


HEATHER MILLER

Stânca
pesc`ru[ilor
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

CECILIA IONESCU

ALCRIS

giannijollys



Capitolul 1

Soneria strident` a ceasului de[tept`tor m` trezi

din somn. Am deschis ochii [i m-am \ntins c`scând

lene[`, mai profitând câteva clipe de c`ldura patului.

Apoi am s`rit \n picioare pe mocheta uzat` [i 

m-am \ndreptat spre fereastra care d`dea spre

mare. |n aceast` diminea]` era calm` [i albastr`

sub cerul senin de noiembrie... Valuri mici udau

u[or blocurile de granit pe culmea c`rora era

construit castelul. O c`rare \ngust`, t`iat` \n

stânc`, permitea s` se ajung` la o teras` b`tut` de

vânt, care domina acel golf splendid [i s`lbatic.
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Arbu[ti spino[i cu flori galbene cre[teau \n

landa care se \ntindea cât vedeai cu ochii. Pe aceste

terenuri aride se puteau descoperi flori [i plante

de o frumuse]e care-]i t`ia respira]ia.

Era de asemenea ascunzi[ul numeroaselor

p`s`ri de diferite specii, printre altele pesc`ru[i,

iar primarul din Saint-Guillier, micul ora[ la

distan]` de câ]iva kilometri, de care depindea

castelanul, se gândea s` fac` anumite demersuri

pentru ca acest loc s` fie considerat parc na]ional.

Acolo, câ]iva pescari \[i scoteau plasele... Dac`

a[ fi avut binoclu, poate i-a[ fi putut vedea cum \[i

triau captura: pe[ti argintii scânteind \n lumina

dimine]ii, sau diferite crustacee... Din p`cate nu

aveam binoclu, totu[i acesta era unul din visurile

mele!

Dar un asemenea aparat costa prea scump [i nu

era indispensabil. Dac` vom continua s` tr`im \n

acest mod aproape mizerabil, probabil nu voi avea

niciodat` \n via]` un binoclu!

Am oftat u[or [i am abandonat contemplarea

peisajului superb care se \ntindea sub fereastra
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mea: trebuia s` preg`tesc micul dejun, s` fac curat,

paturile...

– Oh! am exclamat cu voce tare. Ast`zi se

\ntoarce Sabine!

Mi s-a p`rut c` brusc, soarele s-a \ntunecat.

Veri[oara Sabine locuia [i ea la Castelul roz,

acesta era numele propriet`]ii construit` \n secolul

trecut, din granit roz. Dar dac` aveam norocul

oarecum relativ s` tr`im \ntr-un castel, eram departe

de a duce o via]` nobiliar`! Fondurile familiei erau

atât de sc`zute, \ncât pentru a supravie]ui a trebuit

s` ne transform`m casa \n hotel.

Castelul roz devenise Grand Hotel de la Castel [i

fiecare, dup` capacit`]i [i bun`voin]`, d`duser` o

mân` de ajutor.

|n timpul verii, toate camerele erau ocupate,

deoarece pre]urile noastre erau accesibile [i

pozi]ia Grand Hotelului de la Castel destul de

privilegiat`, dat fiind apropierea de ora[ [i de

plajele mari de nisip care se \ntindeau de fiecare

parte a fâ[iei de p`mânt pe care se \n`l]a semea]a

construc]ie.
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Iarna, nu mai aveam mult` lume, cu excep]ia a

patru francezi care veneau acolo \n fiecare sezon [i

care aproape f`ceau parte din familie.

Castelul apar]inea bunicului. |l cump`rase cu

câteva zeci de ani \nainte, dup` ce ob]inuse o

mo[tenire relativ important`.

Tot ce avusese, fusese \nghi]it de cump`rarea

acestei propriet`]i mari [i a numeroaselor hectare

de p`mânt care o \nconjurau.

Fusese visul s`u dintotdeauna s` aib` un castel

izolat pe malul m`rii... Reu[ise s`-[i ating` scopul,

dar o construc]ie de aceast` dimensiune cerea o

anumit` \ntre]inere, ori bunicul nu mai avea nici

un ban pentru a pune s` se repare acoperi[urile

când c`deau ]iglelele, nici pentru a chema

instalatorul sau zidarul când era necesar.

De-a lungul anilor, toat` familia venise s` i se

al`ture. Fiul s`u mai mare, Jean, fusese primul care

se instalase aici \n compania so]iei sale [i a celor

dou` fiice: Sabine [i Ghislaine.

Apoi fusese rândul p`rin]ilor mei [i al meu.

