

– Ah, \mi pare r`u, \ntr-adev`r, c`l`ritul n-a fost inclus \n

orele mele de curs.

– Nu sunt deloc surprins, r`spunse el [i Mary zâmbi

amuzat`, \n sinea ei.

– Tu o s`-l perii pe Redleaf, calul maro de acolo, spuse el,

ar`tând foarte autoritar.

Spre locul \n care ar`tase, erau \ns` doi cai maro [i Peter

a[tept` ca ea s`-l \ntrebe care dintre ei era Redleaf.

Mary \n]elese asta, tocmai de aceea nu \ntreb` [i merse ]int`

spre calul indicat de el:

– Hai, feti]`, vino, spuse Mary cu c`ldur`, \n timp ce Peter o

privea ironic.
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Calul \[i \ntoarse un moment capul, respingându-i mâna,

dar Mary continu` s`-i vorbeasc` pe acela[i ton cald [i

persuasiv cu care le vorbise odinioar` copiilor, astfel c`, \n cele

din urm`, acesta se lini[ti [i Mary \i mângâie cu afec]iune botul

[i nasul.

– De unde \ncep? \ntreb` ea.

Peter se apropie [i, \n cuvinte pu]ine dar precise, \i explic`

imediat arta ]es`latului.

Marea duces` privea totul cu ochi mari, culcat` aproape \n

iarb`, dar preg`tit` s` intervin` prompt, dac` va fi nevoie.

Mary constat`, dup` explica]iile lui Peter, c` \n fond era

vorba de un masaj. Chiar dac` acum avea de-a face cu un cal [i

nu cu o fiin]` uman`, procedeul era aproape acela[i. 

De altfel, Redleaf p`rea destul de mul]umit de presta]ia ei,

pentru c` \[i \ntredeschise gura [i privea pierdut spre soare.

Experien]a ei de spital \[i spusese cuvântul chiar [i aici.

– Chiar \]i place atât de mult s` joci polo? \ntreb` tân`ra

fat`, peste um`r.

– Da.

– {i lui John \i place?

– |n calitate de logodnic` a sa, ar trebui s` [tii foarte bine

ce-i place [i ce nu-i place.

– |ntâmpl`tor, n-a venit niciodat` vorba despre asta. Deci \i

place sau nu-i place?

– Da. |i place. Poneiul pe care \l perii tu acum e al lui.
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– Nu e al t`u?

– Pe al meu \mi place s`-l \ngrijesc eu \nsumi.

– }i-a f`cut-o, Mary Lonsdale! murmur` pentru ea \ns`[i

tân`ra, privind cum str`luce[te \n lumina soarelui diamantul

\ncrustat \n inelul de pe mâna sa dreapt`.

– |nc` nu ]i-ai terminat treaba, r`sun` vocea lui Peter \n

spatele s`u.

– Ah, da, m` pierdusem pu]in \n contemplarea inelului meu

de logodn`. E atât de frumos.

– Mda, mârâi Peter, \ncruntat.

Mary continu` apoi s` perie calul, cântând \ncet.

Aceasta era via]a aici, reflect` ea. Soarele str`lucind, spatele

frumos al acestui cal, care primea atât de cuminte \ngrijirile

ei… Lini[tea din jur… 

Erau lucruri care o relaxau [i de care avusese atâta nevoie…

Ce fericit` ar fi fost acum dac` Peter ar fi plecat [i ar fi 

l`sat-o singur` acolo…

Dar Peter st`tea acolo, privind-o cu coada ochiului, s` vad`

dac` se mai oprea pentru a contempla inelul care nici nu

fusese \nc` pl`tit.

Avea de ce s` cânte, \[i spuse ea zâmbind [i continuând s`

perie calul, cât de bine reu[ea, \n acel moment.

John se \ntorsese din inspec]ia la oile din vest, când ea \nc`

se mai \ngrijea de cel de-al treilea cal [i se uit` plictisit spre

fratele s`u, care mai era \nc` acolo.
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– Dar niciodat` n-ai stat atât de mult pentru treaba asta,

Peter… Sigur ai fi putut termina totul mult mai devreme.

– E din cauza mea, spuse Mary… N-am mai f`cut niciodat`

asta [i am fost cam \nceat`. Sper c` vei juca [i tu \n weekend,

John, a[ vrea foarte mult s` te v`d.

– Da, voi juca.  Peter [i cu mine facem parte din aceea[i

echip`. E o ocazie foarte bun` s` cuno[ti lumea de aici, Mary.

Seara vom dansa.

Mary se gândi imediat la rochia pe care [i-o pusese

\ntâmpl`tor \n bagaj [i care, din fericire, era destul de potrivit`

pentru o petrecere de ]ar`.

Apoi realiz` dintr-o dat` c` vor fi foarte mul]i prieteni ai

doamnei Parvue la petrecere, iar ea va fi prezentat` tuturor ca

viitoare so]ie a fiului s`u. Era mai mult decât tot ce-[i

imaginase, fiind de acord s` intre \n aceast` poveste.

Poate ar fi mai bine s` plece… Putea g`si acest soare [i

aceast` lini[te de ]ar` [i \n alt` parte, dac` \[i continua

c`l`toria. 

– Mama a fost foarte ocupat` s` dea telefoane pân` acum,

spuse John, zâmbind din col]ul gurii. Le-a spus tuturor

prietenilor c` logodnica mea e aici, astfel c` desear` va veni o

mul]ime de lume.

– De ce naiba s` vin` o mul]ime de lume? \ntreb` Peter,

nemul]umit.

– S-o vad` pe Mary.
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De ce o fi f`cut mama sa asta chiar acum? se \ntreb` Peter.

Putea a[tepta alt` ocazie. Fata va sta ceva timp aici. Asta dac` nu

va obosi s` lucreze pentru mine, \[i spuse el.

– Nu-i strica pl`cerea, te rog. Mama e foarte fericit` acum,

spuse John \n timp ce se \ndreptar` spre cas`. A dat tot timpul

telefoane cât ai fost afar` cu Peter, de[i nu \n]eleg. Mama a

preg`tit o mul]ime de lucruri pentru petrecere. E foarte

fericit`. Spune c` e petrecerea noastr` de logodn`.

– John, nu-mi plac toate aceste lucruri. M` simt ca [i cum a[

fi f`cut o fraud` teribil`.

– Te rog, nu da \napoi, acum… Mama e atât de fericit` c`

e[ti aici. {i Pete e fericit c` vede c` \mi ]in promisiunile [i c` m`

implic \n muncile de aici. Ajut`-m`, Mary, pân` \l voi convinge

c` sunt serios. 

Pân` atunci, sper c` voi reu[i s` trec [i peste dezam`girea pe

care mi-a provocat-o Marguerite.

– Bine, r`spunse Mary, v`zând chipul fericit al doamnei

Parvue, care-i privea de pe geamul din buc`t`rie.

De[i se sim]ea o impostoare [i o intrus`, Mary \ncerc` s` fie

vesel` toat` seara, pentru c` veniser` o mul]ime de persoane

de pe propriet`]ile vecine, pentru a o vedea pe fata cu care

John se logodise \n perioada petrecut` la Sydney.

To]i fur` \ns` de acord c` Mary n-are nimic din fata pe care

[i-o imaginaser`, cu comportamentul ei atât de pl`cut [i de

natural [i cu p`rul ei ro[u [i ochii juc`u[i.
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Unul dintre ei chiar \l felicit` cu mult aplomb pe John,

spunându-i c` a avut mare noroc s` poat` pune mâna pe o

astfel de fat`.

Pete se comport` [i el mai deschis [i mai relaxat, de[i n-o

sc`p` din ochi toat` seara, mai ales când Mary fu \ntrebat` cu

insisten]` cum l-a cunoscut pe John [i de cât timp.

Tân`ra reu[i s` r`spund` perfect la toate \ntreb`rile [i nu

sc`p` o vorb` despre familia ei sau despre locul \n care tr`ie[te

[i munce[te. 

Pete ]inu s` precizeze, la un moment dat, c` nu crede o iot`

din toat` povestea pe care o auzise \nainte, c` ar fi fost

fotomodel. Pur [i simplu nu p`rea s` fie genul, coment` el.

Doamna Parvue p`rea s` adore petrecerile, pentru c` se

sim]ea foarte \n elementul ei.

Vechea cas`, de altfel, solid` [i foarte mare, fusese probabil

gândit` cu lux de am`nunte pentru acest gen de via]`, cu

terasele ei largi [i camerele atât de \nc`p`toare, \n care se putea

dansa foarte lejer.

Vor da multe petreceri \n viitoarele s`pt`mâni, o asigur`

doamna Parvue fericit`, a[a cum f`ceau \n perioada \n care

Peter era mult mai pu]in preocupat de plata facturilor.

Petrecerile nu costau mult, unt, ou` [i smântân` pentru a

preg`ti pr`jiturile se g`seau \ntotdeauna \n cas`, iar efortul de

a le face era pe deplin r`spl`tit când vedea fe]ele mul]umite ale

invita]ilor s`i.
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Ar fi vrut, totu[i, ca John s` arate ceva mai mult` afec]iune
fa]` de Mary.

Ori de câte ori \[i \ntorcea privirile spre el, nu-l vedea \n
compania ei, iar dac` se apropia de vreo fat`, aceasta nu era
Mary.

Probabil sunt \nc` neobi[nui]i cu noua lor situa]ie, se gândi
doamna Parvue când o v`zu pe Mary cum ro[e[te ori de câte
ori cineva \i cerea s`-i vad` inelul [i-i ura mult` fericire.

To]i te privesc cu foarte mult respect când e[ti logodit`, \[i
spuse Mary când se \ntoarse \n patul s`u, dup` ora unu
noaptea. Tr`ise momente cu totul noi pentru ea [i asistase la
discu]ii pe care nu credea c` le va auzi vreodat`… Despre
calitatea p`mânturilor, despre s`n`tatea animalelor, despre
importan]a ploilor la timpul potrivit.

Toate acestea o distraser` de minune. Fusese \ns` mai pu]in
vesel` când câteva fete se interesar` dac` e hot`rât` s` tr`iasc`
acolo dup` c`s`torie, sau cât de mult \l iubea pe John.

– |n toate exist` \ntotdeauna avantaje [i dezavantaje, \i
spuse ea c`]elu[ei, care se preg`tea s` doarm` pe perna ei
preferat`. Cel mai mare dezavantaj \n toat` aceast` situa]ie e
\ns` faptul c` Peter nu m` suport`. E totu[i un tip foarte
deosebit, nu-i a[a? Noapte bun`, Dulcea]`, [opti ea [i stinse
lumina.
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Capitolul 4

Dou`zeci [i dou` de mii de acri de p`mânt era o adev`rat`
avere, conchise Mary, dou` zile mai târziu, \n timp ce tr`gea cu
for]` de volanul jeepului pentru a evita un bu[tean. 

Nu era tocmai u[or s` conduci o ma[in`, fie ea chiar [i un
jeep, peste toate paji[tile astea cu oi care alergau disperate
dintr-o parte \n alta, speriate la auzul motorului. 

– E cu siguran]` o experien]` total nou` pentru mine, se
confes` Mary Marii ducese, companioana sa preferat`. Mi se
pare straniu s` inspectezi oile dintr-un jeep. |ntotdeauna 
mi-am imaginat c` treaba asta e f`cut` de un b`rbat vânjos,
\nc`l]at \n cizme pân` deasupra genunchilor, cu o p`l`rie larg`,
brum`rie, dând pinteni calului printre arbu[ti, urm`rit
\ndeaproape de un câine mare [i negru. Ce mult am gre[it,
spuse ea, tr`gând din nou cu putere de volan, de data asta



pentru a evita un pietroi. {i, \n plus, \mi imaginam c` acest om

era calm [i a[ezat, nu unul care url` ca un bezmetic, din to]i

bojocii:,, Hei, ce dracu faci?! Unde te  crezi?", zâmbi ea.

Asta nu \nsemna c` vroia s` fie menajat` tot timpul. |n fond,

ea se oferise s`-l ajute pe Peter \n toat` treaba asta, de[i nu-[i

putea explica de ce o f`cuse. John fusese ocupat cu alte treburi,

iar Peter, imediat ce \[i adusese aminte c` ea [tia s` conduc`, 

i-a propus s`-l \nso]easc`. A[a se f`cea c` se afla acum aici,

obosit`, \nsetat`, luptându-se cu creaturile astea proaste, cu

fundul plin de mizerii, \nvârtindu-se buimace f`r` nicio direc]ie

precis`, gata \n orice moment s` ajung` sub ro]i.

Mâine era duminic` [i, dup` ce va conduce cincizeci [i [ase

de mile pân` \n ora[, la meciul de polo se va putea relaxa.

Putea \n sfâr[it s` trimit` acas` o carte po[tal`. |[i putea

imagina reac]iile familiei ei, \n momentul \n care vor citi \n ce

aventur` intrase.

Tat`l ei va da vesel din mâini [i va \ncepe s` râd` cu poft`.

Mama ei va ]istui uimit` din buze [i va \ntreba cu ochii cât

cepele:,,Doug, tu crezi c` fata asta e s`n`toas` la cap?"

Nan va zâmbi cu c`ldur` [i va spune \ncet, mai mult pentru

ea:,,Grozav`, fat`", a[a cum f`cea \ntotdeauna, indiferent dac`

ceea ce f`cuse nepoata ei adorat` era amuzant pentru ea sau

nu.

– Uit`-te pe unde mergi, url` Peter [i vocea sa se auzi cu cea

mai mare claritate, \mpotriva zgomotului f`cut de motor. Intri
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ca-n brânz` \n toate pietroaiele astea, continu` el s` urle.

Jeepul `sta m-a costat o sumedenie de bani, r`cni el, \n timp ce

Mary se uit` \ngrozit` la piatra cât toate zilele pe care o

prinsese \ntre ro]i.

– |mi pare r`u, strig` ea, oprind brusc lâng` poarta ]arcului.

Au intrat toate?

– }i-au sc`pat o mul]ime, mârâi el, nemul]umit.

– Foarte posibil, spuse ea, trecându-[i mâinile prin p`r,

dup` care cobor\, dând u[or din mâini, pentru a-l ajuta s`

direc]ioneze alte oi spre ]arc. Nu ]ine metoda asta, cu adunarea

oilor din ma[in`. 

Câte ai reu[it s` bagi \nauntru?

– Oh, vreo cinci sute.

– Pot s` plec, acum? \ntreb` Mary, gândindu-se c`-[i f`cuse

treaba, a[a c` avea dreptul la un du[.

– Nu, cum s` pleci? Mai avem un ]arc. Urc`-te \n ma[in`.

Marea duces`, care coborâse imediat ce o v`zuse pe st`pâna

sa jos, ezit` s` se urce din nou. Nu-i pl`cea jeepul. Prefera

ma[ina st`pânei sale, unde se sim]ea mult mai \n siguran]`, dar

dac` ea alesese s` conduc` dr`covenia asta, trebuia s` se

execute, p`rea s` spun` mutri]a nemul]umit` a blândei

c`]elu[e, \n timp ce urc` din nou pe locul pe care-l ocupase

\nainte.

Când Mary porni \ns` din nou motorul, \i s`ri nelini[tit` pe

genunchi.
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– De ce a trebuit s` iei [i câinele cu tine? \ntreb` \ncruntat

Pete, a[ezându-se pe bancheta din spate [i \nchizând cu putere

portiera. Mary \[i privi c`]elu[a \n ochi [i spuse zâmbind:

– Nu-i place s` stea f`r` mine.

– Ce animal nesuferit, scrâ[ni printre din]i, Peter.

– Totu[i, nu se f`cea s` o iau cu mine la munca asta,

recunosc.

– Nu folose[te la nimic potaia asta, spuse el, continuând 

s-o priveasc` pe Mary cu coada ochiului. 

Nu se putea spune c` ar`ta prea \ngrijit, \n diminea]a asta,

domni[oara Weston, \[i spuse el cu satisfac]ie r`ut`cioas`.

Hainele flendurau pe ea, deja [ifonate [i murdare, iar p`rul \i

zburase \n toate direc]iile. Totu[i, ochii \i sclipeau cu vioiciune,

ca [i cum ar fi fost foarte interesat` de tot ceea ce vedea \n jurul

ei. O actri]` foarte bun`, \[i spuse el.

Privi apoi p`mântul arid din fa]a lor [i apa murdar` r`mas`

pe fundul v`l`ului lâng` care ajunseser`.

– Nu vom aduce oile aici, spuse el, gânditor… Nu mai e

ap`…

– Dar nu exist` aici ni[te mori de vânt?

– Nu exist` ap` prin aceste p`r]i. Trebuie s` a[tept`m s`

plou`. Privir` amândoi spre cerul f`r` nori. 

Mary se gândi c` nu mai v`zuse niciodat` un albastru atât de

clar [i de frumos. Ar fi vrut s` taie o bucat` din albastrul acela

[i s`-[i fac` o rochie…
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Zâmbi imediat la aceast` fantezie [i se uit` spre Peter.

– Nu g`sesc nimic de râs \n toat` aceast` situa]ie, spuse el

mohorât.

– Nu zâmbeam din cauza situa]iei \n care suntem. Pur [i

simplu m` gândeam ce frumos ar fi fost dac` a[ fi putut s` iau

o bucat` din cerul `sta atât de albastru [i s`-mi fac o rochie.

Peter \[i \ntoarse brusc ochii pe fereastr`. Bun moment [i-a

ales s` se gândeasc` la rochii [i la albastrul cerului. Femeia asta

era complet nebun`? Nu mai auzise niciodat` ceva atât de

ridicol.

***

Dup` ce se \ntoarser` \n cas`, Mary se sim]i atât de obosit`,

dup` acea zi plin` de munc` [i de experien]e atât de noi pentru

ea, c` aproape adormise de-a-npicioarelea.

Doamna Parvue, \n stilul s`u persuasiv caracteristic, suger`

s` fie dus pe teras` un [ezlong plin cu perne.

Mary insist` s` mearg` \n pat, dar mama logodnicului s`u

c`ut` s-o conving` de faptul c` o astfel de relaxare, pentru o

or` sau dou`, era tot ce putea fi mai bun \n acel moment.

Mary ced`, dar imediat ce se a[ez` pe [ezlongul cu pricina,

adormi bu[tean.
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Seara târziu, când trecu s` fac` un du[ [i s` se schimbe,

v`zând-o adormit` a[a de adânc, cu Marea duces` la picioare,

John se opri o clip` s-o priveasc` [i zâmbi \nduio[at.

– E doborât`, coment` el intrând \n buc`t`rie, unde

doamna Parvue era ocupat` cu o serie de treburi casnice.

– Nici nu-i de mirare, r`spunse aceasta. Peter a luat-o s`-l

ajute cu oile [i nu e obi[nuit`. Nu [tiu de ce a ]inut mor]i[ s`

mearg` [i ea, de[i, la \ntoarcere, Mary mi-a povestit foarte

amuzat` despre tot ceea ce f`cuse peste zi.

John râse amuzat [i lu` câ]iva biscui]i din tava de lâng` el.

– John…spuse ea, privindu-[i fiul cu afec]iune, \n timp ce

acesta \ntinse mâna dup` al]i biscui]i… Nu vreau s` m`

amestec \n treburile voastre, dar pur [i simplu nu pot s` \n]eleg

cum o fat` ca Mary te-a vârât \n atâtea datorii.

John sc`p` câ]iva biscui]i din mân` la auzul acestei \ntreb`ri

atât de nea[teptate [i mama sa a[tept` s`-i ridice, \nainte de a

continua.

– Nu pare o persoan` de acest gen. Se \mbrac` foarte

simplu, n-are niciun obiect care pare s` fi costat foarte mul]i

bani [i tot ce spune e deosebit de \n]elept [i de calculat. E o

fat` extraordinar` [i sunt foarte fericit` c` te vei c`s`tori cu ea.

A[ vrea s` \n]eleg, atunci, cum se face c` ai cheltuit la Sydney

atât de mul]i bani [i de ce ai f`cut atâtea datorii?

Dac` ar fi v`zut-o pe adev`rata Marguerite, se gândi John, ar

fi \n]eles imediat.
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– A[a e când tr`ie[ti \ntr-un ora[ foarte mare, \n care fetele

cred c` treaba b`rba]ilor e doar s` toace banii, spuse el \ncet…

– Dar Mary nu cred c` poate fi a[a, \l \ntrerupse doamna

Parvue. A fost vina mea, \ncepu el disperat, dar r`sufl` u[urat

când o auzi pe Mary intrând…

– Doamn` Parvue, \mi pare foarte r`u c` am adormit a[a…

Probabil e din cauza aerului atât de curat din p`r]ile astea,

spuse ea zâmbind. Cum m-am a[ezat pe pernele acelea

pufoase, am c`zut imediat \n lumea viselor, spuse ea râzând

scurt.

– Sper c` ai avut ni[te vise frumoase, replic` doamna

Parvue, privind-o cu dragoste matern`.

– Ah, am visat c` Fifi era folosit` la adunatul oilor, râse Mary

din nou.

– Ce gânduri funebre ai avut, atunci, zâmbi cam for]at John

[i, pentru c` [tia c` mama lui a[tepta ca el s` fie ceva mai cald

cu logodnica sa, \n timp ce trecu pe lâng` ea \nainte de a p`r`si

buc`t`ria, \i ciufuli cu dr`g`l`[enie p`rul.

Mary \ns`, se trase instinctiv \napoi, ceea ce o f`cu pe

doamna Parvue s`-[i priveasc` \ntreb`tor fiul.

– M` duc s` fac un du[ rece, spuse repede Mary. Asta m` va

trezi cu siguran]` [i voi putea da o mân` de ajutor la

prepararea cinei. |ntr-adev`r, du[ul [i schimbarea hainelor o

transformar` \ntr-o fat` absolut sclipitoare, ceea ce \l surprinse

foarte mult pe Peter, când o privi a[ezându-se la mas`.
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A[adar, avusese dreptate s` se culce, se gândi ea, observând

uimirea lui Peter. Probabil oboseala o f`cuse s` nu mai aib`

chiar nimic din tot ceea ce John le spusese despre logodnica sa. 

Acum se relaxase \ndeajuns, pentru a \ncerca s` prind` ceva

din str`lucirea domni[oarei Weston, se gândi ea [i, cu aceast`

idee \n minte, zâmbi cât se poate de larg [i de vesel, toat` seara.

Dup` ce doamna Parvue \ncepu s` se ocupe de

coresponden]`, iar Peter \ncepu s` r`sfoiasc` ziarele vechi de

trei zile, pentru c` po[ta[ul ajungea acolo doar de dou` ori pe

s`pt`mân`, John \[i ridic` sprâncenele [i-i spuse zâmbind:

– Spuneai c` vom vorbi… Nu e prea frig afar`, a[a c` putem

ie[i…

– Bine. Doar s`-mi pun pe mine pardesiul, r`spunse ea,

[tiind c` nu putea s` refuze. Persoanele logodite st`teau adesea

\mpreun` la lumina lunii.

Cu Marea duces` de o parte, Mary [i John se plimbar` o

vreme prin gr`din`, dup` care ie[ir` pe poart`, plimbându-se

la marginea \ntinselor p`mânturi ale familiei lui.

– Deci?… Cum m-am comportat pân` acum? \ntreb` ea,

\ncercând s` lege o conversa]ie.

– Cred c` te-ai comportat prea bine, r`spunse el. Mama a

\nceput s` m` \ntrebe cum o fat` de genul t`u a putut s`-mi

fac` atâtea necazuri cu banii.

– Oh, John, vrei s` spui…

– Da… E[ti prea sensibil` [i prea dr`gu]`.
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– Mul]umesc, dar cu alte cuvinte vroiai s`-mi spui c` n-am

reu[it s` min]im destul de bine?

– Nu trebuia s` se vad` acest mare contrast dintre caracterul

t`u [i cel al Margueritei, spuse el, dând cu piciorul \ntr-o piatr`

care-i st`tea \n drum.

– Ce putem face? spuse ea, dezam`git`. N-am cu mine haine

elegante [i nici nu sunt magazine prin preajm` de unde s`

putem cump`ra acel gen atât de extravagant, care erau \n stilul

fostei tale logodnice. 

E foarte dificil, nu-i a[a? \ntreb` ea cu gravitate, \n timp ce el

se oprise s`-[i aprind` o ]igar`.

– M` a[tept ca Pete s`-mi pun` aceea[i \ntrebare, cât de

curând. Are un fler extraordinar, nu se poate s` nu-[i dea

seama, [i dac` realizeaz` c` l-am \n[elat, voi fi pierdut.

– Acum n-o s` ne facem griji [i din cauza lui Peter, nu-i a[a?

– Ba da…Nu depind de el, pentru a-mi putea pl`ti toate

datoriile?

– Poate s` cread` c` pur [i simplu am hot`rât s` m`

schimb… Sau, cel mai bine ar fi, poate, dac` a[ pleca…

– Nu, spuse el cu voce plâng`rea]`… E prea devreme s`

d`m totul \n vileag. E[ti aici doar de câteva zile.

Nu vroia ca ea s` plece. Nu, pân` când mama [i fratele s`u

nu vor realiza c` el s-a schimbat [i c` pot avea \ncredere \n el.

}inea foarte mult ca fratele lui s`-[i schimbe p`rerea despre el

[i s` nu \l mai priveasc` ca pe un incapabil. Dup` asta \[i va
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rec`p`ta locul de drept ca proprietar la Swan Tops, pe picior

de egalitate cu fratele s`u.

|i lipsea foarte mult Marguerite, de[i, [tia foarte bine c` dac`

ea ar fi fost acum \n locul acestei fete, n-ar fi muncit atât de

mult.

– Iart`-m` pentru modul \n care ]i-am ciufulit p`rul, spuse

el brusc.

– Nu face nimic. Am \n]eles c` e necesar s`-mi acorzi pu]in`

aten]ie, \n situa]ia asta. Pot b`nui c` ceva nu e \n regul`, dac`

n-ai niciun gest mai apropiat fa]` de mine, din când \n când.

– Da, mama se uit` deja foarte suspicioas` la noi. Cred c` se

\ntreab` de ce nu ne comport`m mai… mai ca \ndr`gosti]ii.

– P`i, nici n-am prea avut timp de a[a ceva, glumi ea. Fratele

t`u ne-a pus imediat la munc`, pe amândoi.   

– Oh, dac` exist` vreun diavol al muncii, acesta e Peter,

spuse el. |n parte, e [i vina mea. Puteam s` cer s` fie adus un

om care s`-l ajute cât am fost eu plecat. 

|ns` e adev`rat c` n-avea niciun drept s`-]i cear` ]ie s` faci

toate acele lucruri.

Nici m`car nu mi-a cerut, \[i spuse Mary. Pur [i simplu mi-a

ordonat. Dar am sim]it c` nu vreau s` m` ar`t slab` \n fa]a lui.

– Mi-a pl`cut s` lucrez aici. |mi face bine s` stau \n aer liber.

Doar c` nu [tiu de ce \mi vine s` dorm atât de mult. Nu mi s-a

mai \ntâmplat asta niciodat`, nici dup` cele mai grele nop]i de

munc`.
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– E din cauz` c` ai schimbat aerul, spuse el, privind-o cu

curiozitate. De cât timp lucrezi ca sor` medical`, Mary?

– De aproape opt ani.

– {i \]i place via]a de spital?

– Da, replic` ea, cu mare sinceritate. Iubesc foarte mult

oamenii. Se \ntâlnesc atât de multe tipuri de persoane, \n

spital. |mi place s`-i ajut. Sunt foarte fericit` când se fac bine. E

o mare satisfac]ie s` [tiu c` [i-au rec`p`tat s`n`tatea [i datorit`

mie.

– Da, \mi pot imagina.

Lui John nu-i pl`ceau spitalele. |[i amintea foarte bine

perioada \n care a fost nevoit s` stea \ntr-un spital. Avea doar

vreo treisprezece ani [i f`cuse apendicit`. Surorile se purtau

foarte urât [i modul \n care \l bruscaser` atunci nu-l putuse uita

niciodat`, a[a c` schimb` subiectul.

– Ai fost vreodat` \ndr`gostit`? \ntreb` el cu o voce mai

cald`.

– O dat`, spuse Mary zâmbind [i John o privi cu curiozitate.

– De fapt, nu sunt sigur`. A[a credeam atunci… Acum mi-e

u[or s` vorbesc despre toate astea, râzând.

– Poveste[te-mi… Dac` nu te deranjeaz`, bine\n]eles,

ad`ug` el repede.

– Oh, au trecut mul]i ani de-atunci. Eram \n cel de-al doilea

an de practic`, \ntr-un mare spital din Sydney. Au adus un

b`rbat \n miez de noapte, aproape incon[tient, \n urma unei
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lovituri. Ne-a luat ceva timp s`-l punem pe picioare. Am avut

grij` de el câteva s`pt`mâni. Era irlandez. |mi spunea c`

devotamentul meu l-a f`cut s` vrea s` tr`iasc` din nou [i c` m`

adora pentru asta, râse Mary… Dup` aia, \ntr-o zi, a venit so]ia

sa din Noua Zeeland` s`-l duc` acas`.

– Oh, Mary, spuse John, sim]ind o mare afec]iune pentru

aceast` fat` care privea totul cu un umor atât de debordant,

de[i nu se \ndoia c`, la acea vreme, suferise [i ea. Pur [i simplu

a plecat, atunci? F`r` niciun cuvânt?

– Exact. Mai târziu, am aflat c` era tat`l a patru copii, râse

ea cu poft`. Nu, John, nu cred c` am fost \ndr`gostit` cu

adev`rat pân` acum. Nici n-am avut timp de asta, de fapt.

|[i aplec` apoi capul \ntr-o parte, t`când, semn c` epuizase

subiectul [i se \ndreptar` \ncet spre cas`.

– Primul lucru pe care-l voi face mâine diminea]`, va fi 

s`-mi verific ma[ina. N-am mai f`cut asta de când am plecat 

de-acas`.

– S` nu-mi spui c` te pricepi [i la mecanic`, spuse John,

ridicând uimit din sprâncene.

– Cum s` conduci dac` nu [tii nimic despre ma[ina ta? Nu

e posibil, nu-i a[a? 

Dac` se \mboln`ve[te, trebuie s` [tiu s-o tratez, ca pe to]i

pacien]ii mei.

John se amuz` teribil de r`spunsul ei [i zâmbea \nc`, \n

momentul \n care intrar` \n`untru.
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Peter \[i ridic` ochii pe deasupra ziarului [i r`mase uimit de

cât de satisf`cu]i erau amândoi… Ce efect a putut s` aib`

asupra lor, câteva minute mân`-n mân`, la lumina lunii, \[i

spuse el, dispre]uitor.

– Puah, mârâi el, f`când-o pe mama lui s`-l priveasc` cu

repro[.

A doua zi diminea]` se trezir` cu to]ii foarte devreme.

Treburile specifice unei ferme, precum mulgerea vacilor,

colectarea ou`lor, hr`nirea animalelor, trebuiau f`cute 

dis-de-diminea]`.

Dup` asta, a[a cum pl`nuise \nc` de cu sear`, Mary \[i

verific`, cu aten]ie, ma[ina.

Trecând pe lâng` ea, Peter o analiz` lung, gândindu-se c`

probabil [i ma[ina aceea era un dar de la John.

Doamna Parvue sosi vesel` cu un co[ pentru picnic, dup`

care pornir` cu to]ii spre ora[.

|n timpul drumului, John, care st`tea al`turi de Mary, \i

r`spunse cu mult` r`bdare la toate \ntreb`rile cu privire la

locurile pe lâng` care treceau.

|n spatele lui, doamna Parvue o privea cu aten]ie pe Mary [i

se \ntreba cum putea s` fie atât de interesat` de tot ce vedea \n

jurul ei? Se entuziasma la fiecare pas, din te miri ce…

Conducea \ns` foarte \ncet, neconcentrându-se cu totul asupra

drumului. Pân` \n ora[ erau cincizeci [i [ase de mile [i nu

parcurseser` nici m`car jum`tate din ele.
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O amuza, \ns`, astfel c` o privi tot drumul cu mult drag, iar

când ajunser` \n ora[, fu foarte fericit` s-o prezinte tuturor

prietenilor care le ie[eau \n cale.

John o \ndrum` cu competen]` tot timpul, astfel c` ajunser`

printre primii la hipodrom, unde el le p`r`si.

Dup` plecarea lui, doamna Parvue veni pe scaunul din fa]`

[i-i explic`, la rândul ei, cu foarte mare r`bdare, fiecare mi[care

din jur, continuând s-o prezinte cunoscu]ilor care se aplecau

spre fereastr` pentru a o privi pe Mary cu mult interes.

Aceasta \ns` deveni din ce \n ce mai preocupat` de caii care

\ncepur` s` apar`, \mpreun` cu st`pânii lor.

De nerecunoscut \n costumul de c`l`rie, John le flutur`

\ndelung cu mâna, dup` care se apropie [i o ajut` s` coboare

din ma[in`, pentru a cunoa[te [i al]i membri din echip`.

Erau to]i b`rba]i vânjo[i, dar Mary constat` cu surprindere

c` Peter era, totu[i, cel mai \nalt dintre to]i.

Plin` de bucurie c` interpreta rolul Margueritei cu atâta

succes, Mary se \ndrept` apoi spre Redleaf [i-l mângâie cu

dr`g`l`[enie pe nas, continuând s` observe lumea din jur. 

Ce persoane amabile [i calde, \[i spuse Mary, privind cu

admira]ie rochiile scumpe ale femeilor care se apropiau. Cu

to]ii p`reau s` fi venit pentru cel pu]in dou` zile \n ora[.

Marea duces` atr`gea toate privirile [i se comporta cu atâta

noble]e [i atâta firesc, \ncât se putea crede cu u[urin]` c`

participase pân` atunci la cel pu]in o sut` de meciuri de polo.
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Picnicul petrecut pe iarba de lâng` ma[in` ad`ug` un plus

de savoare zilei [i Mary fu \nc` o dat` foarte fericit` de

\ntâmplarea care o adusese acolo. Soarele str`lucea cu putere

pentru aceast` perioad` din an [i, \n timp ce-[i sorbea cu

\nghi]ituri mici limonada din paharul \ntins de doamna Parvue,

Mary sim]i c` e cel mai frumos prânz din câte avusese \n

ultimul timp.

John se a[ez` [i el \n dreapta ei [i-i m`rturisi c` ar vrea s` ia

de acum \ncolo toate mesele \n aer liber, dac` ar avea parte

mereu de atmosfera din acea zi. Zâmbi apoi cu mult` c`ldur`,

pân` când \ntâlni din nou privirile reci ale fratelui s`u. 

De ce \l privea astfel? se \ntreb` John.

Era o privire extrem de calculat`, conchise el. Nu va mai

avea niciodat` \ncredere \n el?

Meciul \ncepu \ntr-o veselie general` [i Mary, care st`tea

al`turi de doamna Parvue [i de fiul ei mai mare, se sim]ea

extrem de emo]ionat` participând cu tot sufletul la ceea ce

vedea pe teren. 

Deodat`, \ns`, \[i duse speriat` mâna la gur`. Doi dintre cai,

\mpreun` cu c`l`re]ii lor, c`zur` la p`mânt.

Obi[nuit` s` fie mereu pe faz` \n astfel de cazuri, Mary

alerg` imediat s` vad` ce se \ntâmpl`.

Când ajunse \ns` lâng` r`nit, privirea \i fu atras` de un alt

b`rbat, care st`tea \n u[a vestiarului, cu o valijoar` de 

prim-ajutor \n mân`. 
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Mary \ncremeni de uimire.
Cuno[tea aceast` fa]`. De-a lungul anilor v`zuse multe

lume, dar aceast` fa]` i se \ntip`rise \n minte cu totul [i cu totul
special.

Era un medic pe care-l cunoscuse \n Sydney [i care-i pl`cuse
foarte mult. Lucrase cu el. 

Era un tân`r cu o inim` de aur, extrem de glume], care fu la
fel de surprins s-o vad`.

– Ah, dac` aceasta nu e sora Nas Pistruiat, nu [tiu ce s` zic,
exclam` el. Ce naiba cau]i \n acest cap`t de lume [i mai ales la
un astfel de eveniment?

{tia tot districtul aproape, de-acum, c` era logodnica lui
John. Nu putea s` se desconspire acum, f`cându-l de râs pe
John \n public [i producându-i doamnei Parvue o durere atât
de mare. Era motiv pentru Peter s`-i spun` direct \n fa]` to]i
ceea ce gândise despre ea, \nc` de la \nceput. |[i \ntoarse deci
ochii, ca [i cum n-ar fi auzit exclama]iile tân`rului doctor [i
privi spre cei doi r`ni]i cu mai pu]in interes profesional.

– Mirosul sângelui te-a chemat imediat, rânji Peter \n
spatele ei, cu sub\n]eles.

– M-am temut c` era John, spuse ea prima fraz` care-i veni
\n minte. Putea fi el, nu-i a[a?
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Capitolul 5

Dup` aceast` \ntâmplare, Mary deveni foarte t`cut`.
Vroia s`-l \ntâlneasc` pe tân`rul medic, care probabil era

acum ocupat cu cei doi r`ni]i.
|n mijlocul babilonului conversa]iilor, f`r` \ns` s` se mai

preocupe cu adev`rat de ce se spunea, Mary se gândea cum s`
g`seasc` o modalitate de a se \ntâlni cu tân`rul doctor f`r` a fi
observat` de nimeni.

Va cere ajutorul lui John.
Astfel, când acesta se apropie cu ve[ti despre cei doi c`l`re]i,

Mary \i [opti, gr`bit`:
– John, trebuie s` vorbim ceva foarte urgent.
– E ceva de r`u? o \ntreb` el \ngrijorat. Vino aici…
Mary cobor\ din ma[in` [i se \ndep`rtar` \ncet, sub privirile

curioase ale lui Peter, care se \ntreb` de ce Marguerite era atât



de \ngrijorat` din pricina celor doi r`ni]i, dac` John le

explicase c` nu se \ntâmplase nimic cu adev`rat grav.

– Am lucrat cu acest doctor, \n practica mea de la Sydney,

spuse ea.

– Cu Howard McKinnon?

– Da. M-a recunoscut imediat [i m-a \ntrebat ce fac aici. Era

normal. Am lucrat foarte mult timp \mpreun`. Eu m-am

pref`cut c` nu aud, dup` care a trebuit s` vad` de cei doi

pacien]i. A[ putea s` vorbesc cu el, astfel \ncât s` nu fiu v`zut`?

N-a[ vrea s`-i fac probleme mamei tale. Doamne, de ce a trebuit

s`-mi complic astfel existen]a?

John \i puse mâna pe bra] [i-i zâmbi cu afec]iune:

– Ai f`cut-o pentru c` ai o inim` de aur [i ai vrut s` m` aju]i

pe mine.

– N-a fost doar asta. A fost, ca \ntotdeauna, nesuferitul spirit

aventuros pe care-l am.  Nu trebuia s` te ascult, trebuia s` te

ignor. Ai fi g`sit tu cum s` ie[i cu demnitate din situa]ia \n care

erai.

John râse scurt, privind-o cu interes… Erau momente \n

care fata asta \i pl`cea foarte mult. Dac` n-ar fi fost prins \n

ghearele acelei iubiri care-i aprinsese inima la Sydney, ar fi fost

foarte u[or s` simt` afec]iune pentru aceast` tân`r` care l-a

ajutat atât de dezinteresat.

– |i vom explica totul doctorului [i sunt sigur c` va [ti s`-[i

]in` gura. Plimb`-te pu]in pe-aici, m` duc s`-l aduc. Nimeni nu
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va avea nimic de obiectat. E normal s` vreau ca [i doctorul

echipei s-o cunoasc` pe logodnica mea.

Mary \[i ridic` surprins` ochii spre el, nevenindu-i s` cread`

c` râdea.

– Cum po]i s` te amuzi de astfel de lucruri? \i repro[` ea.

– Nu m-ai intrigat niciodat` mai mult. Ar`]i superb cu

scânteile astea \n ochi. 

Hai c` nu avem timp de discu]ii acum, merg s`-l caut pe

doctor.

Reac]ia lui John o surprinse foarte mult pe tân`ra fat`. P`rea

s` nu-l mai \ngrijoreze ce se va \ntâmpla de acum \ncolo, dar ea

]inea foarte mult la doamna Parvue [i nu vroia s-o r`neasc`.

Mary se plimb` pu]in \ncoace [i-ncolo, gândindu-se cu

\ngrijorare la toate acestea, pân` când v`zu apropiindu-se de ea

dou` persoane.

– Sunt foarte fericit s` te \ntâlnesc, domni[oar` Weston,

spuse doctorul, pe care, se vedea cât de colo, John reu[ise s`-l

instruiasc`, \ntre timp. De-asta n-ai r`spuns când te-am

recunoscut, ad`ug` el \ncet, râzând cu poft`. Oricum, a avut un

[oc când John mi-a povestit toate câte s-au \ntâmplat [i cum ai

intrat \n aceast` poveste. Nu mi-a[ fi \nchipuit niciodat` c` e[ti

\n stare s` porne[ti de una singur` \n explorarea Australiei.