Unchiul Jean \i chemase pe p`rin]ii mei \n ajutor
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când so]ia \i murise de grip` prost tratat`, 

l`sându-l singur cu dou` fete mici, dintre care

mezina, Ghislaine, care fusese victima unei

poliomelite, avea un mare handicap fizic. Unchiul

Jean fusese inginer; avusese o situa]ie destul de

profitabil` [i ne ajutase pe to]i din punct de vedere

material. Tata era agent de asigur`ri [i nu câ[tiga

mare lucru...

Cât despre bunicul, era mereu gata s` cear` bani

pentru a repara un oblon rupt sau un jgheab

g`urit.

Când unchiul Jean a  murit \ntr-un stupid

accident de ma[in`, mama a declarat cu brutalitate

c` nu se putea tr`i din salariul mic al tat`lui meu.

Ea avusese ideea s` deschid` un hotel.

Propunerea \l \ncântase pe bunicul care, f`r` s`

remarce realitatea meschin` \n care ne zb`team,

tr`ia din iluzii.

|[i imagina c` are cel mai frumos castel din Fran]a

[i din Navarra [i acum, c` acesta se transformase

\ntr-un hotel mai degrab` am`rât, \l vedea ca pe

unul splendid, de mare lux, de patru stele...
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De fapt, aveam atâtea dificult`]i financiare, \ncât

ne aflam \n fiecare clip` \n pragul falimentului.

|n realitate, mama era cea care avea toate grijile

pentru bunul mers al hotelului, dar nimeni nu-[i

d`dea cu adev`rat seama, iar Sabine mai pu]in ca

oricine! Sabine... Da, din p`cate ast`zi se \ntorcea

din vacan]`! Am strâns buzele gândindu-m` la fa]a

urât` a veri[oarei mele. Pielea \i era cenu[ie [i nu

reu[ea niciodat` s` prind` lumina, \n ciuda

straturilor groase de fond de ten pe care le

\ntindea cu trud` pe obraji. {i ce p`r lipsit de

str`lucire avea!

Totu[i, asta nu era din vina unei constante lipse

de aten]ie! Mama o sf`tuise deseori s`-i dea

str`lucire cu o solu]ie de cl`tire aurie, dar refuza

\ntotdeauna, pretinzând c` ]inea s` r`mân` natural`.

Fizic, Sabine nu avea nimic foarte atr`g`tor, ceea

ce n-o \mpiedica s` petreac` ore \ntregi \n fa]a

oglinzii. |n schimb, sora sa, Ghislaine, era

frumoas`. Sau cel pu]in ar fi fost f`r` acea min`

trist` care-i crispa permanent gura [i f`r` acea

lic`rire ostil` care-i f`cea privirea dur`.
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Avea un mare handicap; pentru o fat` tân`r`, o

asemenea infirmitate era grea [i frustrant` [i

trebuia s` admit asta. 

Oare n-a[ fi fost la fel de trist` ca ea dac` a[ fi

fost \n locul s`u?

Totu[i, din când \n când, Ghislaine era extrem

de instabil`, dificil` [i rea. Mama [i cu mine ne-am

\ntrebat deseori ce s-ar fi \ntâmplat cu ea dac` n-ar

fi fost atins` de paralizie.

– Oricum ar fi avut un caracter infernal,

declarase \ntr-o zi mama, cu sinceritatea sa. Soiul

r`u r`mâne mereu soi r`u! Este trist s-o spun, dar

a[a este!

Mama era singura persoan` din lume pe care o

\nconjuram cu respect [i admira]ie. 

Dac` de bine de r`u, Grand Hotel func]iona era

datorit` ei...

Tot datorit` ei aveam to]i un c`min c`lduros [i

primitor [i pensionarii se sim]eau la ei acas`, \n loc

s` aib` impresia c` sunt ni[te clien]i c`rora nu li se

acord` aten]ie decât când le este prezentat` nota

s`pt`mânal`...
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Tata era un om foarte slab, neavând deloc sim]ul

responsabilit`]ii [i bizuindu-se pe so]ia sa \ndat`

ce se ivea vreo problem`.

Practicase mai multe meserii \n via]a sa f`r` s`

reu[easc` vreodat` [i acum, c` actele oficiale \l

numeau administrator al Grand Hotel de la Castel,

se considera un hotelier prosper.

Dac` n-ar fi fost atât de dezolant, a[ fi râs cu

pl`cere. Din fericire, aveam o fire optimist`, altfel

a[ fi fost incapabil` s` tr`iesc mult timp la castel.

Mi-am terminat rapid toaleta [i am coborât la

buc`t`rie. |n fiecare diminea]`, munceam \n

calitate de camerist` [i angajat` la toate pentru

hotel [i dup`-amiaza m` duceam la Saint-Guillier,

unde aveam un post de stenodactilograf` cu

jum`tate de norm`, \ntr-o agen]ie imobiliar`. F`r`

acest mic "job" care m` scotea din atmosfera

uneori sinistr` care domnea aici, probabil a[ fi

\nnebunit!

– Din fericire, Sabine a lipsit timp de o lun`! am

spus cu voce tare, \ncercând s` v`d partea bun` a

lucrurilor.
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Sabine era singura din familie care beneficia de

vacan]`. Din p`cate, absen]a sa nu era ve[nic` [i

totul va re\ncepe!

Bunicul le r`sf`]a exagerat pe Sabine [i pe

Ghislaine. Le d`dea bani de buzunar \n timp ce mie

nu-mi oferise niciodat` vreun b`nu] – [i refuza ca

ele s` munceasc` asemeni mie.

– Mielu[elele mele blânde! le spunea cu

tandre]e.

Mielu[ele blânde!... 

Asta ne amuza \ntotdeauna pe mama [i pe mine,

deoarece aveau mai degrab` aer de lupoaice, decât

de mielu[ele!

***

Sabine se schimbase. Nu numai pentru c`, de

data aceasta, bronzul \i d`dea o min` bun`... Nici

pentru reflexele aurii care str`luceau \n buclele

blonde...
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Era altceva. 

Altceva care o transfigura [i o f`cea s`-[i

\ndrepte umerii ca [i când lumea \i apar]inea.

– Bun` ziua, Anne, spuse ea, s`rutându-m` u[or

pe obraz.

M` s`ruta diminea]a [i seara [i uneori doream 

s-o resping, atât de ipocrit \mi p`rea gestul s`u. Am

s`rutat-o [i eu din vârful buzelor.

– Pari \n form` deplin`! am exclamat. N-are rost

s` te \ntreb dac` te-ai distrat bine!

– Nu, \ntr-adev`r! declar` cu un aer misterios.

M-a l`sat s`-i iau cele dou` valize. Eram atât de

obi[nuit` s` car valizele clien]ilor hotelului, \ncât

de-abia dup` un timp m-am gândit c` nu eram

servitoarea veri[oarei mele.

– Ador Costa de Azur! exclam` Sabine cu

afectare.

– {i mie mi-ar pl`cea mult s` v`d Mediterana,

am oftat cu o urm` de regret.

Sabine m` urma, cu mâinile \n buzunare [i

po[eta de-a curmezi[ul pieptului, aruncat`

neglijent pe um`r.
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– Oare ai g`sit un logodnic la malul m`rii

albastre? am \ntrebat-o, tachinând-o.

Sabine a ro[it brusc.

– Am \ntâlnit un... b`rbat foarte simpatic.

– Cum se nume[te?

– Jean-Pierre Verbier, a r`spuns foarte repede.

|mbujorarea se intensific` \n timp ce am

izbucnit \n râs.

– Doamna Jean-Pierre Verbier! Nu-i r`u...

Sabine avea deja dou`zeci [i [apte de ani [i, \n

ciuda eforturilor sale, nu reu[ise niciodat` s`

intereseze un b`rbat. Poate aceast` idil` \i

domolise caracterul [i de asemenea aspectul fizic?

– Ce face Ghislaine? m-a \ntrebat.

– Mereu la fel, evident... am murmurat.

S`pt`mâna trecut` s-a certat cu domni[oara Salles

[i de atunci st` \mbufnat`...

Domni[oara Salles era una dintre pensionarele

de la Grand Hotel.

– Ghislaine nu se va schimba niciodat`! declar`

Sabine. Niciodat`!

Se \ntinse.
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– C`l`toria asta m-a epuizat! Este cafea? A[ bea o

cea[c`...

"De-abia s-a \ntors [i deja \ncepe s` cear` ceva",

m-am gândit cu resentiment. "Totu[i [tie c` este

ora prânzului [i c` trebuie s-o ajut pe mama la

buc`t`rie! Nu s-ar putea servi singur`?".

Mama, care era aplecat` \n fa]a cuptorului, se

ridic` \n clipa când am p`truns \n buc`t`rie.

Obrajii \i erau \mbujora]i [i \[i suflecase mânecile

bluzei deasupra coatelor.

– S-a \ntors Sabine! am anun]at-o. Vrea cafea...

Mama ridic` din umeri.