– Atunci, ]i-a explicat cu lux de am`nunte totul, zâmbi Mary,

la rândul ei. 

– Destul ca s` m` incite s` vreau s` [tiu mai mult, surâse el. 
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Ultima dat` când ne-am v`zut eram la o reuniune a

spitalului, \]i aminte[ti?

– Cum a[ fi putut s` uit? Oricum, [i eu am fost la fel de

surprins` s` te g`sesc aici.

– A[adar, e[ti logodit` cu John.

– Doar de form`, [i doar pentru o perioad`. Am vrut s`-l

ajut s` ias` dintr-o mare \ncurc`tur`.

– Ah, ardde ner`bdare s` cunosc toat` povestea. Voi p`stra

secretul, dar trebuie s`-mi promi]i c` m` vei ajuta, cât timp vei

fi aici, dac` voi avea nevoie de o sor`.

– Howard, nu…

– Mary, da…

Era foarte schimbat [i el, se gândi Mary. |[i f`cea meseria cu

mult profesionalism [i \nainte, dar se p`rea c` acum privea

totul cu [i mai mult` responsabilitate.

– Dac` se va \ntâmpla vreun accident grav [i nu voi avea la

\ndemân` destul personal, iar tu, atât de priceput`, vei refuza

s` m` aju]i, voi dezv`lui la megafon adev`rata ta identitate,

continu` el, mai \n glum`, mai \n serios. Nu, n-am nevoie s`-mi

promi]i. {tiu c` dac` voi avea cu adev`rat nevoie de tine, tu vei

fi aceea care se va oferi s` m` ajute. Te cunosc destul de bine,

surâse doctorul larg.

– Da, r`spunse Mary \ncet.

John \[i \ntoarse privirile \n alt` parte. |ncepu s` \n]eleag`

c` avea \n fa]` dou` persoane foarte dedicate meseriei lor. 
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Ce se va \ntâmpla cu via]a lui, de acum \ncolo?

Nu fusese bine ceea ce f`cuse, desigur. |[i r`nise mama, \[i

sup`rase fratele [i, \n plus, se \ncrezuse \ntr-o str`in`.

Se n`scuse aici… De ce nu se dedicase [i el astfel muncii

sale, a[a cum f`ceau Howard sau Mary? Oamenii aveau nevoie

[i de munca lui. Aveau nevoie de hran` [i de \mbr`c`minte, iar

munca lui le putea asigura asta.

Se \ndep`rt` pu]in de companionii s`i, l`sându-i s`-[i

depene amintirile.

|ntr-un târziu, Howard se apropie zâmbind de el:

– E o sor` excelent`, [tiai? Dar nu cred c` te intereseaz` asta

acum. E timpul s` joci din nou, spuse doctorul, cu ochii ]int`

spre Peter, care se apropia nemul]umit. Am ]inut s-o cunosc [i

eu pe viitoarea ta cumnat`, coment` doctorul, privindu-l cu

seriozitate \n ochi.

Peter \ns` nu p`ru interesat de acest subiect.

– Ce fac Arthur [i Jack? \ntreb` el.

– Arthur [i-a dislocat um`rul. Jack va fi foarte bine dup` o

noapte de somn. Trebuie s` plec. Poate va fi nevoie din nou de

mine, de[i sper c` nu. Cred c` ne vom vedea mai târziu, la seara

dansant`, nu-i a[a domni[oar`… Weston, nu?

– Da, domnule doctor, spuse ea [i ceea ce v`zu \n ochii ei \l

intrig` foarte mult pe Peter.

Poate era doar o alt` scânteie datorat` umorului ei ciudat.

Fata asta p`rea s` g`seasc` peste tot ceva amuzant, \[i spuse el.
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Dup` asta, seara decursese f`r` niciun alt incident [i pornir`

cu to]ii, Mary, John [i Marea duces` \n fa]`, iar Peter [i mama

sa pe bancheta din spate – spre o caban` de la ie[irea din ora[,

unde fuseser` invita]i s` r`mân` peste noapte.

Mai târziu, \n camera pe care o \mp`r]ea cu Mary, doamna

Parvue o privi preg`tindu-se pentru bal [i se gândi cât de

colosal de departe era aceast` fat` fa]` de ceea ce-[i \nchipuise

c` era Marguerite.

Pân` [i desuurile erau complet deosebite de cele pe care \[i

\nchipuise ea c` trebuia s` le poarte Marguerite.

Rochiile scumpe, alura sofisticat`, bijuteriile… Nimic,

nimic din toate acestea nu reg`sea la tân`ra din fa]a ei.

Rochia verde, de bumbac, care se potrivea de minune, era

adev`rat, cu p`rul ei ro[u, era probabil chiar mai ieftin` decât

cea pe care o purta ea \ns`[i.

Cât despre bijuterii – \n afara inelului cu diamant, primit \n

dar de la John, Mary nu purta nimic. Privindu-i trusa pentru

machiaj, doamna Parvue r`mase din nou [ocat`.

Pe ce se duseser`, atunci, to]i acei bani? Nu cu ea \i

cheltuise, deci, John. De altfel, [tia foarte bine c` fiul ei era un

mare cheltuitor. Observase asta \nc` de când era foarte mic;

dac` Peter avea \n buzunar banii primi]i câte dou` s`pt`mâni

sau chiar trei, John r`mânea f`r` ei \n aceea[i zi. Ea [i so]ul ei

obi[nuiau s` glumeasc`, atunci, [i s` spun` c` buzunarele lui

John aveau g`uri \n ele.
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– N-am prea multe de f`cut, dac` nu m` machiez, spuse

Mary surâzând. Sunt aproape gata.

– Frumuse]ea vine din`untru, Mary, [i eu sunt fericit` c`

e[ti a[a cum e[ti. Un chip pictat cu mare art` nu e niciodat` mai

atr`g`tor decât o frumuse]e natural`.

– Te-ai gândit la mine ca la o mare frumuse]e? \ntreb` Mary

cu sinceritate.

– Nu, nu exact a[a… Nu suntem gata, scânci doamna

Parvue pe o cu totul alt` voce, auzind ni[te pa[i la u[`.

– Sunt eu, spuse gazda lor [i fu invitat` imediat s` intre.

Peste alte zece minute, cele dou` fiice ale gazdei, dorind s`

fie admirate, intrar` brusc \n \nc`pere.

Mary se uit` \n oglind` [i fu destul de mul]umit` de rochia

ei de bumbac, pe care o pusese \n valiz` pentru c` era u[or de

\mpachetat, astfel c` o luase pentru orice eventualitate.

– Mam`, nu e[ti \nc` gata? se auzi de undeva vocea lui Peter.

Impacientat [i cam obosit, se gândi Mary.

– |n câteva clipe, dragule, spuse ea, aranjându-[i cu aten]ie

gentu]a de sear` pe um`r.

– Nu-i place s` a[tepte, spuse ea [i ie[i, urmat` de celelalte

patru.

Imediat ce o v`zu, Peter o privi atât de surprins, \ncât Mary

se \ntreb` dac` totul era destul de potrivit \n \mbr`c`mintea ei,

pentru acea sear`. Peste câteva clipe, ap`ru \ns` [i John [i o

prinse vesel de bra].
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|n sfâr[it, \ncepe s` se comporte ca un logodnic, se gândi

Mary [i-i zâmbi cu c`ldur`, sperând \ns` c` John nu va uita de

adev`rata sa logodnic`. Era s`tul` deja de complica]ii.

Fifi, care st`tea \n hol pe perna ei preferat`, se ridic` \n

picioare [i o l`tr` scurt.

– Stai aici, cuminte, Fifi, m` \ntorc repede.

C`]elu[a \ns`, o l`tr` [i mai tare, ca [i cum i-ar fi repro[at

atitudinea ei.

– Nu o po]i p`r`si, a[a, spuse gazda.

– Dar nici n-o po]i lua cu tine, coment` Peter.

– S`r`cu]a mititic`. Face tot timpul a[a? \ntreb` doamna

Parvue, impresionat`.

– Nu-i place c` o las singur` \ntr-un loc str`in, o pun mai

bine \n ma[in`. A[a [tie c` m` voi \ntoarce. 

|n momentul \n care o prinse pe Fifi \n bra]e pentru a o

duce \n spa]iul familiar ei, Mary \l auzi pe Peter mârâind printre

buze:

– Javra naibii!…

Mary \[i a]inti, furioas` ochii spre el [i-[i mu[c` buza, pentru

a nu spune nimic. 

Nu se c`dea s`-i spun` acum, fa]` de toate aceste persoane,

ce credea despre el. Nu mai v`zuse \n toat` via]a ei o fiin]` atât

de egoist`. Cum putea s-o lase pe Fifi singur`, \nchis`  \ntr-un

loc \n care nu mai fusese niciodat`? \[i spuse ea, plin` de

indignare.
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O l`s`, a[adar pe Marea duces` pe perna ei preferat`, pe

care se a[ez` imediat cât putu de confortabil [i adormi

instantaneu.

Când intrar` \n sala de bal, Peter travers` imediat \nc`perea,

pentru a sta de vorb` cu doi b`rba]i afla]i foarte aproape de

orchestr`, f`r` a le mai adresa celor cu care venise niciun

cuvânt.

Atmosfera era foarte vesel`, constat` Mary cu bucurie,

femeile erau \mbr`cate \n rochii foarte frumoase [i elegante, iar

b`rba]ii \n costume de sear`,  croite impecabil.

Toat` lumea \[i spunea pe numele mic [i Mary fu

entuziasmat` de acest fapt. |n sfâr[it, n-o va mai numi nimeni

domni[oara Weston.

Doctorul \i f`cu un semn din cap de la o mas` vecin` [i

Peter \i urm`ri privirea, b`nuitor, analizând-o dup` aceea pe

Mary [i fixându-l pe John cu sub\n]eles.

Dup` asta, \ns`, ridic` abia perceptibil din umeri. Nu era

treaba lui cu câ]i b`rba]i schimba zâmbete de[`n]ate logodnica

fratelui s`u.

Mary se bucura din toat` inima ori de câte ori avea prilejul

s` danseze. Nu lipsise de la niciuna dintre reuniunile

organizate de spitalele la care lucrase, a[a \ncât se p`strase \n

form`. \n acest sens. 

John era [i el un dansator foarte talentat, a[a \ncât p`[ir`

primii pe ringul de dans, \n admira]ia tuturor.  
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Sosi [i momentul la care Mary se a[teptase \nc` de când

intrase \n sala de dans. Doctorul travers` ringul [i se post` \n

fa]a ei cu o reveren]` exagerat`, stârnind râsetele celor prezen]i

\n timp ce-i ceru s`-i acorde urm`torul dans.

– Pentru numele lui Dumnezeu, spuse Mary, \n timp ce-i

acord` mâna [i el o \mbr`]i[` mai mult decât era necesar, nu

mai vorbi atât de tare.

– Altcineva \n locul meu ar fi putut crede dup` tonul folosit

pentru aceast` remarc` a ta c` ai fost foarte aproape s` sco]i

pu[ca.

– Da. Ar trebui s` reflectezi [i tu mai bine la acest fapt,

zâmbi Mary.

– Ce-ai mai f`cut de când nu ne-am v`zut? schimb` el

subiectul, surâzând cu nostalgie.

– Am fost sor` medical` la psihiatrie, dup` care, o perioad`

am lucrat cu doctorul Harold…

– Ah, cu Minte Blocat`? 

{i cum te-ai \n]eles cu el?

– M-a dat afar`, dac` vrei s` [tii…

– E o onoare pentru tine, surâse el.

– Chiar a[a m-am gândit [i eu, dar dac` ai fi fost \n stare s`

operezi ca el, Howard, acum n-ai fi fost medic de ]ar`.

– Sunt foarte fericit unde sunt, heruvimul meu… de ce se

zgâie[te Peter \n halul `sta la noi? Te-am \mbr`]i[at prea strâns

sau te-am privit necuviincios, sau ce?
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– Nu m` intereseaz` ce gânde[te sau ce face Peter, spuse

Mary, dar cobor\ de pe podium, pentru c` observ` [i alte priviri

care-i urm`reau zâmbind insinuant.

– De fapt, John ar fi trebuit s` te priveasc`, a[a, este?

Mul]umesc, heruvimul meu, sper c`-mi vei mai acorda un dans

pu]in mai \ncolo. Sunt totdeauna foarte fericit s` te ]in \n bra]e.

– Howard, e[ti incorigibil.

Se oprir` \n fa]a lui John [i o pred` pe Mary cu un zâmbet

cald, dup` care doctorul  se \ndrept` spre alt` fat`.

-Cred c` e grozav s` fii \n mâinile acestui doctor, zâmbi

John.

– Ce vrei s` spui? 

– Am auzit c` e un medic foarte bun. Din fericire, n-am avut

nevoie de el \n acest sens, dar a examinat-o pe mama de vreo

dou` ori [i a fost foarte mul]umit`. E ceva. Mama n-a fost

niciodat` \ncântat` de serviciile niciunui doctor pân` la el.

Dup` dineu, Mary \[i aminti de Fifi, a[a c` alerg` repede s-o

scoat` pu]in afar`. Plimbându-se  \mpreun`, sub cerul \nstelat,

Mary se gândi c` \i pl`cea foarte mult aceast` parte de lume. Se

gândi la Howard, care se a[ezase aici, mul]umit, [i \ncepu s`-l

\n]eleag`. Erau, oricum, doar cincizeci sau [aizeci de mile 

\ntr-o parte sau \n alta, pân` la ora[ele vecine, unde ar fi putut

lucra f`r` probleme, dar alesese acest loc.

De ce o urm`rea Peter, a[a, cu privirile, de atât de multe ori?

Avea vreun sentiment special fa]` de ea? 
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Uneori a[a p`rea, \[i spuse Mary, dar spera s` gre[easc`.

– Nu te plictise[ti de una singur`? \ntreb` o voce, \n spatele

ei.

– Nu, r`spunse Mary imediat, l`sându-[i ochii \n jos spre

Marea duces`.

– Ah, nu, bine\n]eles, spuse Howard urm`rindu-i privirea.

Cine altul putea fi? \[i spuse Mary. John sigur dansa acum cu

alt` fat`, iar Peter nu s-ar fi apropiat de ea, v`zând-o cu Fifi.

– Ce faci aici, singur`? Spune-mi tot, surâse doctorul.

Mary \i povesti cu lux de am`nunte cele \ntâmplate cu

Marea duces` \n acea sear` [i reac]iile lui Peter.

Doctorul râse din toat` inima, amintindu-i de perioada \n

care lucraser` \mpreun` cu atât de multe satisfac]ii.

– Oh, Mary, cred c` m` \ndr`gostesc de tine, replic`

doctorul. E[ti atât de amuzant`…

– Nu, te rog, abia fac fa]` unui singur logodnic, r`spunse ea

cu umor. {i, apoi, trebuie s` continuu turul Australiei, pe care

abia l-am \nceput. Se apropiar` \ncet de ma[in` [i st`tur` acolo

chiar dup` ce Fifi \[i relu` bucuroas` locul pe perna ei.

Din când \n când, Howard se uita cu \ngrijorare spre u[a

s`lii de bal, dar continuar` s` vorbeasc` despre toate cele

\ntâmplate \n perioada \n care nu s-au v`zut.

Râdeau \mpreun` cu mare poft`, când, dintr-o dat`,

\ntorcându-se [i ea \n direc]ia s`lii de bal, \l v`zu pe Peter

privind plictisit spre cer.
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Probabil ar fi preferat s` plece de acolo, dar nu putea refuza
ospitalitatea care li se oferise cu atâta generozitate. {i apoi,
mama lui ar fi fost foarte nemul]umit` dac` n-ar fi participat [i
el la petrecere pân` la sfâr[it.

Nemul]umirea lui se transform` repede \n furie, când o z`ri
pe Mary \n compania acelui b`rbat pe care, din câte [tia el, \l
cunoscuse abia \n dup`-amiaza aceea.

Ai \ntrecut m`sura, doamn` bun` de nimic, \[i spuse el
privind-o cu fulgere \n ochi, dar prefer` s` se adreseze cu voce
tare doar doctorului:

– Cred c` ai \nceput s` ne creezi probleme, tun` el,
\ntorcându-se pe c`lcâie.
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Capitolul 6

Dup` aceast` \ntâmplare, comportarea lui Peter fa]` de ea
devenise [i mai brutal`.

Mary ar fi vrut s`-i r`spund` de multe ori cu aceea[i
moned`, dar se gândea mereu s` n-o supere pe doamna
Parvue, astfel c` \ncerca s` \[i vad` de munc` la modul cel mai
eficient cu putin]` [i s` ignore grosol`niile fratelui a[a-zisului
ei logodnic.

|ntr-una din zile, totu[i, doamna Parvue fu aceea care
interveni, din nou, nemul]umit` \n momentul \n care-l auzi pe
Peter cerându-i lui Mary s`-l ajute la repararea tractorului.

– Nu e o treab` pentru femei, Peter, spuse ea, sup`rat`.
– Cine altcineva poate s` m` ajute? replic` Peter.
– Te poate ajuta John.
– John s-a dus la grajduri, s` repare acoperi[ul. 



Dar, \ntr-adev`r, cred c` era mai bine dac` f`cea Marguerite

treaba asta.

– Peter! Exclam` cu nemul]umire doamna Parvue. 

– P`i, ori una, ori alta… Cum se pricepe s`-[i repare

ma[ina, m-am gândit c` e \n stare s` repare [i un tracor.

– Nu e acela[i lucru, Peter, insist` doamna Parvue. {i de ce

trebuie s` repari tractorul exact azi, dac` John nu te poate

ajuta?

– Pentru c` s-a anun]at c` vin ploile [i trebuie s` am cu ce

c`ra apa. Nu mai vreau ca vitele s` r`mân` f`r` ap`.

Era o explica]ie destul de rezonabil` [i Mary fu de acord.

– Bine, atunci, spuse doamna Parvue, dar vezi, n-o pune pe

Mary la treburi foarte grele. Nu e bine pentru o femeie.

Mary \ns` p`rea gata pentru orice, a[a c`-l urm` pe Peter

voioas`, urmat` \ndeaproape de Marea duces`.

Era foarte greu de spus care dintre cele dou` \ndr`gise mai

mult acest tip de via]`. 

Când se apropiar` de tractor, Mary privi ma[in`ria cu ochi

de profesionist [i \ntreb` zâmbind, preg`tit` s` se pun` pe

treab`:

– Care e problema?

– Dac` a[ fi [tiut, a[ fi rezolvat deja problema, nu crezi?

– Da, probabil, spuse Mary.

– E o geant` cu scule acolo, morm`i el abia auzit, ar`tând

spre bancheta ma[in`riei.
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Mary se \ntinse spre locul indicat [i \nh`]` t`cut`

instrumentele. Dup` asta, Peter se concentr` asupra pieselor

uleioase [i nu mai scoase nicio vorb`.

Mary \[i vâr\ [i ea degetele peste tot, \ncercând s` descopere

hiba.

Era totu[i avantajos, dintr-un punct de vedere s` lucrezi

al`turi de Peter, se gândi ea. Nu te deranja cu tot soiul de

conversa]ii f`r` rost [i puteai astfel s` te concentrezi asupra a

ceea ce era de f`cut.

Dup` vreo dou` ore, John sfâr[i [i el de reparat acoperi[ul

[i intr` \n buc`t`rie, cerându-i mamei sale un ceai fierbinte.

Auzind \ns` c` Peter \i ceruse lui Mary s` fac` o treab` atât de

complicat`, \n urma c`reia sigur se murd`rea ca to]i dracii, ie[i

repede, fluturând preocupat din mâini.

Fifi \l v`zu prima apropiindu-se [i \[i \n`l]` capul \n semn de

bun venit, \n timp ce ceilal]i doi r`maser` concentra]i la

treburile lor.

John pufni nemul]umit din nas.

Mary era logodnica lui. De ce insista Peter ca ea s`-[i

petreac` atât de mult timp cu el?

De fapt, nu era logodnica lui… 

Astfel c`, reflect` el mai departe, dac` el sau Peter se

apropiau prea mult de ea, riscau s-o vad` luându-[i catrafusele

[i disp`rând pentru totdeauna. Peter \ndr`gostit? Ideea \l

amuz` din cale-afar` [i zâmbi larg.
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– E gata ceaiul, spuse el [i Mary se \ntoarse spre el,

bucuroas` de o asemenea veste.

Doctorul Parvue asistat de domni[oara Lonsdale, \[i spuse

John cu umor, v`zând tandemul din fa]a lui. Se p`rea c` lucrau

foarte bine \mpreun` la operarea acestui biet tractor, continu`

el \n gând, amuzat  de tablou.

– Ai spus ceva de ni[te ceai? \ntreb` Peter ie[ind de sub ro]i

[i [tergându-[i cu grij` mâinile de pantaloni.

– Mama a spus s` nu lipseasc` nimeni.

– Cu aceast` remarc` sunt de acord, spuse Mary, de[i cred

c` par coborât` dintr-o pictur` de avangard`.

– Pentru mine e[ti \ntotdeauna ca dintr-o pictur`, spuse

John.

– Ce fel de pictur`? \ntreb` Mary insinuant.

– |ncânt`toare.

Voi pleca de aici imediat ce voi termina cu treburile la acest

tractor, \[i spuse Mary. Nu mai avea niciun chef s` suporte toat`

acea situa]ie. Unul \ncepea s-o complimenteze din ce \n ce mai

mult, pe când cel`lalt o insulta din ce \n ce mai mult.

John \[i d`duse probabil seama la ce se gândea ea, c` \i

spuse imediat ce se ivi un prilej:

– Iart`-m`, Mary, dar trebuie s`-]i fac ni[te complimente…

Altfel Peter se va gândi c` suntem cea mai stranie pereche de

\ndr`gosti]i din câte a v`zut vreodat`.

– Oh, John…
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– Nu inten]ionez, \n realitate, s`-]i fac niciun fel de curte.

– Sincer, sper asta din toat` inima, r`spunse Mary,

gânditoare.

– Se pare c` te-ai \nfuriat. M` ier]i?

– Oh, bine\n]eles.

Comportamentul lui Peter \ns` nu-l putea ierta atât de u[or,

\[i spuse Mary. Putea m`car s`-i mul]umeasc` pentru faptul 

c`-l ajutase la o munc` de genul acela.

– Hai s` ne bem ceaiul, te vei sim]i mai bine dup` asta,

coment` John. Era mai bine dac` a[ fi chemat pe Blackie s`

repare acoperi[ul, a[a nu mai trebuia s` mergi tu cu Peter.

– Dar nu pot s` stau f`r` s` fac nimic, r`spunse ea,

gândindu-se \n acela[i timp c` fusese tot timpul ocupat` de

când venise aici, [i \n cas` [i \n afara ei. Blackie e b`rbat?

– Da, \i spunem a[a pentru c` are un smoc de p`r negru pe

fa]`. E foarte nefericit din cauza asta. Ne-am gândit s`-l

trimitem la Sydney la un specialist.

– Dar e foarte complicat s` mearg` acolo, replic` Mary.

– Dou` ore cu avionul. 

Dup` asta abandonar` discu]ia despre Blackie, pentru c` lui

John \i veni brusc \n minte o propunere de divertisment,

v`zând-o pe Mary mai pu]in voioas` ca de obicei:

– Vrei s` mergem desear` la cinema?

Cincizeci [i [ase de mile dus, cincizeci [i [ase \ntors doar

pentru a vedea un film, \[i spuse Mary, n-avea niciun farmec.
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– Nu, John, poate alt` dat`. Ast`zi sunt destul de obosit`

pentru a face tot acest drum pân` \n ora[.

Probabil repararea tractorului le va lua mai bine de o

s`pt`mân`, pân` atunci nu va putea pleca niciunde. Era

ambi]ia ei s` vad` cum porne[te din nou acel motor \n

repararea c`ruia s-a implicat deja atât de mult.

– Ar`ta]i foarte obosi]i, coment` doamna Parvue imediat ce

cei doi tineri intrar` \n cas`. M` \ntreb de ce n-a reparat Peter

acoperi[ul [i s` v` ocupa]i voi doi de tractor, a[a a]i fi stat mai

mult timp \mpreun`, ad`ug` ea.

– John habar n-are de mecanic`, replic` Peter. Vreau s`-l

repar \n câteva zile, mam`, nu anul viitor.

Atunci, Mary va continua s` fie mecanicul t`u? \ntreb`

doamna Parvue cu un surâs amar.

– De ce nu?

Nu-i f`cu niciun compliment, dar Peter era \ntr-adev`r

foarte surprins de cuno[tin]ele fetei [i se bucur` c`-i propuse

s`-l ajute. Descoperise o cu totul alt` latur` a ei, fa]` de cea care

fusese râzând cu gura pân` la urechi, \n lumina lunii,

conversând cu Howard. {i de aceea nu o putea suporta. Era

greu de cunoscut. Lui \i pl`cea ca lucrurile s` fie \ntotdeauna

foarte clare.

Doamna Parvue scoase un oftat prelung.

Atunci, Peter o prinse u[or pe Mary de b`rbie [i-i ridic` fa]a

spre el.
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– Dac` aceast` fat` a ales s` tr`iasc` la ]ar`, atunci trebuie s`

\nve]e cum e via]a pe-aici.

– L-ai ajutat, cumva, pe t`ticul t`u la repararea ma[inii?

\ntreb` el ironic.

– Cu câ]iva ani \n urm`, de câteva ori, r`spunse ea,

privindu-l drept \n ochi.

– Dar, dragule, de ce nu-l la[i pe John s` lucreze cu ea? |n

fond, e logodnica lui, interveni din nou doamna Parvue.

– John!… explod` Peter. Cum s` se priceap` el la toate

astea, când jum`tate din via]a lui [i-a petrecut-o la ora[, t`ind

frunz` la câini [i tocând o gr`mad` de bani?

– Dar a f`cut totul cât a putut mai bine, de când a venit

acas`, r`spunse doamna Parvue, pledând \n ap`rarea fiului ei

mai mic.

– Ah, da, s-a str`duit, nu-i vorb`, admise el rânjind.

Era un \nceput, se gândi Mary, sperând c` Peter va aprecia

de acum \ncolo efortul lui John.

Dup` asta, doamna Parvue d`du câteva telefoane [i se

\ntoarse apoi plin` de voiebun`, anun]ând c` vor avea oaspe]i.

– Oh, mam`, de ce ai f`cut din nou toate aceste invita]ii?

\ntreb` John nemul]umit.

Urm` o t`cere, timp \n care Mary \[i ridic` privirile curioas`

spre doamna Parvue, care, ezitând, r`spunse dup` o clip`,

foarte rar [i ap`sat:

– Pentru c` am nevoie de compania lor. De-aia…
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Mary zâmbi, pentru c` o \n]elegea perfect.

Ceea ce o mira \ns` foarte mult pe Mary, era faptul c` John

nu vorbea niciodat` despre Marguerite, nici m`car atunci când

erau singuri. O ura atât de mult, \nc`?

Prima ma[in` sosi mai \nainte ca Mary s` se fi aranjat cu

totul pentru primirea oaspe]ilor.

Mary o auzi oprindu-se \n fa]a por]ii, apoi se trânti portiera,

se deschise u[a holului [i o voce familiar` izbucni cu voio[ie.

Din nou Howard.

Când intr` \n sufragerie, o g`si pe Marea duces` la

picioarele lui.

Ciocnea deja un pahar cu gazdele [i când o v`zu, ridic` spre

ea sticla de cherry:

– Felicit`ri, domni[oar`… oh… Weston… Iart`-m`, dar \]i

uit mereu numele.  

– Ar fi mai bine dac` mi-ai spune Mary, doctore, la fel ca

toat` lumea de aici, r`spunse Mary zâmbind.

– Dac` voi face asta, atunci va trebui s`-mi spui [i dumneata

Howard.

– Acesta este efectul unei b`uturi bune, r`spunse Mary

râzând. Oh, ierta]i-m`, spuse ea, observând abia atunci

celelalte trei persoane care st`teau al`turi de doamna Parvue,

ceva mai \ncolo.

Mary  fu prezentat` imediat [i se gândi cu voio[ie c` a[a, \n

curând va cunoa[te toate persoanele din \mprejurimi.
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Peter intr` [i el \n \nc`pere [i, dând cu ochii de Howard, \[i

\ncrunt` sprâncenele:

– Tu, aici? spuse el, \n loc de salut.

– Da, am fost invitat, r`spunse imediat doctorul.

– Doctorul McKinnon [i-a petrecut seara cu familia Robson,

a[a c`, \n momentul \n care au venit aici, \n mod firesc l-au

invitat [i pe el, spuse doamna Parvue, zâmbitoare. Unde e

John? 

– Mai are ceva treab`, r`spunse Peter f`r` chef [i se

\ndep`rt` s` vorbeasc` cu domnul Robson despre tractoare,

ploi [i p`mânturi.

Se auzi o alt` ma[in` [i alte râsete, de data asta [i mai vesele

[i alte câteva persoane intrar` \n sufragerie.

Atmosfera se \ncinse din nou [i Mary se gândi \nc` o dat` cât

de calzi erau oamenii aici [i cât de mult \i distra s` fie

\mpreun`.

Howard nu se mai apropie de ea dup` incidentul cu Peter.

|[i g`sise o alt` companie, o fat` de vreo nou`sprezece ani, care

se amuza teribil de glumele sale. 

Dac` ar fi fost dup` el, ar fi preferat s` stea cu Mary, dar dat`

fiind situa]ia, trebuia s` fie prev`z`tor. Privirile lui Peter nu

prevesteau nimic bun.

Urmar` apoi obi[nuitele \ntreb`ri despre nunt`.

– Va avea loc aici? \ntreb` domnul Robson. Sunt gata s` v`

dau o mân` de ajutor, oricând va fi nevoie.
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– |nc` n-am stabilit data, spuse doamna Parvue, privindu-l
pe John, care zâmbea stânjenit.

– Bine\n]eles c` nunta va avea loc aici, interveni Peter,
apropiindu-se. Gata cu banii cheltui]i f`r` socoteal` la Sydney.

– Vei fi un so] grozav, coment` domnul Robson, 
uitându-se vesel spre John.

– Sper din toat` inima, r`spunse el, evitându-i privirea.
Poate \[i va g`si \ntr-adev`r \n curând o mireas`, se gândi

Mary. Una pe care s-o simpatizeze [i fratele s`u.
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Capitolul 7

– A fost o sear` frumoas`, spuse Mary, odihnindu-se
rezemat` de tractor…Vei fi mul]umit când vei reu[i s` porne[ti
din nou acest tractor? \ntreb` ea, punând pu]in` dulcea]` \n
glas.

– Mul]umit nu e cuvântul potrivit, spuse el, cu ochii ]int` la
ce f`cea. |i r`spunsese. {i \nc` destul de amabil, se gândi Mary.
Ce miracol.

– Cheie. Una mai lung`. Mary c`ut` obiectul cerut, dar nu
g`si nimic care s` arate cum vroia el.

– Pleac` dracului de aici! Imediat! tun` vocea lui Peter \n
spatele ei.

Mary se \ntoarse surprins` [i o v`zu pe Marea duces`
\ndep`rtându-se supus`, dar aruncându-i lui Peter priviri pline
de repro[.



– I-ai r`nit inima, replic` Mary, \nduio[at` de privirile

c`]elu[ei.

– O s-o r`nesc [i mai [i dac` se mai apropie de mine. Se

zgâia ca proasta, exact sub nasul meu.

|n acea clip` motorul porni \n sfâr[it, [i Mary \[i puse

mâinile \n buzunare, a[teptând cu emo]ie urm`torul sunet.

Spera c` nu va mai trebui niciodat` s` fac` o astfel de

munc`, de[i acum sim]ea o satisfac]ie imens` c` nu lucrase

atâtea zile \n zadar.

|[i privi mâinile, cu negru pe sub unghii. Probabil c` mult

timp de acum \ncolo urmele acestui dezastru vor fi cât se poate

de vizibile. Bine c` n-o vedea mama ei \n aceast` situa]ie.

Sybil, care era atât de fin` [i de delicat` [i care nu suporta

niciodat` nici cea mai mic` urm` de murd`rie. 

Mary oft` adânc, gândindu-se cât de mult ar fi suferit mama

ei dac` ar fi v`zut-o \n acele momente.

– Te-ai plictisit? \ntreb` Peter.

– Nu. 

Doar c` m` uitam la c`]elul meu [i m` \ntrebam dac` voi

reu[i s`-l mai cur`] vreodat`. 

– Dac` tu nu vei \ncerca, atunci cine s-o fac`?

– Nu-]i place c`]elu[a mea, nu-i a[a?

– Nu folose[te la nimic.

– Dar tot [i toate din via]a ta trebuie s` foloseasc` la ceva,

Peter?
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– Nu po]i tr`i aici dac` nu e[ti bun de nimic. M` bucur c`

tu [i John nu v-a]i hot`rât \nc` s` v` c`s`tori]i, spuse el, dup` o

pauz`.

– A, da?

Se vede treaba c` s-a trezit cu chef de vorb` azi-diminea]`,

\[i spuse Mary [i continu`:

– De ce spui asta?

– Pentru c` niciunul dintre voi nu e capabil s` fac` eforturi

pe o perioad` mai lung` de timp. Asear` au sosit alte facturi.

Domnul Robinson aduce [i po[ta, ori de câte ori vine. Printre

altele, era o factur` de cincizeci de dolari pentru o rochie de

sear`. Po]i s` explici asta?

Nu era nimic politicos \n modul \n care puse \ntrebarea. Era

doar furie [i sarcasm.

Mary s`ri \n sus. 

O factur` pentru o rochie de sear`? {i i-a fost trimis` lui

Peter?

– Nu \n]eleg, spuse Mary, contrariat`…

Era de necrezut c` Marguerite \[i cump`ra haine la Sydney

[i le punea \n contul lui Peter, dar exact asta f`cuse.

Peter se \ntoarse \ncet spre ea:

– A[ vrea o explica]ie.

Mary era curioas` dac` John avea cuno[tin]` despre acest

fapt. Poate trebuia s` vorbeasc` despre toate acestea cu

logodnica sa.
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– P`i… spuse ea \ncet, incapabil` s` dea un r`spuns. Un

cadou de ziua unei prietene, spuse ea [i mai \ncet.

– John ]i-a dat aceast` permisiune?

– Tu ce crezi? \ntreb` ea, ezitând.

– Eu ]i-am spus ce cred. Cred c` nu e[ti nimic altceva decât

o c`ut`toare de aur. {i pân` nu ve]i pl`ti fiecare cent, pân` la

ultimul, nu ve]i avea dreptul s` sta]i aici, de[i cred c` ]i-a pierit

pofta de m`riti[, \n acest caz. Oricum, eu m` voi opune.

– N-ai niciun drept s` faci asta, spuse Mary, cu aceea[i

ezitare.

– {tii c` am \n biroul meu facturi pentru [ase sute de dolar?

{i nu sunt nici ale mele, nici ale mamei.

Mary se \ng`lbeni. John nu-i spusese c` era vorba de atât de

mul]i bani.

– {ase sute de dolari? E[ti sigur, Peter?

– Crezi c` gre[esc \n astfel de probleme? Ar`]i nedumerit`.

– Chiar sunt.

Mary se gândi la toate cheltuielile pe care le va avea Peter \n

plus din cauza vremii [i sim]i c` i se rupe inima pentru el. Nu

gre[ise cu nimic pentru a avea toate astea pe cap.

– |mi pare r`u, Peter.

– |]i pare r`u? Asta nu pl`te[te facturile.

Mary \[i ridic` \ncet capul spre el.

– Dac` trimiteai tractorul la reparat, ai fi dat treizeci sau

patruzeci de dolari, pentru asta. Ai avut parte de ajutorul
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meu… Consider` c` rochia de sear` aproape ]i-am pl`tit-o. De

acum \ncolo, ori de câte ori te voi mai ajuta, va fi \n contul

facturilor. E cinstit, nu-i a[a?

– Da, spuse el, care se gândise la asta din prima clip` \n care

o pusese la treab`. Oricum, nu vedea alt` modalitate \n care 

[i-ar fi putut recupera acei bani.

– Dar nu trebuie s`-i mai spui mamei tale despre toate

acestea.

– Nu, nu-i voi spune, mârâi el. {tie despre toate facturile,

oricum. Doar despre asta, pentru rochia de sear`, nu [tie

nimic.

– {i eu [i John suntem foarte vinova]i. Ne-am purtat

proste[te.

Ea, cel pu]in, s-a comportat \ntr-adev`r ca cea mai mare

proast` din lume, intrând \n toat` aceast` situa]ie, \[i spuse

Mary.

– Vei face acela[i lucru [i cu John. Ori de câte ori va face

vreo treab` pentru care, altfel, ar fi trebuit s` chemi pe cineva,

\i vei sc`dea din datorie.

– Da, e destul de corect, spuse el f`r` prea mult entuziasm.

Mai bine ar face s`-i arunce inelul \n fa]`, s` sar` cu Fifi \n

ma[ina ei [i s` plece cât mai departe de aceast` familie.

Dar, \n fond, de ce s`-i dea lui inelul? Nu el i l-a dat.

– Cred c` e timpul s` punem ceva ulei \n dr`covenia asta,

schimb` el subiectul, \ncruntat.
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***

Dup` alte trei ore, \nc` se mai ocupau de tractor.

Peter st`tea la volan, \ncercând din nou s` porneasc`.

– Pentru numele lui Dumnezeu, strig` Mary, ajuns` la

cap`tul puterilor, porne[te odat`!… Nu se poate s` nu

mearg`, dup` atâta munc`.

Tractorul \ns` nu vroia [i pace. 

|n afar` de cele câteva sunete ruginite scoase la \nceput, nu

mai reu[ir` s` scoat` nimic de la el.

Dându-se jos s`-i mai cotrob`ie prin m`runtaie, Peter o

c`lc` pe picior pe Marea duces`.

Exasperat`, Mary o lu` imediat \n bra]e [i se trase câ]iva

metri mai departe.

– |ntre Marguerite, facturi [i tractor… Nu e un loc potrivit

pentru cineva atât de inocent ca tine, [opti Mary.

Privi apoi spre acoperi[ul la care John mai avea \nc`

pu]in…

|nc` o factur` aproape pl`tit`, \[i spuse Mary, dar se \ntoarse

apoi brusc spre Peter, care, \ndreptându-se nervos spre cas`,

bomb`nea de unul singur, foarte nervos, ceva legat de injusti]ia

\ntâlnit` la tot pasul \n lume.
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Munciser` ca bezmeticii \n ultimele trei zile [i-i l`saser`

nervii, se gândi Mary, dar ideea renun]`rii o \nnebunea [i mai

mult.

S`ri deci la volanul tractorului [i, cu ochii plini de lacrimi,

\ncerc` din toate puterile s`-l urneasc`.

– Porne[teeeeeee! url` ea din to]i pl`mânii. Ce dracu ai c`

nu vrei? se scutur` ea de plâns, zgâl]âind tractorul din toate

m`dularele.

Spre surprinderea ei, acesta porni, \n sfâr[it. Mary \[i puse

bra]ele pe volan [i-[i a[ez` deasupra fruntea, sfâr[it`.

Nu putea spune cât timp st`tu a[a, cu lacrimile curgând [i

curgând, \l sim]i doar la un moment dat pe John care se

apropie [i, punându-i bra]ele \n jurul umerilor, o \ntreb` ce 

s-a \ntâmplat.

– N-a vrut s` mearg`, dar acum vrea, scânci Mary cam f`r`

[ir… {i vin tot mai multe facturi de pl`tit [i le vom pl`ti… {i

a venit o factur` de cincizeci de dolari pentru o rochie de sear`

[i nu putea fi pl`tit` pentru c` `sta nu vroia s` porneasc`, dar

acum vrea [i rochia e pl`tit`, continu` ea s` se scuture de

plâns. 

– Ce dracu tot b`jm`je[ti acolo? \ntreb` John, atât de furios

cum nu-l mai v`zuse niciodat`. O prinse de b`rbie [i-i \ntoarse

fa]a spre el. Apoi continu` cu \ngrijorare:

– Mary, [tiu c` nu e \n stilul t`u s` plângi a[a. Te-a sup`rat

Peter atât de r`u? }i-a spus ceva ce nu se cuvine?
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– Nu, nu e vina lui. E din cauza tractorului. {i a ta.

– Nu mai e nevoie s` plângi acum, s-a rezolvat cu tractorul,

spuse el, acum v`d c` a pornit motorul.

Peter ie[i din cas`, privind uluit \n direc]ia tractorului. Pur

[i simplu nu-i venea s` cread` c` Mary reu[ise ce nu putuse el,

cu tot efortul depus.

Vru s` alerge \ntr-acolo, dar \l v`zu pe John \mbr`]i[ând-o

cu c`ldur` pe Mary, \n timp ce aceasta se mai afla \nc` la

volanul tractorului. 

Nu, nu era momentul s` fie acum cu ei. Pur [i simplu nu mai

\n]elegea nimic. Lucrurile sunt atât de confuze… se gândi el [i

se r`suci pe c`lcâie.

Dup` un timp, Mary reu[i, \n sfâr[it, s` se opreasc` din

plâns, furioas` pe ea \ns`[i c` fusese \n stare s` se supere a[a

din cauza unui biet tractor.