– Dup` câte v`d, domni[oara are mereu nevoie

de servitori! De ce n-ai trimis-o la plimbare?

– Pentru a evita problemele! am r`spuns cu

re]inere.

– Ai dreptate, s`rman` Anne. 

Fata aceasta ar fi \n stare s` \nvr`jbeasc` pe toat`

lumea!

|n timp ce vorbea, \nvârtea \ntr-o crati]` cu o

lingur` de lemn.

– Am impresia c` a \ntâlnit b`rbatul vie]ii sale...

16 HEATHER MILLER



– Serios? se mir` mama. S` fi reu[it Sabine s`

prind` pe cineva \n plas`? Cu atât mai bine pentru

ea... Dar când va afla Ghislaine, s-ar putea s`

\nnebuneasc` de furie [i de gelozie.

Ghislaine afl` vestea \n timpul cinei.

Noi luam masa \ntr-o \nc`pere \nvecinat`

buc`t`riei. Pere]ii fuseser` spoi]i cu var [i

ferestrele erau \nveselite de draperii din pânz` de

iut` de culoare intens`.

Ne a[ezam \ntotdeauna pe acelea[i locuri \n

jurul mesei dreptunghiulare. Bunicul st`tea \n

capul mesei, iar mama \n fa]a lui. Tata se a[eza la

dreapta so]iei sale [i eu la stânga sa, \n timp ce

Sabine [i Ghilsaine \l \ncadrau pe bunicul.

– A[adar, spuse acesta cu vocea sa r`gu[it`, ai

petrecut o vacan]` pl`cut`, mica mea Sabine. Ai

vizitat oare hotelurile de lux de pe Coast`?

– Evident c` nu, bunicule! exclam` Sabine. |n

definitiv, tr`iesc tot anul \ntr-un hotel.

Mama izbucni \n râs. Când râdea astfel [i când

lumina f`cea s`-i str`luceasc` p`rul blond, i-ai fi

dat cu u[urin]` cu dou`zeci de ani mai pu]in...
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– Sabine! Oare po]i compara Grand Hotel de la

Castel cu hotelurile luxoase de la Nisa, Cannes sau

Monte-Carlo?

– Louise!

Bunicul se ridicase pe jum`tate de la mas`,

v`rsându-[i paharul de vin pe fa]a de mas` din

pânz`.

– Louise, cum \ndr`zne[ti s` vorbe[ti astfel?

Castelul roz este un castel minunat!

– Iart`-m`, tat`, spuse repede mama. Castelul \n

sine \l g`sesc foarte frumos, dar cinstit, cum se

poate spune c` pensiunea de familie pe care am

f`cut-o aici poate rivaliza cu hotelurile de mare

lux? |n]elegi ideea?

– Nu, explic` bunicul brutal. Nu, nu \n]eleg.

Tata se amestec` brusc \n discu]ie, ceea ce i se

\ntâmpla rareori, deoarece r`mânea \n general

t`cut \n timpul meselor.

– Tata are dreptate, Louise, declar` cu putere.

N-ai apreciat niciodat` acest castel a[a cum merit`!

Este o locuin]` veche foarte frumoas` [i \mi pare

r`u c` pietrele vechi nu te impresioneaz`...
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Ghislaine \[i l`s` furculi]a.

– |ntr-adev`r, m`tu[` Louise, am remarcat

deseori c` r`mâi insensibil` la frumuse]e!

Era pe cale s` se \nceap` o nou` ceart` de

familie. 

Am \ncercat s` schimb subiectul [i m-am adresat

Sabinei:

– Vorbe[te-ne despre vacan]` [i despre acel...

Jean-Pierre Verbier!

Sabine ro[i profund, \n timp ce bunicul rican`

f`r` re]inere:

– Ah, ah! S` fi descoperit nepoata mea un

Romeo pe Coasta de Azur? Se poate [ti cu ce se

ocup`?

|mbujorarea Sabinei se intensific`.

– Este... este un savant, bâigui. Un scriitor. Face

cercet`ri...

– Este cercet`tor sau scriitor? \ntreb` mama,

\ncruntându-se.

– Cred c` amândou`, m`tu[` Louise.

Mama [i cu mine am schimbat o privire

complice. Ne era amândurora greu s` credem c`
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un b`rbat cât de pu]in cultivat poate s` fie

interesat de Sabine.

Dup` cin`, am ajutat-o pe mama s` spele vasele,

apoi s` aranjeze buc`t`ria. |ntotdeauna era ceva de

f`cut \n aceast` cas`! Uneori, era exasperant...

Era aproape unsprezece seara când am hot`rât

s`-mi acord câteva clipe de odihn`.