Apoi \ncepu s` con[tientizeze faptul c` John o ]inea \n bra]e

[i se retrase tres`rind, sub pretextul c` trebuia s`-[i scoat`

batista din buzunar.

John zâmbi.

– Arat` de parc` ai scufundat-o \n uleiul  de ma[in`.

– Tu n-ai una curat`?

– Pe a mea am folosit-o ca s`-mi [terg sudoarea, \n timp ce

lucram pe acoperi[. Suntem o pereche foarte potrivit`, nu-i

a[a? glumi el.

– Nici nu-]i imaginezi cât de potrivit`, r`spunse ea ironic.
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– Ce s-a \ntâmplat, Mary?

– Fosta ta logodnic`, spuse Mary, deliberat, cump`r` rochii

la Sydney [i-i trimite nota lui Pete. Ieri a sosit o factur` de

cincizeci de dolari, pentru o rochie de sear`. A adus-o domnul

Robson.

– Cincizeci… Pentru ce? se bâlbâi el.

– Pentru o rochie de sear`.

– Oh, Doamne, spuse el [i Mary tare [i-ar mai fi dorit ca

Marguerite s` fie acolo \n acele momente. Nu i-am permis asta,

crede-m`… Am scos o dat` sau de dou` ori bani din contul lui

Pete pentru c` nu aveam cash, dar… Ah, atunci de-asta se uita

Peter la mine azi-diminea]` de parc` a[ fi fost un vierme…

– Dar exact asta e[ti, spuse ea cu furie, scuturând cu putere

volanul.

Atunci realiz` c` motorul mai era \nc` \n func]iune [i-l opri.

– Poate nu m-ai auzit bine. Exact asta e[ti, John. Peter mi-a

spus c` are facturi pentru [ase sute de dolari \n biroul s`u. Sase

sute de dolari, John. Ce ai cump`rat de banii `[tia?

John se \ng`lbeni [i \ncerc` s` fac` un efort de memorie

pentru a-[i aminti ce se \ntâmplase c` avea de pl`tit toat`

aceast` sum`.

– Nu [tiu… Am fost la tot soiul de petreceri.. {tii, la care

trebuie s` vii cu mâncare [i b`utur`. Marguerite \mi spunea tot

timpul c` trebuie s` cump`r`m lucruri de calitate..

– {i tu ai ascultat-o… 
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Desigur, v-a]i dus cu caviar [i cred c` doar voi a]i f`cut-o.

– {tii, toate delicatesele astea cost` foarte mult.

– Nu, nu [tiu, replic` ea.

– Oricum, nu m-am gândit c` am cheltuit atât de mult.

– Totul cost` foarte mult \n zilele astea.

– Da, v`d… Bietul Peter, n-am vrut s`-i fac asta..

– {i `sta cât cost`? \ntreb` ea, ar`tând spre inel. Cost` [ase

sute de dolari doar `sta, nu-i a[a?

– Oricum, e pl`tit, aproape pe sfert…

– Nu mai vreau s` port inele \n via]a mea, r`cni Mary.

– Oh Mary, e[ti atât de sup`rat`, sper c` n-ai de gând s`

pleci… Nu po]i face asta, \nc`.

– Nu, \nc` nu pot pleca. I-am spus lui Peter c` vom lucra

pentru el ca s` pl`tim aceste facturi. Dar dup` asta, nu voi mai

r`mâne niciun minut \n plus. Urm` o t`cere lung`, dup` care

John o privi cu aten]ie \n ochi.

– De ce faci toate astea pentru mine, Mary?

– N-am niciun sentiment romantic pentru tine, John. M-am

ata[at foarte mult de mama ta \n aceast` perioad` [i [tiu c` e

foarte preocupat` de toate aceste probleme. Oricum, Peter 

mi-a promis c` nu-i va spune nimic despre \n]elegerea noastr`

[i tu trebuie s` faci la fel.

– Da, promit, r`spunse el, supus.

– Acum, trebuie s` fac un du[, spuse ea coborând, dup`

care \[i potrivi mai bine inelul pe deget. Era prea scump, ca 
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s`-l piard`. Cum ar`t? \ntreb` ea, \ngrijorat`. Vreau s` spun,

dac` m` \ntâlnesc cu mama ta, \[i poate da seama c` am plâns?

John o cercet` cu aten]ie, spunându-[i, \n acela[i timp, c`

dup` ce te obi[nuie[ti cu ea fa]a ei era foarte pl`cut`.

– {terge-te pu]in la ochi [i nu vor mai fi probleme.

– Unde e Fifi? \ntreb` brusc Mary.

– Oh, probabil s-a dus \n cas`.

Când ajunser` \n cas`, Mary constat` c` Fifi nu era nici

acolo.

– Nu poate fi departe, spuse doamna Parvue [i Mary se

\ndrept` spre baie, dar u[a era deja \nchis`, a[a \ncât trebuia 

s`-[i a[tepte rândul.

Marea Duces` \[i anun]` sosirea \n cas`, scrijelind cu

ghearele, u[a camerei lui Mary.

Tân`ra alerg` spre c`]elu[a ei adorat` [i fu foarte surprins`

de halul \n care ar`ta. Nu mai avea nici m`car o pat` alb`. Când

o \ntreb` unde a fost, Fifi o privi doar clipind repede din ochii

ei mari. 

– O baie bun` [i \[i va reveni, coment` doamna Parvue, de[i

era la fel de impresionat` de starea c`]elu[ei.

O luar`, a[adar [i o purtar` cu grij` \n baie, amândou`…

– Când va avea c`]elu[i, vreau s` p`strezi unul pentru mine,

spuse doamna Parvue \n timp ce s`puneau cu adora]ie

Dulcea]a. Dup` ce fu \mb`iat` [i piept`nat`, Fifi \[i relu` mina

de mare duces` [i se a[ez` lini[tit` pe perna ei.
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Dup` câteva minute, când Peter intr` \n \nc`pere [i se a[ez`

s`-[i citeasc` ziarele, Fifi se ridic` [i se apropie de el,

gudurându-i-se pe lâng` picioare.

– Am f`cut o baie? Acum suntem din nou alb` [i frumoas`,

spuse el, pe un ton nea[teptat de tandru, ciufulindu-i u[or

c`p[orul. Cum a fost plimbarea? o \ntreb` el, aplecându-se mai

mult spre ea.

Câinele \[i puse picioarele pe bra]ele fotoliului lui [i lingea

aerul la câ]iva centimentri de fa]a lui.

– Jos, spuse el ferm, când o auzi pe doamna Parvue intrând.

– Ah, Peter, nu te-am auzit când ai intrat aici, ai reparat

tractorul?

– Da.

– Ah, \n sfâr[it. Sper c` i-ai mul]umit lui Mary pentru ajutor.

– |h\…

– A[ fi vrut s` r`spunzi cu mai mult interes [i sper s-o

apreciezi mai mult pe Mary de acum \ncolo. Se pare c` \i place

via]a la ]ar`.

– A[a crede [i ea.

– Vrei s` spui c` nu e capabil` s` tr`iasc` aici?… E[ti cel mai

exasperant copil din lume.

– Copil?

Doamna Parvue zâmbi cu c`ldur`. Ar fi foarte fericit` dac`

[i-ar g`si [i el o fat` atât de dr`gu]` ca Mary.

– |n multe privin]e, dragul meu Peter, ai r`mas un copil.
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– Am peste treizeci de ani.
– Da, dar nu [tii s` te st`pâne[ti… Nu e frumos deloc, ce

atitudine abordezi fa]` de logodna fratelui t`u, spuse ea
a[ezându-se al`turi de el, foarte aproape de foc.

Peter se foi o clip` \n scaun.
– Nu m` intereseaz` logodna lui. E problema lui, [i dac` \mi

convine mie sau nu, n-are nicio importan]`. De[i facturile lui
v`d c` au devenit problema mea.

– Dar ai v`zut c` amândoi fac acum tot ceea ce pot, pentru
a te ajuta. De ce continui s` te por]i urât cu Mary?

– Ai \nceput s` ]ii foarte mult la ea, nu-i a[a, mam`? \ntreb`
el, privind chipul fericit [i \nc` atractiv al mamei lui. Realiza c`
era mult mai plin` de via]` de când sosise fata asta \n cas` [i nu
vroia s` \i strice bucuria.

– Da, recunoscu ea. Cina e gata. Unde-or fi copiii `[tia?
Peter b`nuia unde puteau fi. Mary \i vorbea despre pactul

lor de ast`zi [i John se \ntreba \n ce m`sur` fratele lui va fi de
acord cu ideea.
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Capitolul 8

Trecuser` mai bine de trei zile, de când John st`tea \nchis \n
camera sa, cu temperatur`.

Ceea ce f`cuse Marguerite \ntrecuse orice m`sur` [i gândul
c` fratele [i mama sa sufereau acum atât de mult din cauza ei,
pur [i simplu \l \mboln`vise.

Reciti scrisoarea \n care \i cerea, pe un ton foarte rece, care
nu mai avea nimic din scrisorile lui de alt` dat`, s` \nceteze 
s`-i mai creeze probleme. |n caz contrar, va anun]a autorit`]ile
din Sydney. Se semn` plictisit, lipi scrisoarea [i aplic` timbrul.

De ce nu mai sim]ea nimic pentru fosta sa logodnic`? Vroia
pe cineva care s`-l trateze cu mai mult` inim` [i cu mai mult
respect? Se \ndr`gostise oare de Mary, fata care f`cuse pentru
el lucruri de o generozitate pe care nu va fi \n stare s` i-o
pl`teasc` chiar dac` ar tr`i dou` vie]i?



De ce \l tulbur` atât de mult gândul plec`rii ei, \n momentul

\n care Mary \i spusese c` va p`r`si acele locuri imediat ce vor

fi pl`tite facturile?

Când \i spuse lui Mary ce scrisese \n scrisoare, aceasta \i

replic` imediat:

– Sper c` nu ne vom trezi cu ea aici, pentru a-]i explica

personal de ce a procedat a[a.

– Atunci, cum s`-i spun s` se potoleasc`?

– Spune-i adev`rul.

– Adev`rul de multe ori e mai straniu decât o poveste, ca \n

cazul nostru. Oh, \n ce m-am vârât.

Cu aceast` remarc`, Mary era perfect de acord.

***

|ntr-una din zile, sosi \n sfâr[it o scrisoare de r`spuns din

partea p`rin]ilor ei.

Cum o primi, se retrase imediatm \n camera ei pentru a o

citi \n lini[te.

A[a cum le ceruse, era adresat` celeilalte fete.

Tat`l ei \n]elegea \ntotdeauna perfect toate ac]iunile ei [i

acesta era unul dintre motivele pentru care-l iubea atât de

mult.
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Sybil \n schimb. se \ntreba [i o \ntreba cum se putuse l`sa

amestecat`, cu atâta naivitate \ntr-o poveste de acest fel, dar \[i

exprima totu[i bucuria c` tân`rul domn avea [i o mam` [i spera

c` aceasta [tia s` fie o bun` doamn` de companie.

Citind acestea din urm`, Mary râse cu poft` [i sim]i c` \[i

iube[te mama [i mai mult.

Bunica \i scria pe tonul pe care-l folosise [i fiul ei, 

cerându-i \ns` s`-i vorbeasc` mai mult despre proprietate,

despre caii de aici [i-[i exprima speran]a c` Mary reu[ise s`

profite de aerul proasp`t de aici [i s` se odihneasc`. Nu trebuia

\ns` s` omit` \n scrisoarea viitoare s`-i spun` cum ar`ta tân`rul,

dac` era blond sau brunet, gras sau slab, \nalt sau scund,

pentru c` nu reu[ea s`-[i imagineze cum poate ar`ta o

persoan` care reu[ise s-o prind` pe nepoata sa \ntr-o astfel de

situa]ie.

Binecuvântându-i pe to]i trei \n gând, puse cu grij`

scrisoarea \n valiz` [i ie[i voioas` pentru a-l \ntreba pe Peter ce

anume avea de lucru pentru ea \n acea zi. 

|l g`si verificându-[i coresponden]a [i când \l v`zu a[ezat la

birou sim]i c`-i tresare pu]in inima.

– Nicio alt` factur` \n plus? \ntreb` ea, destul de uimit` c`

se emo]iona rev`zându-l.

– Nu.

– Asta e bine, r`spunse ea [i nu mic` \i fu surpriza când

Peter \i flutur` \n fa]` o scrisoare.
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Presupunând c` vrea s-o citeasc`, Mary lu` scrisoarea,

privindu-l lung.

Era de la Blackie, care \ntre timp plecase la Sydney.

,,Nu m` mai \ntorc – scria el – e r`u cu mine [i doctorul de

aici a spus c` trebuie s` m` taie s`-mi umble pu]in prin

m`runtaie".

Mary \i \ntinse scrisoarea foarte preocupat`, de[i, poate, \n

alte \mprejur`ri ar fi zâmbit citind aceste rânduri, cu o

exprimare atât de plastic`.

– Trebuie s` pl`tim [i pentru asta, nu-i a[a? \ntreb` ea, \ncet.

– Fire[te.

– Bietul Blackie, \mi pare r`u pentru el.

– Da. Iar noi avem o problem` \n plus. Un necaz nu vine

niciodat` singur.

– Ce te-ai fi f`cut dac` eu [i John a[ fi r`mas la Sydney?

– A[ fi fost distrus, r`spunse el gânditor, cu ochii \n

scrisoare.

Seara, Mary urc` foarte devreme \n patul s`u.

Privind-o pe Marea duces` care st`tea lini[tit` al`turi, pe

perna ei, b`tu cu degetele \n piciorul patului [i [opti cu

afec]iune:

– Vino la mine, Dulcea]`, am chef de vorb`…

F`r` niciun pic de \ntârziere, Fifi s`ri \n pat [i-[i puse capul

pe genunchii ei.

– A[a e foarte bine, spuse Mary, mângâind-o cu c`ldur`. 
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Eu voi vorbi, ca de obicei, iar tu m` vei asculta f`r` s`-mi

\ntrerupi [irul gândurilor, a[a cum faci \ntotdeauna…

Mai \ntâi… De ce i-am spus azi lui Peter tot ce i-am spus

ieri? Asta va \nsemna c` vom fi prinse aici pentru \nc` vreo

câteva s`pt`mâni, dac` nu chiar luni. 

Mary se uit` lung la Fifi, care \[i ridic` ochii spre ea, stând

neclintit`.

N-am f`cut-o pentru c` sunt \ndr`gostit` de John sau ceva

de genul `sta. A[a cum am spus \nc` de la \nceput, cred c` doar

dorin]a mea de aventur` m` \ndeamn` la toate acestea. }in la

John, e adev`rat, dar asta nu spune nimic. Acum, problema e

c` am descoperit c` perspectiva de a r`mâne aici atât de mult

timp, nu m` \ngrijoreaz`. Cum se explic`?

Nu primi niciun r`spuns…

Mary se \ntoarse pe o parte [i stinse lumina, continuând s`

se gândeasc` la toate acestea \n \ntuneric, pân` adormi.

Marea duces`, v`zând c` e uitat` acolo, se \ntinse cu grij`,

bucuroas` c` putea s` doarm` lâng` st`pâna ei, peste

acoper`mântul fin. Dup` ce terminaser` de reparat tractorul,

Peter, f`r` s` [tie exact de ce, \ncepu s` ezite s` o mai pun` pe

Mary la munc`, a[a cum f`cuse pân` atunci. Poate pentru c`

devenise foarte evident c` logodna fratelui lui avea toate

[ansele s` duc` la c`s`torie, se gândi el. Reflectând \ns` mai

bine, \[i spuse c` din cauza ei s-au f`cut toate acele datorii care

le creeaz` acum probleme.
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Cum Blackie nu se mai \ntorcea la ferm` [i era extrem de

dificil s` g`seasc` pe altcineva s`-i ia locul, Peter \[i inform`

fratele c`, de atunci \ncolo, \i revenea lui sarcina de a se \ngriji

de vaci [i de tot ceea ce era \n leg`tur` cu ele.

Cu toate c` se str`dui din r`sputeri, cu toate acestea \ns`

John avu probleme cu mulsul vacilor, care \i sim]eau probabil

nepriceperea [i d`deau tot timpul cu piciorul \n oala pentru

lapte.

– Pot s` \nv`] eu s` le mulg? spuse Mary zâmbind, vesel`, ca

de obicei. Poate am mai multe [anse decât John.

– Nu [tiu ce s` zic, spuse doamna Parvue.

– Dac` voi to]i a]i \nv`]at, atunci pot s` \nv`] [i eu, r`spunse

Mary, rug`toare.

– Nu e tocmai o treab` potrivit` pentru tine, spuse doamna

Parvue, stingherit`.

– N-are niciun rost s` mai discut`m. Orice femeie poate face

asta. Te \nv`] eu, zise Peter.

– De ce tu? O poate \nv`]a John.

Doamna Parvue [tia c` Peter era o fire dominatoare, dar

faptul c` \[i petrecea atât de mult timp cu Mary, trimi]ându-l

mereu pe John \n alt` parte, \i d`dea de gândit.

– Dac` John n-a reu[it s` mulg` nicio vac`, atunci cum ar

putea s-o \nve]e el pe Mary s` fac` asta? \ntreb` Peter cu

nervozitate [i doamna Parvue se v`zu nevoit` s` recunoasc`

faptul c` avea dreptate.
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|n diminea]a urm`toare, a[adar, Mary \l urm` pe Peter \n

staul [i, \n timp ce el inspecta locul cu profesionalism, Mary se

prezent` celor trei vaci.

– Eu sunt Mary, \ncepu ea, cu o voce cald` [i atr`g`toare.

Noua voastr` mulg`toare. Tu e[ti Betsy, nu-i a[a? se adres` ea

celei mai apropiate v`cu]e. Trebuie s` te mulg acum, [i tu vei fi

cuminte [i bând` [i nu vei mai v`rsa laptele, nu-i a[a? 

Urm`rind-o dintr-un col] al \nc`perii, Peter \[i duse mâna la

gur` [i \ntoarse capul. Când se uit` din nou spre ea, Mary

vorbea deja cu cea de-a treia vac`, mângâind-o u[or.

– Dac` ai terminat, putem \ncepe lec]ia, spuse el, revenind

la starea lui obi[nuit`.

– {i cu cât voi fi pl`tit` pentru munca mea? \ntreb` Mary [i

toat` afec]iunea pe care Peter \ncepuse s` o simt` pentru ea,

v`zând-o cum se comport` cu vacile, disp`ru brusc.

– Vom ajunge la o \n]elegere, bomb`ni el, nemul]umit.

S`pt`mâna ei de lucru decursese f`r` niciun fel de

probleme [i Mary se mir` ea singur` cât de mult o ajutaser` [i

\n aceast` treab`, cuno[tin]ele dobândite pentru meseria ei.

|ntr-una din zile, Howard, care \[i vizitase un pacient la o

ferm` \nvecinat`, se hot`r\ s` mai str`bat` câteva mile [i s`

poposeasc` la Swan Tops, unde, cu siguran]`, nu-i va fi

refuzat` o cea[c` de ceai. 

|n plus, vroia foarte mult s-o revad` pe fata cu care-i f`cuse

\ntotdeauna pl`cere s` stea de vorb`.
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Doamna Parvue \l \ntâmpin` cu mult` c`ldur` [i se scuz` c`

era singur` \n cas`, pentru c` b`ie]ii ei erau pleca]i la oi, câteva

mile mai departe, iar Mary tocmai mulgea vacile.

– Vre]i s` spune]i c` e mulg`toare, aici? \ntreb` Howard,

nevenindu-i s`-[i cread` urechilor.

– Da, r`spunse doamna Parvue zâmbind [i-i mai oferi o

farfurioar` cu biscui]i. Dar cred c` aproape c` [i-a terminat

treaba deja, a[a c` pute]i s` merge]i acolo s-o vede]i, dac`

dori]i. E foarte priceput`.

Plin de uimire, doctorul ie[i din cas` pentru a porni \n

c`utarea tinerei.

Când ajunse \n pragul [urii, se opri locului, ascultând-o.

Recita ceva din ,,B`rbatul de pe fluviul \nghe]at" [i glasul ei

suna atât de profund [i de emo]ionant, c` doctorul exclam`

f`r` s` vrea:

– Oh, Mary!…  spuse el [i fata se \ntoarse spre el, surprins`

c` v`cu]ele nu reac]ionar` la venirea lui.

– Te plac, spuse ea, mângâind cu afec]iune spatele vacii pe

care tocmai o mulsese.

– Continu`, spuse doctorul, melancolic.

– Ce anume?

– Poemul.

– Ah, mi-ai \ntrerupt starea, surâse ea. Ce faci aici?

– Pentru moment, privesc ceva ce n-a[ fi crezut niciodat` c`

e posibil, dac` n-a[ fi v`zut cu proprii mei ochi. 
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Cine a avut ideea asta? Peter?

– P`i, omul care se ocupa de treaba asta nu mai vine, a[a c`

m-am oferit s-o fac eu. Niciodat` nu [tii când \]i poate folosi

ceea ce ai \nv`]at.

– Da. Chiar [i \n acest caz?

Doctorul privi \n jur cu stupoare [i continu`:

– Tot talentul t`u [i toate cuno[tin]ele tale se \ngroap` aici,

spuse el cu triste]e.

– Ah, nu e adev`rat. E doar o munc` temporar` [i nu e

posibil s` uit \ntr-un timp atât de scurt tot ce am \nv`]at vreme

de opt ani.

– Oricum, se pare c` \]i place aici.

– Oh, da, e-adev`rat.

– {i poemul? Ce ]i-a venit s`-l spui?

– |mi plac foarte mult acele versuri [i cum stau aici singur`,

convins` c` nu trece nimeni prin preajm` la ora asta, le spun

cu voce tare.

– Oh, Mary, Mary!… exclam` el din nou, nevenindu-i s`

cread` c` o g`sise \n acea ipostaz` atât de nea[teptat` pentru

ea.

– Cred c` doamna Parvue e cea care ]i-a spus unde m`

g`se[ti. Asta \nseamn` c` are ceai cald, a[a c` e mai bine s`

mergem.

Howard ezit` pu]in [i Mary se gândi imediat c` spera ca

doctorul s` \n]eleag` situa]ia ei [i s` nu fac` niciun gest care 
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l-ar putea compromite pe John \n ochii celorlal]i, chiar dac`

[tia c` e o logodn` fals`.

Un moment, Mary \[i \nchipui c` era c`s`torit` cu Howard,

c` lucrau \mpreun` \ntr-un mare ora[ [i-l asista \n calitatea ei

de sor` medical`. Apoi, \ns`, \[i spuse imediat c` oricum, nu

era preg`tit` s` se c`s`toreasc`, nici cu Howard nici cu un alt

b`rbat. Nu era f`cut` pentru a fi so]ie.

|i va pl`ti lui Peter datoriile pentru cealalt` fat` [i va pleca

de aici cât va vedea cu ochii, mul]umit`, totu[i, c` a putut da o

mân` de ajutor.

Trebuia \ns` s` se gr`beasc`, pentru c` planul de a str`bate

o ]ar` atât de vast` ca Australia, \]i cerea for]` [i bun` dispozi]ie.

Dac` va \ntârzia prea mult pe-acolo, cine [tie dac` va mai

avea chef s` duc` la \ndeplinire un proiect atât de ambi]ios [i

dac` nu cumva se va \ntoarce acas`, unde \[i va c`uta din nou

de lucru, probabil \ntr-un spital de ]ar`.

|n apropiere de cas` se \ntâlnir` cu cei doi fra]i, care se

\ntorceau de la muncile lor.

John \l \ntâmpin` pe Howard cu bucurie:

– Ce mai e nou, doctore? vru el s` [tie [i doctorul \i vorbi

despre pacienta de la ferma vecin`, care \l chemase f`r` s` fi

fost cu adev`rat nevoie.

Peter \ns` \[i \ngust` ochii când \l v`zu, dup` care \ntoarse

capul \n alt` parte. Doamna Parvue \i \ntâmpin` bine dispus`

[i-i invit` s` se a[eze.
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– Ceaiul e deja gata, a[a c` v` pute]i relaxa, spuse ea,

surâzând. Dar, doctore, dac` nu mai ai nicio vizit`, ai putea

r`mâne pentru cin`.

– O idee foarte bun`. Dau câteva telefoane, dup` care v`

pot spune dac` r`mân sau nu.

Doctorul se retrase \n hol pentru convorbirile lui telefonice,

dar vorbea atât de tare c` se auzi \n toat` casa.

– Da, da… Voi fi foarte bine… Te voi suna din nou mâine,

spuse el, l`sând jos receptorul, dup` mai multe minute de

conversa]ie aproape intim`, care-i f`cur` pe cei ce-l auzir` s` se

foiasc` u[or \n scaune [i s` schimbe fe]e-fe]e.

Când se \ntoarse \n \nc`pere, Mary \i privi obrajii u[or

\mbujora]i [i surâse la gândul c`, dac` ar fi fost singuri, i-ar fi

vorbit acum cu lux de am`nunte despre… simptomele …

pacientei cu care tocmai conversase.

– Pot r`mâne la cin`, declar` el a[ezându-se, domni[oara

Layne va prelua pentru mine toate mesajele importante [i m`

va anun]a \n caz de urgen]`.

Dup` cin` se a[ezar` cu to]ii lâng` foc [i doctorul le povesti

cu hazul lui recunoscut o serie de \ntâmpl`ri din perioada sa

de studen]ie. De o parte [i de alta a lui, Mary [i doamna Parvue,

care tricotau \mpreun` un pulover pentru John, fur` numai

urechi.

Probabil e o tip` cu multe fe]e, se gândi Peter, privind-o pe

Mary cu coada ochiului, cum râdea cu fa]a toat` sclipind de
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bun` dispozi]ie [i amuzament. Niciuna dintre aceste fe]e \ns`,

se gândi el, nu ar`ta vreun fel de afec]iune sau de ata[ament

fa]` de fratele s`u.

Era foarte prietenoas` cu el [i nu aveau conflicte, dar nu

vedea din partea ei nici cel mai mic semn de iubire.

Howard \[i continu` povestirile [i, la un moment dat,

\ncepu s` istoriseasc` o \ntâmplare a c`rei eroin` principal` era

o sor` foarte nostim`, dup` cum o caracterizase el, [i, dup`

câteva momente, Mary constat` cu surpriz` c` \ntâmplarea cu

pricina o tr`ise chiar ea, cu câ]iva ani \n urm`.

Doamna Parvue râse cu poft`, John zâmbi dus pe gânduri,

\n timp ce ea, chiar dac` i se p`ru straniu c` doctorul alesese s`

vorbeasc` despre una dintre experien]ele avute \mpreun` pe

plan profesional, se amuz` [i ea \n cele din urm`, privindu-l pe

doctor \n ochi cu recuno[tin]`.

Pân` [i Peter \[i descre]i fruntea, se gândi Mary, mul]umit`

de \ntreaga atmosfer`.

– Era una dintre cele mai adorabile surori din câte s-au

v`zut vreodat`, conchise medicul, cu ochii \n jos.

– Ah, nicio sor` de spital nu poate fi adorabil`, spuse John.

Cu excep]ia…

Se opri brusc, \ns`.

Mary  sim]i c`-i sare inima din piept…

– Da. Una care m-a \ngrijit, o d`du el cotit`…

Ah, prost`nacule, \[i spuse Mary. 
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Aproape c` ]i-a sc`pat pisica!…Mai r`mânea s` spui… Cu
excep]ia lui Mary… Ea, da, e adorabil`.

Gândindu-se a[a, cu ochii uita]i pe fa]a lui John, Mary
\ncepu s` râd` plin` de veselie. 

– Te-a amuzat povestea? \ntreb` doctorul \ntorcându-se
spre ea. Ce cro[etezi acolo?

– Un pulover pentru John r`spunse Mary, bucuroas` c`
poate schimba subiectul.

– |mi faci [i mie unul dup` ce-l vei termina pe acesta?
\ntreb` amuzat doctorul.

– Da, dac` \mi vei cump`ra lâna, coment` ea [i ad`ug` apoi,
privind cu coada ochiului spre Peter:

– Vezi…  n-am bani ghea]`, aici.
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Capitolul 9

Când sosi vremea tunsului oilor, treburile d`dur` [i ele
buzna [i Mary \[i petrecu zilele prins` \ntre dereticarea casei,
g`tit [i mulsul vacilor.

Adora s` fac` toate acestea \ns`, [i se aventura cu u[urin]`
de colo-colo, ajutând-o pe doamna Parvue.

Marea duces` era [i ea foarte voioas` \n aceste zile,
profitând la maximum de fiecare clip` petrecut` \n afara casei.

Pentru John \ncepu s` simt` c`ldura pe care o ai pentru un
frate. Cutreierau \mpreun` \mprejurimile, \nainte de culcare,
vorbind deschis despre de toate.

{tiau amândoi, la fel de bine, c` doamna Parvue a[tepta cu
ner`bdare fixarea datei nun]ii, dar acest subiect nu-l
discutaser` niciodat`. Zilele se scurgeau senine, copacii
\ncepur` s` \nfloreasc` [i soarele s` \nc`lzeasc` blând.



Problemele cu apa, \ns`, deveneau din ce \n ce mai grave,

pe zi ce trecea.

|ntr-una din seri chiar, doamna Parvue se v`zu nevoit` s` le

atrag` aten]ia cu triste]e s` nu risipeasc` apa când vor face baie.

Mary nu se \ntrist` pentru ea din pricina acestei situa]ii, dar

suferea v`zând animalele r`mase f`r` ap`, \n timp ce zilele

deveneau din ce \n ce mai calde.

Fu momentul \n care tân`ra \ncepu s` pre]uiasc` [i mai mult

gândul verilor petrecute la munte. Se gândea de asemenea, s`

propun` aducerea câtorva aclimatizatoare, dar totul costa bani

[i nu era momentul s`-[i spun` p`rerea \n acest sens,

deocamdat`.

Ceea ce o \nsp`imânt` totu[i \ntr-una din zile, când

supraveghea vacile ie[ite la p`scut, fu apari]ia unui [arpe \n

iarba \nalt`. Era cel mai mare [arpe pe care-l v`zuse vreodat` \n

via]a ei. Nu se alarm`, \ns`, câmpul era destul de mare [i putu

s`-l evite cu u[urin]`, astfel c` uit` s` pomeneasc` la cin`

aceast` \ntâmplare.

A doua zi diminea]`, \ns`, \n timp ce mulgea una dintre vaci,

o v`zu pe Marea duces` arcuindu-[i spinarea, \n timp ce p`rul

de pe spinare i se ridic` dintr-o dat`.

Fifi nu mai avusese niciodat` aceast` atitudine, a[a \ncât

Mary se uit` cu aten]ie spre locul \n care privea c`]elu[a.

{arpele st`tea \ntins la umbr`, \ntre ea [i u[`, singura sa cale

de sc`pare.
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Mary se ridic` \ncet [i o lu` pe Fifi \n bra]e, \n timp ce se uit`

concentrat` \n jur, c`utând o modalitate de a se salva.

{arpele \[i ridic` \ncet capul [i vaca pe care o mulsese Mary

care se agit` ca nebuna \n staul imediat ce sim]i \ncordarea fetei

[i ]â[ni ca o ghiulea pe u[a deschis`, s`rind cu dexteritate peste

[arpele care \[i unduia greoi trupul, \naintând \n \nc`pere.

Mary se gândi la pu[ca ei, uitat` \n fundul valizei [i apoi

\ncerc` s`-[i scormoneasc` rapid mintea, despre tot ceea ce

citise despre [erpi. |[i aminti astfel, c` [erpii din Australia

ar`tau foarte \nsp`imânt`tor, dar \n fond, nu erau chiar atât de

periculo[i [i c` le pl`cea laptele.

Privi cu speran]` spre vasul r`sturnat \n locul unde st`tuse

vaca [i \n care mai r`m`sese pu]in lapte…

|n momentul acela \ns`, o umbr` se profil` pe \n`l]imea u[ii

[i Mary \[i \ntoarse repede privirea:

– Am pierdut o vac`, sun` vu repro[ vocea lui Peter… De

ce nu ai fost atent`?…

– Iart`-m`, r`spunse Mary cu ochii \ncremeni]i pe vietatea

de la picioarele lui Peter mi-am ie[it pur [i simplu din min]i,

spuse ea, \ncercând s`-i arate pericolul [i f`cându-i semn din

mân` s` stea pe loc.

– Mary… ce e? ...\ntreb` el, v`zând abia atunci \n umbr`

monstrul care-[i \n`l]` [i mai sus capul lunguie].

|n mai pu]in de o frac]iune de secund`, Peter prinse cu

putere o bar` groas` de fier pe care Mary o v`zuse rezemat` la
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intrarea \n staul de mult` vreme [i, sub ochii ei aten]i s` nu-i

scape niciun detaliu, \ncepu un adev`rat masacru.

Dup` asta, dou` mâini vânjoase ridicar` \n grab` corpul

ciopâr]it [i-l aruncar` cât colo, departe peste câmp.

Mary [i Fifi ie[ir` \n sfâr[it afar`.

Peter era alb ca varul.

– Nu te-a mu[cat, sper, spuse Peter. Ai sânge pe picior.

– Doar m-a atins pu]in cu din]ii, \ncerc` ea s` glumeasc`.

– Mary! aproape url` Peter, de astfel de lucruri nu se râde.

– Nu, nu m-a atins, m-am lovit când a s`rit vaca s` ias` afar`.

Sc`unelul pe care st`tusem \nainte mi-a venit cu putere \n

picior. Dar, dac` nu ap`reai tu, tot \i veneam eu de hac, pân`

la urm`. Am mai v`zut unul \nainte [i l-am omorât.

Peter o privi f`r` s` cread`.

– Unde?

– Acas` la mine.

– Nu sunt [erpi pe str`zile ora[elor.

– Nu, drag`, acas` la mine, \n mun]i, spuse ea distrat`, \n

timp ce-[i lega piciorul cu batista. 

– {tiam c` e[ti din Sydney, spuse el cu un ton atât de

schimbat, \ncât Mary \[i ridic` imediat capul spre el. 

– Ah, era la una dintre casele pe care le avem \n alt` parte.

Cred c` trebuie s` pun un dezinfectant aici, schimb` ea

subiectul, uitându-se din nou la ran`. Mul]umesc c` ai venit.

Altfel, poate st`team toat` ziua \nchis` \n staul.
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– Hei, r`sun` o alt` voce \n apropierea lor. E un [arpe mort,

aici.

– {i ce e[ti a[a aferat? Tocmai l-am omorât, spuse Peter

\ncruntându-se. Apoi se \ntoarse spre sângeroasa sa oper` [i

aprecie \ngândurat:

– |ntre patru [i cinci picioare lungime. Tu ce crezi John?

– Cam a[a, r`spunse acesta, uitându-se oripilat spre

cadavrul din fa]a sa. Mary a fost cu tine, \n momentul \n care ai

f`cut asta?… Oh, Mary? E[ti bine? Ai fi putut s` mori, spuse

John, prinzând-o cu putere de \ncheietura mâini…

– Da, dar n-am murit. Mary era con[tient` de tensiunea

dintre ei [i nu \i pl`cea de loc acest fapt.

Dup` aceea, Mary fu liber` s` se retrag` [i doamna Parvue,

imediat ce auzi cele \ntâmplate se apropie de ea cu un bol cu

ap` rece [i câteva pansamente. Mary nu spuse nimic. Observ`

c` era pl`cerea ei s-o panseze.

– Cred c` ai fost \n [oc, draga mea. |]i aduc ni[te ceai, dup`

care cred c` vei vrea s` te relaxezi pu]in.

– Nu, nu e nevoie, doamn` Parvue, nu sunt nici obosit`,

nici \n [oc. Am mai v`zut [erpi \nainte.

Asta trebuie s` fii fost \nainte de a-l fi cunoscut pe John,

spuse Peter, oprindu-se \n u[a de la intrare.

– Da, e adev`rat, spuse Mary, destul de \ncurcat`. Dup` ce

l-am \ntâlnit pe el n-am mai avut timp de nimic altceva, surâse

ea.
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– Da, presupun. Mam`, o s` duc ni[te ceai cu mine. E

\nfior`tor de cald afar`.

– Da, vine vara, spuse doamna Parvue, preocupat` evident

de alte lucruri \n acel moment.

De ce era b`iatul ei atât de ar]`gos cu aceast` fat`? Dac` ea

ar fi fost \n locul lui Mary, de mult s-ar fi \nfuriat.

***

Dou` zile mai târziu, un telefon primit din ora[, 

dis-de-diminea]`, o f`cu pe doamna Parvue s` se agite din 

cale-afar`.

– Petrecere!… strig` ea spre sufragerie, unde cei trei \nc`

nu-[i terminar` cafeaua.

– E pentru Jeanette Faber, o cunoa[te]i, se adres` ea celor

doi fra]i imediat ce intr` \n camer`. Fata aceea care a fost

bolnav` mult timp… 

Se logode[te. Am fost invita]i cu to]ii [i am promis c` voi

face ni[te pr`jituri.

Doamna Parvue se ridic` dup` asta [i  travers` gr`bit`

\nc`perea, zâmbind fericit` sub privirile afectuoase ale lui

Peter, care [tia cât de mult iubea mama sa petrecerile [i

surprizele pl`cute.
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Pentru prima dat` de când sosise acolo, Mary  ar`t` un semn

de vanitate.

– A[ vrea s`-mi tai pu]in p`rul \nainte de a merge acolo,

spuse Mary, fericit` c` fusese [i ea invitat`.

– De ce nu mergi \n ora[, atunci, \n diminea]a asta? Peter \]i

poate ar`ta unde ar fi cel mai bine s` mergi. 

Ce zici, Peter?

– Am ni[te treburi acolo, nu pot s` m` ]in de capul ei. Dar

pot s-o duc [i tu s` vii dup` aceea, cu John.

– {i cu ce m` rog frumos o s` venim? \ntreb` John.

– Cu ma[ina lui Mary.

– Sunt de acord, spuse Mary, tot st` degeaba \n garaj.

– Dar de ce n-am putea s` mergem to]i trei, de la \nceput?

– Am câteva treburi urgente, cum e banca.

– De ce nu mergem \mpreun` la banc`? replic` John.

– Pentru c` mama a spus c` vrea s` fac` pr`jituri [i tu [tii c`

nu termin` niciodat` \nainte de dup`-amiaz`. Ce e cu tine,

John?

– |ntotdeauna g`se[ti un motiv pentru a ne separa,

r`spunse John, cu nervozitate.

– Spui prostii, replic` Peter, [tii foarte bine ce cred despre

logodnica ta. Dac` ai ales s` ai o femeie aici [i una acolo, e

treaba ta, spuse el rânjind larg. Datoriile tale vor fi pl`tite mai

u[or a[a.

Mary avu o experien]` foarte interesant` cu Peter la volan.

SPIRIT AVENTUROS 129



Plecaser` imediat dup` prânz, cu ma[ina lui, [i,  imediat ce

trecuser` de poart`, acesta ap`s` pe accelerator [i conduse cu

mare vitez` tot timpul.

Marea duces` st`tea pe genunchii st`pânei sale [i nu de

pu]ine ori \[i ridic` ochii spre ea, speriat`.

C`l`toria se desf`[ura \n t`cere.

Mary nu g`si niciun subiect care s`-l intereseze pe Peter, iar

despre c`s`toria cu John, datorii, sau alte lucruri de acest gen,

n-avea niciun chef s` aduc` vorba.

Dup` toate aparen]ele, \ntreaga aten]ie a companionului ei

era concentrat` pe [osea.

– Unde anume ai cas` la munte? \ntreb` Peter, brusc.

– Lâng` Bullaburra.

– Nu [tiu de ce am \n]eles c` e[ti din Sydney.

Mary nu r`spunse, [i pentru alte câteva minute \ntre ei se

a[ternu t`cerea.

– Mai ai fra]i?

– Nu.

– Probabil de aceea e[ti a[a de r`sf`]at`. 

Mary \l privi cu ochi mari:

– Peter, chiar crezi asta?

– Nu [tiu ce s` cred exact.

Mary zâmbi [i o mângâie pe Fifi pe cre[tet, gânditoare.

– {tim foarte pu]ine lucruri despre tine, continu` Peter,

dup` alte câteva mile.
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– Dar are a[a de mare importan]` de unde sunt? se \ntoarse

Mary spre el. A[ vrea s` m` placi pentru mine \ns`mi.

– S` te plac…

Cuvintele r`maser` suspendate \n aer [i Mary se \ntoarse [i

mai mult spre el.

– Uite ce e, Peter. Am f`cut tot ce mi-a stat \n putin]` s`-mi

repar gre[elile din trecut. Chiar nu po]i s` le treci acum cu

vederea? F` un efort, Peter, [i las`-ne pe mine [i pe John s` ne

facem via]a a[a cum dorim. Toate acele datorii vor fi pl`tite

foarte curând [i nu vor mai fi altele, te asigur.

– Vrei s` spui c` ai \nv`]at ceva din aceast` lec]ie?

– Dac` asta vrei s` auzi… Da…

Peter ap`s` cu [i mai mult` putere pe accelerator.

– Pentru numele lui Dumnezeu, Peter, \ncetine[te!… Nu

vreau s` m` num`r printre pacien]ii lui Howard, mai ales din

cauza ta. Howard… Ce u[or \i venise pe buze numele lui, de[i

\l v`zuse de atât de pu]ine ori.

Peter conduse cu mare vitez` pân` la intrarea \n ora[. 

Când opri \n sfâr[it \n fa]a coaforului, Mary se l`s` \n scaun

[i scoase un oftat foarte relevant.

– Iart`-m`, dar a[a conduc \ntotdeauna. Stai \ns` lini[tit`; e

o experien]` pe care n-o vei mai repeta, pentru c` John

conduce mult mai \ncet.

– Vrei s-o ]ii pe Fifi cu tine? Nu cred c` e permis s` intru cu

ea aici, spuse Mary deschizând portiera.
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– Dar ea are nevoie s` fie tuns` mai mult decât tine…

surâse el. Bine. O po]i l`sa.

Mary fu surprins` cât de u[or se \nduplec` Peter s` aib` grij`

de Fifi [i spuse cu o voce cald`:

– Ne vom vedea la cafenea, peste aproximativ  o or`.

Dup` asta, Mary \nchise portiera [i se gr`bi s` traverseze

strada,

Peter o privi lung pe Marea duces`, \nainte de a porni din

nou [i spuse, pe un ton foarte schimbat:

– Nici nu [tii ce norocoas` e[ti tu, Fifi, c` nu trebuie s` te

gânde[ti la facturi, la datorii [i la pierderi.

***

Toate aveau un sfâr[it, mai devreme sau mai târziu,  \[i

spuse Mary, a[a c`, \ntr-o diminea]`, când plecar` \mpreun` s`

fac` ni[te cump`r`turi \n ora[, \l anun]` foarte hot`rât` pe

John:

– Toat` povestea asta trebuie s` se sfâr[easc`. {i \nc`

repede.

John \nm`rmuri la aceast` veste… Nu se mai putea opune.

– Am pl`tit aproape toate datoriile [i ]i-am spus c`, dup`

asta, voi pleca.
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– {tiu… Nu mi-am imaginat c` vei r`mâne pentru

totdeauna, spuse el, foarte ab`tut. Ce propui s` facem?

– Cred c` m` voi \ntoarce la Sydney [i-]i voi trimite de acolo

o scrisoare prin care \]i voi spune c`… nu te mai iubesc… Pur

[i simplu nu pot s` spun asta aici, cu mama ta de fa]`.

John deschise gura s` spun` ceva, dar privirea ei \i t`ie tot

elanul, a[a c` se concentr` asupra drumului.   

F`cur` drumul \n t`cere, iar când ajunser` \n ora[, Mary \[i

f`cu cump`r`turile, \n timp ce John o privea din u[`,

melancolic.

|[i f`cuse datoria, \[i spuse Mary [i-i spusese de nenum`rate

ori s` nu-[i fac` niciun fel de speran]`, c` \ntre ei nu va putea

fi nimic.

Dup` ce terminar` de cump`rat tot ce avuseser` pe list`,

John sim]i c` n-avea niciun chef s` se \ntoarc` acas`.

Un simplu mul]umesc, uneori poate fi prea pu]in.

O privi pe Mary cu coada ochiului… Cât de drag` \i

devenise aceast` fat`, \n toat` aceast` perioad`.

Pentru mama sa va fi foarte greu… {tia asta…

Mary vorbi foarte pu]in la \ntoarcere, stând cu ochii a]inti]i

pe fereastr`.

Dup` ce trecur` de poart`, fur` surprin[i de luminile care

ardeau \n toat` casa.

– Oaspe]i, spuse John, nemul]umit.

– Dar nu sunt ma[ini. 
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Oaspe]ii vin \ntotdeauna cu ma[ina, replic` Mary, destul de

\ngrijorat`.

– Atunci, de ce sunt aprinse toate luminile? spuse el,

gânditor. Sper c` nu s-a \ntâmplat ceva, ad`ug` el, mai ales 

c`-l v`zu pe Peter apropiindu-se de u[a de la intrare, cu pa[i

foarte \nce]i [i nesiguri.

– Unde dracu a]i umblat? \ntreb` el imediat ce d`du cu ochii

de cei doi. A]i spus c` vre]i s` face]i doar cump`r`turi [i asta era

de diminea]`. Cum se face c` a]i venit abia acum?

– Peter, ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Mary, ner`bd`toare.

– Sora mamei a suferit un atac de cord [i vrea s-o vad` pe

mama. N-a vrut s` plece \nainte de a te vedea. De la prânz v`

caut. Am telefonat la magazine, la po[t`, s` fi]i anun]a]i.

– N-am [tiut nimic, spuse John, iar Mary  ]â[ni \n cas` [i o

c`ut` pe doamna Parvue.

O g`si \n camera ei, cu o valiz` mare deschis` pe pat.

– |mi pare foarte r`u, spuse Mary intrând. N-am [tiut ce s-a

\ntâmplat.

– {tiu, draga mea, r`spunse ea cu ochii \nro[i]i de plâns. E

singura mea sor` [i vreau s-o v`d \nainte de a… Doar cu trei

zile \nainte am vorbit cu ea [i ne invitase pe to]i s` petrecem

Cr`ciunul \mpreun`…

– |n ce ora[ locuie[te? \ntreb` Mary.

– |n sud. E departe de aici.

– Dar e foarte complicat s` ajungi acolo. 
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De ce nu vrei s` te duc` Peter cu ma[ina?

– I-am propus, r`spunse acesta, dar zice c` trebuie s` am

grij` de ferm`.

Mary se gândi dintr-o dat` la toate. Nu putea pleca, oricum,

\n perioada \n care lipsea ea.

– Dar sunt eu aici, voi avea grij` s` fie totul \n regul`.

– Bine\n]eles, coment` [i Peter. Pu]in` responsabilitate nu

stric` niciodat` unui cuplu.

– Doar c`.. spuse Mary ezitând, nu [tiu dac` nu e foarte

mult pentru tine s` faci un drum atât de lung, ]inând cont de

faptul c` trebuie s`-l faci [i la \napoiere.

– Dar a mai f`cut asta [i alt` dat`, f`r` probleme, interveni

Peter, din nou.

– Bine. O voi ajuta pe mama ta s` fac` bagajele [i voi

prepara ceai [i ni[te sandvi[uri pentru drum. Preg`te[te-te [i tu

de plecare, Peter, spuse Mary, foarte st`pân` pe ea.

Se f`cuse deja miezul nop]ii când doamna Parvue se

\mbarc` \n ma[ina lui Pete [i pornir`.

Mary [i Fifi \i urm`rir` cu privirea pân` se pierdur` \n

\ntuneric, dup` care se \ntoarser` \n cas`.

– Cred c` vom merge la culcare, John, trebuie s` ne trezim

foarte devreme mâine diminea]`.

– {tiu, replic` John. Noapte bun`.

|n urm`toarele zile, Mary se comport` ca o adev`rat`

st`pân` a \ntinsei propriet`]i. |[i \ndeplini cu con[tiinciozitate
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fiecare \ndatorire [i, \n plus, John \i m`rturisi c`-i place s`

m`nânce mâncarea f`cut` de ea, la fel de mult cum \i pl`cea

cea f`cut` de mama sa.

Casa era totu[i pustie f`r` Peter [i mama sa, mai ales c` John

era mai tot timpul pe-afar`, cu treburile legate de ferm`.

Fosta lui logodnic` nu se \nvrednicise s`-i r`spund` la

scrisoare, dar nici nu mai sosiser` alte facturi.

Zilele se scurgeau una dup` alta [i Mary \ncepu s` \n]eleag`

ce \nsemna starea vremii pentru oamenii acestor locuri. Cerul

se umplea deseori de nori \n ultimul timp [i priveau cu to]ii cu

speran]` spre cer, dar nu c`zu niciun strop de ploaie.

– Cred totu[i, c` nu va mai dura mult [i vom avea \n sfâr[it

ploi, spuse Mary. Dar dac` totu[i nu? ad`ug` ea, \ngrijorat`.

– Dac` nu, Peter va trebui s` dea o sumedenie de bani s`

construiasc` un \ntreg sistem prin care s` aduc` apa de la ora[.

Cred \ns` c` \n ultima vreme tu \i ocupi mult mai mult

gândurile ca aceste probleme.

– Ce vrei s` spui? \ntreb` Mary, surprins`. Vrei s` insinuezi

ceva?

– Nu, Mary, \ncerc` el s` alunge micul [arpe al geloziei care

i se strecur` \n suflet. Mary… Am vrut de mult s`-]i mul]umesc

pentru tot ce-ai f`cut pentru mine, dar nu [tiu cum s-o fac…

– Nu \ncerca, r`spunse Mary cu seriozitate. Crede-m`, John,

dac` nu era spiritul meu de aventur`, n-a[ fi fost acum aici. Dar

sunt fericit` c` am cunoscut toate aceste lucruri.
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– Sper atunci c` inima ta generoas` se va \ndr`gosti de un

b`rbat de la ]ar`, spuse John, cu zâmbetul lui atât de atractiv.

Se \ntoarser` amândoi la lucru, fiecare cu gândurile lui.

Mary deschise radioul, pentru a asculta starea vremii, \n

timp ce prepara biscui]ii.

N-aveau nicio veste de la Peter [i de la doamna Parvue [i

vremea se \nr`ut`]ea tot mai mult \n toat` ]ara.

Howard, care ca prieten de familie d`dea adeseori telefon

pentru a se interesa ce mai fac, g`sise c` e foarte nimerit s`-o

viziteze, acum c` r`m`sese cu atâtea probleme pe cap.

De data asta, Mary nu mai recita, ci cânta [i se oprise pe o

not` foarte \nalt` când \l v`zu intrând \n buc`t`rie.

– Trebuie \ntotdeauna s` m` \ntrerupi?

– Heruvimul meu, cineva trebuie s-o fac`. Ocupat` din nou?

– |ntotdeauna sunt. Dac` \mi va mai spune cineva c` o

femeie, la ]ar`, nu are ce face…

– Mmm, f`cu doctorul, abia a[tept s` gust din biscui]ii f`cu]i

de tine. Pot avea lâng` ei [i un ceai? Unde e logodnicul t`u?

– John verific` apa animalelor. Crezi c` va mai ploua

vreodat`? spuse ea, cu ochii spre cer.

– Ai un talent extraordinar de a schimba subiectul. Bine, \l

l`s`m deoparte pe logodnicul t`u [i vorbim despre ploaie. M`

\ndoiesc foarte mult c` vom avea vreun strop de ploaie \n

viitorul apropiat.

– {i ce se va \ntâmpla?
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– Nimic nu e nemuritor, r`spunse el sumbru. Mai \ntâi se va
termina cu iarba, apoi cu animalele, apoi cu copacii.
Previziunile nu sunt prea \mbucur`toare. Vor urma incendiile.

– Le-am urât \ntotdeauna, spuse Mary, \ncruntându-se. Am
v`zut de multe ori cum ardea p`durea, aproape de casa mea, [i
nu se putea face mai nimic. Howard, spuse ea brusc. Vrei s`-]i
mu]i fundul de lâng` tava cu biscui]i?
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Capitolul 10

Peter se intersect` cu Howard la ie[irea pe poart`. Doctorul
flutur` din mân` dar nu se opri, iar Peter arunc` doar o privire
t`ioas` spre conduc`torul celeilalte ma[ini.

Ce dracu c`uta `sta aici, \n lipsa noastr`? se \ntreb` Peter cu
furie abia st`pânit`.

John e desigur plecat la treburile lui, iar Mary e singur` [i
Howard [tia asta. Chiar nu-i p`sa c` era logodnica lui John?

Când intr` \n buc`t`rie, Mary \l primi voioas`, cu un bol de
biscui]i calzi \n mân`:

– M-am gândit c` e[ti tu, de[i am sperat s` m` \n[el, pentru
c` ]i-ar fi prins bine o perioad` de odihn` pe coast`.

– De ce?
– Pentru c` te-ar fi f`cut s` vezi lumea cu al]i ochi. Ce face

m`tu[a ta? 



– Era doar semicon[tient` când am plecat, dar merge spre

bine, spuse el, \nfulecând cu poft` din biscui]i. Nu se oprise tot

drumul.

– Mama a r`mas, pentru c` am asigurat-o c` vom avea grij`

aici de toate [i, fire[te, vroia s` r`mân` s` vad` cum vor decurge

lucrurile.

– M` bucur c` mama ta a putut s` r`mân` [i sper c` totul va

fi bine pân` la urm`. A[teapt`, am f`cut ni[te ceai pentru

Howard, dar s-a r`cit \ntre timp. |l mai \nc`lzesc.

– Am trecut pe lâng` el. Unde e John?

– Ai c`l`torit bine?

– Da, mul]umesc. Pe-aici n-a plouat deloc?

– Nu, Peter.

– Acolo, ploua cu g`leata.

– {i nimeni nu aprecia asta, sunt convins`.

– Nu, nu aprecia nimeni. 

Dimpotriv`.

Mary \i puse ceai \n cea[c` [i se a[ez` [i ea al`turi de el,

pentru a mai bea [i ea una.

Dinspre sob` venea un miros de carne pus` la cuptor [i

Peter sim]i atunci cât de foame \i era, dar se [i bucura,

gândindu-se cât de delicioas` va fi cina, dup` cum \[i putea da

seama dup` ce mâncase cei mai delicio[i biscui]i din via]a lui. 

Mary \i povesti cu lux de am`nunte tot ce f`cuse \n lipsa lui

[i el o ascult` cu interes.
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Treburile \ns` se \nmul]ir` [i mai mult o dat` cu venirea lui

Peter, pentru c` se \nmul]iser` vizitatorii. Gândindu-se

probabil c` se sim]ea singur` \n lipsa doamnei Parvue, aproape

\n fiecare sear` soseau ni[te grupuri s-o \ntrebe cum se simte [i

dac` mai avea ve[ti de la mama logodnicului ei.

De acas` sosise o scrisoare prin care i se sugera c` era

timpul s` spun` adev`rul [i s` se \ntoarc`. Tat`l ei punea foarte

franc problema banilor. Cum se descurca? Nu mai avea nevoie

de haine? Categoric, era timpul s` se \ntoarc`.

De fapt, Mary aproape c` nu se atinsese de banii pe care-i

luase cu ea. Pur [i simplu nu se ivise aceast` necesitate.

Banii \ncepuser` s` ocupe o mare parte a min]ii sale aici, se

gândi ea. Acum c` datoriile erau pl`tite, Peter se comporta

altfel [i el. |ntr-un fel, acum erau pe picior de egalitate,

conducând \mpreun` vasta proprietate.

La pu]in timp de la sosirea din sud, \n timp ce Mary punea

ni[te [osete la uscat pe verand`, Peter intr` \n buc`t`rie,

]inându-[i strâns un bra] [i c`utând cu]itul s`-[i taie mâneca de

la c`ma[`. Sângele \i curgea \n valuri pe mas`.

– Ce s-a \ntâmplat? spuse Mary albindu-se la fa]`.

– Nimic, spuse el. Doar c` mi-am t`iat bra]ul \ntr-o pies` de

metal. Trebuie s-o dezinfectez.

– Las`-m` pe mine, spuse Mary. M` pricep.

– Cum te pricepi? Parc` \]i f`ceau r`u chestiile astea.

– Ce vrei s` spui?
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– |]i aminte[ti meciul de polo? Ah, pleac` de-aici, ar`]i de

parc` e[ti pe punctul s` mori.

– Eu? Imposibil.

– Las`, acum c` mi-ai t`iat c`ma[a, m` ocup eu de rest.

Ce era cu ea? V`zuse atât de multe cazuri \n spital [i nu se

implicase niciodat` afectiv. De ce tremura acum astfel?

– E nevoie s` dezinfectezi mai bine [i trebuie s` fie cusut`

rana. E adânc`, spuse ea. Trebuie s` te vad` un doctor, ad`ug`

ea [i era fericit` c` Howard nu era acolo s-o aud` spunând asta.

– {i cine s` m` vad`? Howard? se strâmb` Peter. Mai bine

mor.

– Atunci, vom pune doar un plasture. Trebuie s`-l punem

cu grij`, pentru a \nchide rana.

– Nu e adev`rat c` te pricepi la toate astea, nu-i a[a? \ntreb`

Peter, imediat ce se v`zu cu mâna bandajat`.

– Am f`cut tot ce-am putut mai bine, prostule.

Peter o privi cu asprime.

– S` nu-mi mai spui niciodat` a[a… Oi fi eu prost \n unele

privin]e, dar nu \n cele esen]iale, spuse el [i ie[i nervos din

buc`t`rie.

Mary cur`]` cu grij` totul, dup` care o lu` pe Fifi \n bra]e cu

entuziasm [i alerg` \n camera ei.

– Fifi, Dulcea]o, acum [tiu! spuse ea, strângând cu dragoste

c`]elu[a la piept. Acum [tia de ce nu putuse pleca de acolo [i

de ce se sim]ea atât de fericit`. 
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|i fusese imposibil s`-[i p`streze calmul \n fa]a mâinii r`nite

a lui Peter. Asta nu i se mai \ntâmplase pân` atunci.

Dar ce se va face? Cum o va ierta pentru toat` minciuna? {i

ce va spune doamna Parvue, ce vor spune prietenii?

– Dar dac` nu intram \n toat` aceast` poveste, nu l-a[ fi

cunoscut, Fifi, nu-i a[a?

Se uit` apoi \n oglind`. Nu era schimbat`. O asemenea

descoperire ar fi trebuit s-o schimbe. C`ldura pe care o sim]ea

\n toat` fiin]a ei, fericirea f`r` seam`n…

|n fond, chiar dac` nu-[i d`dea seama, Mary  devenise

complet alta. 

O str`lucire pe care n-o mai avusese niciodat` pân` atunci \i

\nconjura parc` toat` fiin]a, ca un nimb. 

A doua zi diminea]`, când se \ntâlnir` to]i trei \n buc`t`rie

[i atât Mary cât [i John se uitau lung la rana lui Peter, acesta

\ntreb` brusc:

– V-a]i hot`rât când face]i nunta?

Mary uitase de-a binelea c` era presupusa logodnic` a lui

John.

– P`i, spuse ea…

– Curând, murmur` John.

– Vrei s` spui c` nu mai ai nimic \mpotriv`? \ntreb` Mary.

– Nu. Nu v`d de ce trebuie s` mai a[tepta]i.

– Dar c`s`toria noastr` n-are nicio leg`tur` cu bra]ul t`u,

spuse Mary, iritat`.
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– Da, o complet` John. Acum, bra]ul t`u e important. Cred

c` e mai bine s` te vad` Howard.

– Da, recunoscu Mary, v`zând pulsa]iile din bra]ul lui Peter

[i se \ndrept` spre telefon.

C`ut` \n grab` num`rul doctorului [i form` num`rul, iar

când acesta r`spunse, Mary spuse cu o precizie extraordinar`:

– Bun` ziua doctore, sunt Marguerite Weston…

– Ah, heruvimul meu, \ncepu acesta, ce pl`cere s` te aud.

Mary \ns` \l \ntrerupse cu r`ceal`:

– Peter [i-a t`iat ieri bra]ul \ntr-o pies` de metal, spuse

Mary, ru[inându-se imediat de explica]ia dat`, mai ales c`

doctorul pufni \n râs, [tiind exact cât de mult o costa acest râs:

– {i \n acest moment e[ti auzit`, nu-i a[a?

– Da, doctore.

– {i \nc` nu vrei s` renun]i la joc?

– Nu, doctore.

– {i nu vrei s`-mi spui c` ai uitat ce ai de f`cut \ntr-un caz

ca acesta?

– Am f`cut tot ce am putut, ]inând cont de circumstan]e,

spuse Mary ap`sat.

– Bine, nu te mai tachinez. Ce crezi, totu[i, c` e de f`cut?

– Nu eu sunt cea care trebuie s` [tiu.

– Bine, voi face cincizeci de mile pân` acolo pentru asta,

de[i mai am un pacient \nainte. Spune-i lui Peter s` nu dispere.

– Ve]i aduce tot ce e necesar?
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– Când m` duc s` mul]umesc pe cineva, m` duc preg`tit,

domni[oar` Weston.

|ntoars` \n buc`t`rie, Mary repet`, \n mare, ce vorbise cu

doctorul.

– De ce nu i-ai spus Howard? De obicei \i spui pe nume,

replic` Peter.

– Pentru c` a fost un telefon \n interes profesional.

Doctorul sosi mult mai repede decât se a[teptar` [i,

analizând mâna lui Peter, ]istui de surpriz`.

– Facem mai \ntâi o injectie.

– Dar…

– Niciun comentariu, Peter, ai o infec]ie groaznic` [i ai

nevoie de injectii. Una la fiecare patru ore. }i le va face Mary.

– Sper c` nu va muri cu seringa-n mân` spuse Peter.

– |i voi explica ce are de f`cut [i se va descurca. Stai jos [i

nu te mi[ca.

Dup` ce-i f`cu injec]ia, doctorul \i spuse lui Peter pe un ton

profesional:

– Acum, po]i s` mergi s` te odihne[ti. Eu \i voi da câteva

instruc]iuni lui Mary.

Peter se \ncrunt` [i ie[i f`r` s` mul]umeasc`.

– Ce e cu tine, Mary? }i-ai uitat meseria? Ar`]i foarte palid`

[i \]i tremur` mâinile.

– Nu, nu, m` simt bine.

Doctorul o privi lung.
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– Dac` starea lui se \nr`ut`]e[te s` m` chemi de urgen]`.

– {i am \ncercat tot ce am putut, \ncepu Mary s` plâng`,

v`zând sumedenia de medicamente l`sate de doctor. Ce s-a

\ntâmplat cu mine, c` n-am putut s` te ajut? Asta poate pentru

c` m` crezi Marguerite? Sau e pur [i simplu din cauza mea?

***

Când o v`zu pentru prima oar` cu seringa \n mân`, Peter

surâse ironic [i se trase \napoi.

– Relaxeaz`-te, Peter, nu te voi omor\, spuse Mary, de[i

tremura din toate m`dularele.

– Nu sunt chiar atât de sigur, râse scurt Peter. 

Mary \ns` \[i rec`p`t` st`pânirea de sine, de[i se emo]ion`

ca o feti[can` la vederii pielii lui fine [i bronzate.

|i f`cu injec]ia, \i ref`cu pansamentul, \i d`du

medicamentele [i ie[i surâzând.

Fata asta \l surprindea pe zi ce trecea tot mai mult. Mâinile

ei ar`taser` atât de capabile \n prima sear`, iar acum parc` ar fi

c`utat s`-[i reaminteasc` ceva, \[i spuse el. Dar dac` ar fi fost o

minciun`, pân` acum s-ar fi deconspirat \ntr-un fel sau altul.

Nicio femeie nu e \n stare s` ]in` ceva ascuns atât de mult`

vreme.
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Mary era fericit` c` reu[ise s`-[i ]in` emo]iile sub control.

Fusese fericit` s` fie lâng` el, s` aib` grij` de el [i c` el avea

nevoie de ea.

Diminea]a le sosi vestea mor]ii m`tu[ii lor.

Cei doi fra]i se \ntrebar` cum s` fac` s` ajung` mai repede

lâng` mama lor, dar chiar aceasta i-a sunat [i le-a spus c` e mai

bine s` nu se mai deplaseze [i ei pân` acolo. De asemenea, \i

trimitea toat` dragostea ei lui Mary.

La o zi dup` ce-[i scosese pansamentul. Peter \i spuse

\ngândurat:

– Am un presentiment…

– Ce fel? \ntreb` Mary, surprins`.

– Ca [i cum ceva foarte r`u se va \ntâmpla curând.

Vremea se \nr`ut`]ise deja, se gândi Mary, [i vântul sufla cu

o putere neobi[nuit`,

Cu toate acestea, era nespus de cald [i insectele p`reau c`

se \nmul]iser` \ntreit.

Seara, obi[nuiau s` se retrag` pe teras` [i s` mai stea pu]in

de vorb` \nainte de culcare.

Era ora zece [i jum`tate, când telefonul sun` [i Peter se

ridic` imediat.

– Da. Unde? Venim chiar acum dac` e nevoie…

– Presim]irile lui Peter se adeveresc, spuse John [i Mary

privi \ngrijorat` spre el.

– Ve[ti rele, spuse Peter apropiindu-se din nou. 
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Aproape o mie de acri de p`mânt au luat foc [i vântul

continu` s` \mpr`[tie nenorocirea. Calea ferat` pur [i simplu a

fost spulberat`. A fost Ron la telefon. I-am spus c` suntem gata

de plecare.

– V` pot ajuta cu ceva? \ntreb` Mary.

– Tu r`mâi aici. Noi trebuie s` ne ducem. Nici un b`rbat

valid nu st` deoparte \n cazuri de-astea, spuse Peter. M` duc s`

preg`tesc jeepul. }i-e fric`?

– Mie? Nu, spuse Mary. Voi sta aici [i voi p`zi proprietatea

\n locul t`u.

Pe la ora dou` telefonul sun` din nou.

– Da, vom fi imediat la tine, spuse Peter [i \nchise gr`bit

telefonul. John, trebuie s` plec`m. Mary, tu r`mâi aici.

– Da [tiu. Vacile, oile [i g`inile au nevoie de mine, spuse cu

triste]e Mary. Po]i conta pe mine.

– {tiu, spuse Peter [i-l trase pe John dup` el.

***

Acum era cu adev`rat singura st`pân` a propriet`]ii, \[i

spuse Mary. Nu mai era nimeni acolo cu care s`-[i dispute

autoritatea.

Deodat`, \[i \ncre]i n`rile cu uimire. 
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Era un miros incredibil de p`dure ars` peste tot [i vântul nu

sc`dea \n intensitate.

Mary se retrase \n camera ei [i \ncerc` s` adoarm` dar

\ncepu s`-[i imagineze ce se \ntâmpla afar` [i st`tu astfel treaz`

pân` când, pe la nou` diminea]a, telefonul sun` din nou.

Era Howard.

– Mary, e[ti tu?

– Da.

– Am nevoie de ajutor. E[ti singura care m` poate ajuta \n

momentul de fa]`.

– Ce s-a  \ntâmplat?

– S-a produs un accident foarte grav la [aptezeci de mile de

aici.

– Ce trebuie s` fac? r`spunse Mary f`r` s` ezite.

– Eu nu pot pleca de aici, sosesc oameni ar[i aproape tot

timpul [i ambulan]a n-are cum s` ajung` acolo. Sunt blocate

drumurile. Am vorbit cu so]ul lui Betty Fairton, e pilot. S-a

oferit s` ne ajute cu elicopterul s`u personal, f`r` s` [tie

nimeni. Te va duce el acolo.

– {i instrumente? {tii c` n-am nimic aici.

– Da, voi trimite tot ce e necesar. E un radio \n avion. Vei

putea ]ine leg`tura cu mine. Pleac` acum. Te va lua curând. 

– Dar unde va ateriza?

– Lâng` cea de-a doua barier` de lâng` Swan Tops.

– {tiu unde.
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– Bun` fat`. Mult noroc, heruvimule.

***

Mary opri ma[ina \n locul indicat [i a[tept`, având-o pe Fifi

al`turi.

Când elicopterul se auzi deasupra sa, avu totu[i team` c` nu

va putea s` se urce din cauza vântului. Dar pilotul \[i cuno[tea

meseria [i, dup` câteva manevre bine executate, opri \n ciuda

vântului n`prasnic. Fifi fu cea care se urca prima, dup` care

Mary o lu` cu grij` pe genunchi.

– Sora Lonsdale, presupun, spuse pilotul. Când mi-a spus

Howard secretul, nu mi-a venit s` cred. Dar ce vei face cu

c`]elul?

– M` \ntreb [i eu, r`spunse Mary.

Atunci, el \i ar`t` o cu[c` mare de fier, dar elegant`.

– Poate sta aici f`r` probleme, spuse pilotul, [i o ajut` s-o

vâre pe Fifi \n cu[c`.

– Deci nu te vei c`s`tori cu John, spuse pilotul. 

– Nu. Imediat ce se va \ntoarce mama lui, voi pleca.

– Ne vei lipsi, Mary, spuse el [i se preg`ti de aterizare.

Din elicopter, Mary urc` \ntr-o ma[in`, unde o a[teptau

câ]iva r`ni]i.
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Mary analiz` dintr-o privire gravitatea cazurilor [i declar`

imediat:

– Aici am nevoie de Howard. Trebuie s` vorbesc cu el prin

sta]ie, s` fie preg`tit s` intre \n opera]ie. Vom transporta r`ni]ii

acolo.

Howard ob]inuse ceea ce dorise. O adusese pe Mary \n

spitalul s`u, unde s` lucreze \ntr-o manier` profesional`. 

O privi zâmbind satisf`cut pe deasupra mesei de opera]ie.

Acesta era modul \n care-i pl`cea s-o vad`, a[a cum se

\ntâmplase de multe ori \nainte, când mai lucraser` \mpreun`.

Adora aceast` imagine a ei de femeie eficient` [i capabil`.

Dup` ce terminar` opera]ia, Howard o chem` \n hol s` stea

de vorb` cu ea.

– |]i mul]umesc Mary, acest om tr`ie[te [i datorit` priceperii

tale.

– Exagerezi ca de obicei, doctore.

– Mary… A[ vrea s` te rog s` r`mâi cu mine…

– Ah, nu \ncepe cu…

– Mary, te iubesc.

– Te rog, Howard, spuse ea [i se gr`bi s` se \ndep`rteze,

sim]ind c` b`rba]ii din acea parte de lume au \nceput s`

\nnebuneasc`. Mai \ntâi John, care p`rea c` a uitat-o cu totul pe

fosta lui logodnic`, [i acum Howard… Trebuie s` fii nebun s`

iube[ti o fat` ca ea, cu p`rul atât de ro[u [i cu obrajii pierdu]i

sub pistrui.
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– Mary, o opri el… A[ fi atât de fericit s` fii so]ia mea…

– A[ fi onorat`, dar… nu pot… Pur [i simplu nu pot,

r`spunse Mary, privindu-l  cu p`rere de r`u, \n timp ce ochii i

se umplur` de lacrimi.

– Te vei c`s`tori cu John? De asta nu po]i?

– Nu, nu m` voi c`s`tori. Voi pleca acas`.

– |mi pare r`u, iubito, poate trebuia s` a[tept un moment

mai potrivit. Anticamera unei s`li de opera]ie nu e cel mai

potrivit loc pentru a face o cerere \n c`s`torie.

– R`spunsul ar fi fost acela[i, spuse Mary \ncet.

– |n]eleg. Elicopterul te a[teapt` s` te duc` \napoi la Swan

Tops. Sper s` te mai v`d \nainte de a te \ntoarce acas`.

– Voi trece pe-aici, \n drum. Voi pleca imediat ce va veni

doamna Parvue. Mul]umesc, Howard, spuse ea ca [i cum se

preg`tea s` nu-l mai vad` niciodat`.

***

– Nu-mi vine s` cred c` plou`, \n sfâr[it, spuse Peter, luând

mai mult` pâine pr`jit`.

– St, f`cu John, cu urechea la radiou. Ascult`.

– |n ora[ se fac multe specula]ii despre identitatea surorii

care a ajuns la locul accidentului \ntru-un mic avion pilotat de
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Join Fairton , din Lanviw, se auzi vocea crainicului. Intervievat

noaptea trecut`, John a declarat c` [tie doar c` se nume[te

Lonsdale [i c` o adusese pentru a prelua dou` cazuri, la

cererea doctorului Howard McKinnon. Unul dintre implica]i,

Robert Lang, ne-a declarat c` f`r` ajutorul ei de o competen]`

extraordinar`, acum ar fi fost mort. Conform celor declarate de

doctor, sora se afl` \n vacan]` \n acest district. Cu to]ii am vrea

s` [tim unde e [i s`-i mul]umim.

– Mary, pâinea pr`jit`, drag`, strig` Peter cu nervozitate,

sim]ind fumul care se ridica dinspre sob`. De ce n-ai grij` ce se

\ntâmpl` \n buc`t`ria aia? tun` el. N-ai auzit niciodat` de o sor`

cu numele `sta pe-aici, John?

– Nu, ezit` el [i ie[i.

Mary \l g`si câteva minute mai târziu, \n staulul vacilor.

– E adev`rat? spuse el. Chiar ai zburat acolo?

– |mi pare r`u, John, pilotul  a spus  c` nu va afla nimeni.

– Dar de ce s`-]i par` r`u? Ai f`cut un lucru extraordinar.

– Hai s` uit`m de asta, spuse Mary.

Dar dac` ea vroia s` uite, ceilal]i nu uitaser`, totu[i.

Imaginea unei surori care zburase pe deasupra fl`c`rilor s`

salveze ni[te oameni afla]i la câteva zeci de mile de ea, aprisese

imagina]ia multora.

John urm`ri din nou radioul, cu interviurile despre tân`ra

sor` medical` [i Mary fu foarte atent` [i ea.

– Pari foarte interesat` de aceast` sor`. 
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O cuno[ti? \ntreb` Peter.

– Nu, dar mi se pare interesant ce se spune despre ea.

Telefonul sun` \n acel moment [i Peter se \ndep`rt`,

ciufulind-o.

– Era mama, spuse el, \ntorcându-se. E \n ora[ [i ne roag`

s` mergem s-o lu`m. Dar e cu ma[ina, a[a c` se poate \ntoarce

singur`. Schimb`-mi doar bandajul. Se va speria dac` are urme

de sânge.

Doamna Parvue fu foarte fericit` c` era din nou acas`. Peter

o lu` totu[i din ora[ [i, spre marea surpriz` a lui Mary, plecase

cu Marea duces`. 

Trecuser` zilele \n care n-o suporta.

Luar` cina pe verand` [i atmosfera fu foarte cald` [i pl`cut`.

– Peter mi-a spus c` a]i hot`rât s` v` c`s`tori]i \n curând, e

adev`rat? \ntreb` doamna Parvue.

– Vom vorbi despre asta mai târziu. Ai c`l`torit bine? spuse

John, care se sim]i destul de stânjenit de \ntrebarea mamei

sale.

– |n avion am stat lâng` o fat` cu o fust` foarte scurt`. Ai

putea purta [i tu fuste scurte, Mary, ai picioare frumoase.

– Ei, eu v` las, spuse John, n-am timp de astfel de discu]ii

spuse el [i vru s` ias`, dar se opri ca tr`snit \n u[`.

|n fa]a por]ii se opri o ma[in`.

– Cine e, John? \ntreb` doamna Parvue. Vreau s` stau cu

Mary, sper c` nu e ceva important.
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John nu r`spunse [i atunci cele dou` femei se ridicar`

pentru a vedea ce se \ntâmpl`.

– A[teapt` pu]in, \i spuse [oferului ma[inii tân`ra care

coborâse. Johny, am vrut s` pl`tesc, dar n-am avut cash, vrei s`

pl`te[ti tu, iubitule?

John continu` s` priveasc` \n fa]` ca \ncremenit.

– Ah, e fata din avion, replic` doamna Parvue, care spera c`

nu era una dintrele fostele iubite ale lui John, care venise acum

pentru a-i strica viitorul. Cine e aceast` fat`, pentru Dumnezeu?

exclam` ea, nemul]umit` de tonul cu care \i vorbea fiului s`u.

– Ah, ne-am \ntâlnit \n avion, nu [tiu cum nu mi-am dat

seama c` sunte]i mama lui Johny.

– Da, te-am recunoscut, dar cine e[ti? insist` doamna

Parvue.

– Sunt Marguerite. Marguerite Weston, logodnica lui John,

spuse ea, uitându-se la John care st`tea ca o stânc`. Care e

problema? Nu pl`te[ti taxiul?

Taximetristul se uita uimit de la unul la altul. Fusese \n ora[

de nenum`rate ori cu logodnica lui John [i cu doamna Parvue

[i acum aceast` fat` spunea c` era logodnica lui… Mai bine se

f`cea nev`zut, situa]ia era \ncurcat` r`u.

– E-n regul`, John, spuse el [i \ntoarse ma[ina.

– A[adar, \ncepi din nou, spuse John, rece.

– Credeam c` te bucuri s` m` vezi, m-ai chemat de atâtea

ori…
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– E cine spune c` e? \ntreb` \n culmea surprizei doamna

Parvue, privindu-[i fiul.

John \ncuviin]`, [i doamna Parvue se \ntoarse spre Mary:

– Atunci, tu cine e[ti?

– Mary Lonsdale.

– Nu \n]eleg… de ce ai zis c` e[ti ea?… Lonsdale? E numele

fetei care a zburat cu avionul… Jane mi-a spus tot timpul

despre ea cât timp l-am a[teptat pe Peter \n ora[. Vrea cineva

s`-mi explice toate astea?

Mary spuse calm:

– John, cheam-o pe Marguerite \n`untru [i eu \i voi explica

totul mamei tale.

Dup` asta, o prinse cu afec]iune de umeri pe doamna

Parvue [i o invit` \n camera ei.

Doamna Parvue o ascult` pe Mary \ncremenit`.

Aceasta \i povesti totul, fr`mântându-[i batista \n mâini [i

plângând cu lacrimi mari.

– Asta e tot. Restul pove[tii ]i-e cunoscut`.

– Nu l-ai \ntâlnit pe John niciodat` \nainte?

– Nu.

– N-am mai auzit niciodat` ceva atât de incredibil, spuse

doamna Parvue. Te-ai expus. Puteai fi \n pericol.

– Sunt o foarte bun` cunosc`toare de oameni [i \n plus o

am pe Fifi [i mai am [i o pu[c`.

– O pu[c`? \ntreb` doamna Parvue, speriat` [i uluit`. 
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– Da, tata m-a \nv`]at s` trag cu ani \n urm`, pentru orice

eventualitate. Vreau s` te rog s` m` ier]i pentru cele

\ntâmplate, \nainte de a pleca.

– Draga mea, eu trebuie s`-]i cer s` m` ier]i, pentru ce ]i-a

f`cut Peter [i pentru tot… {i când te gânde[ti c` John s-a putut

logodi cu aceast` gâsculi]`, spuse ea, plângând indignat`. Nu-l

iube[ti pe John, nu?

– Nu, \mi pare r`u.

– Nu va avea genul de fat` pe care-l doresc eu, spuse

plângând [i mai tare doamna Parvue. Spune-mi, e[ti fata

care…?

– Da.

Doamna Parvue o \mbr`]i[` cu c`ldur`.

– Mul]umesc pentru tot, Mary. 

Nu vrei s` vedem ce se \ntâmpl` dincolo? Eu trebuie s`

[tiu…

– Tocmai \i spuneam c` \ntre noi nu mai poate fi nimic,

coment` John v`zând-o pe mama lui intrând.

– Dar nu poate pleca \n noaptea asta, r`spunse doamna

Parvue, care n-o vedea nici \n ruptul capului pe aceast` fat`

mulgând vacile.

– O voi duce \n ora[, de unde va pleca mâine diminea]`,

[opti John.

– Eu oricum voi pleca, spuse Mary, intrând gr`bit` \n

camera ei, pentru a-[i strânge bagajele.
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John o prinse \n bra]e [i o s`rut`, iar s`rutul lui nu mai avea

nimic de frate sau de prieten:

– Mul]umesc pentru tot ce ai f`cut pentru mine.

***

Peter v`zu ma[ina lui Mary parcat` sub un copac, la

marginea drumului.

Opri gr`bit al`turi [i cobor\. Când se apropie de portiera

ma[inii ei, observ`, rezemat` de bancheta din spate, pu[ca.

– Pot s` intru? \ntreb` el uitându-se zâmbind când la fat`

când la arm`. Mary era strâns` toat` sub o p`tur`.

– Peter, [opti Mary, surprins`.

– Da, sunt eu.

– De ce m-ai c`utat?

– Ca s` te duc \napoi la Swan Tops.

– Cum? De ce?… Cum m-ai g`sit?

– Mama mi-a spus c` ai luat-o \n direc]ia asta. Aventura s-a

terminat. Te \ntorci cu mine. Ce faci Mary? De ce te ascunzi a[a?

– Pentru c` sunt goal`.

– Vrei s` spui c` dormi goal` \n pustietatea asta?

– Nu e igienic s` dormi cu hainele cu care te \mbraci ziua.

– Las` acum astea, Mary. Ascult`-m`  ce vreau s`-]i spun… 
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Când am descoperit c` sunt \ndr`gostit de logodnica
fratelui meu, pentru mine a fost o adev`rat` tragedie.

– Oh, nu mai rezist` Mary, te iubesc Peter, dar am crezut c`
\n momentul  \n care vei afla  adev`rul m` vei ur\.

– De-asta ai fugit? Oh, acum cred c` pot s`-]i spun c` vreau
s` te c`s`tore[ti cu mine. Oh, Mary, e[ti singura mea dragoste.
Te voi iubi pân` la moarte.

– Da, te cred, Peter al meu…
De pe perna ei preferat`, Marea duces` v`zu cele dou`

umbre unindu-se [i devenind una. |[i puse capul \ntr-o parte ca
s` vad` mai bine [i se \ntinse mul]umit`.

Sfâr[it
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