M-am dus s` m` plimb prin gr`din`, cu pa[i len]i.

Nu era frig, deoarece vântul se oprise 

dup`-amiaz`. Aerul mirosea pl`cut a iod [i a plante.

Câ]iva trandafiri – ultimii, cei care \nfloreau

pân` la primul \nghe] deoarece erau expu[i la

soare [i se aflau ad`posti]i de un zid – \nmiresmau

persistent aerul. Florile mari de hortensii albastre

se urcaser`; nimeni nu se gândise \nc` s` le taie...

Valurile clipoceau \n josul acelui gen de dig din

granit pe care era construit castelul. Mi-am ridicat

gulerul hainei groase din lân` [i am respirat

profund.

Am tres`rit: n-am auzit-o pe Ghislaine sosind. Se

deplasa \ntotdeauna \n lini[te pe ro]ile din cauciuc

ale fotoliului de invalid`...
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– Tu e[ti, Ghislaine? Credeam c` te-ai dus s` te

culci.

Râse pu]in strident.

– Cu cât m` v`d mai pu]in, cu atât este mai

s`n`tos! exclam` cu r`utate.

– De ce spui mereu lucruri nepl`cute? am oftat.

Se l`s` t`cerea.

– Ce crezi despre idila romantic` pe care a

\nnodat-o chipurile Sabine \n vacan]`? \ntreb`

brusc. Nu m-a[ mira ca totul s` se fi \ntâmplat doar

\n imagina]ia sa! Doar dac` n-a dat peste un domn

b`trân chel [i burtos...

– Ghislaine! Multe fete tinere au \ntâlniri

pasionante \n timpul vacan]elor! De ce n-ar fi [i

cazul surorii tale?

– Nu Sabine! declar` f`r` ocol. Este prea urât`!

Dac` eu aveam picioare, sunt sigur` c` a[ fi fost

\nconjurat` de o mul]ime de admiratori!

– Probabil, Ghislaine! E[ti atât de dr`gu]`...

Avu un sughi] care putea fi \n acela[i timp [i de

râs [i de plâns.

– Dar cine d` oare aten]ie unei invalide? 
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Ce b`rbat [i-ar face poman` s`-mi acorde \ntr-o

zi o privire?

Acum plângea [i m-a cople[it un val de mil`.

– Nu fi trist`, Ghislaine, te rog! Poate \ntr-o zi te

va iubi un b`rbat... Cine oare \[i [tie viitorul? Unele

femei infirme au chiar copii...

– Crezi?

|[i ridic` spre mine fa]a mic`. Clarul de lun` \i

lumina tr`s`turile fine [i ochii plini de speran]` [i

nelini[te.

– Crezi \ntr-adev`r?

– Am citit o poveste de acest gen \ntr-o revist`

pentru femei, i-am explicat. Era o poveste

adev`rat`: era vorba despre o tân`r` femeie care

suferise de poliomelit` [i, \n ciuda infirmit`]ii, s-a

c`s`torit [i a  avut doi copii. Doi copii absolut

normali.

I-am zâmbit.

– Voi c`uta revista [i ]i-o voi da...

– Oh, da! S` nu ui]i, Anne, te rog!

P`rea o feti]` care sper` la un cadou frumos [i

m-am mirat s-o v`d astfel. Oare cum putea fi \n cea
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mai mare parte a timpului dur`, rea, aproape

crud`?

|[i \ntoarse cu agilitate ro]ile fotoliului [i am

urmat-o spre cas`. Lâng` treptele de la intrare

fusese construit special pentru ea un plan \nclinat.

|l urc` f`r` greutate.

– S` nu ui]i s`-mi \mprumu]i revista aceea,

Anne!

– Conteaz` pe mine. Noapte bun` Ghislaine.

Somn u[or...

***

A doua zi, m-am suit pe vechea mea biciclet`

ruginit` pentru a merge la Saint-Guiller, unde

lucram toat` dup`-amiaza.

|mi adoram munca...

Patronul, Henri Raguenon, era un b`rbat de

aproximativ patruzeci de ani, a c`rei ambi]ie era de

a transforma acea mic` agen]ie imobiliar` \ntr-o
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societate important`, care s`-[i \ntind` ramifica]iile

\n toat` Fran]a. Dar era departe \nc` de a-[i atinge

obiectivul.

Mireille Garnier [i cu mine eram singurele dou`

func]ionare ale agen]iei. Ne \n]elegeam perfect [i

Mireille, care lucra cu norm` \ntreag`, se ocupa de

repartizarea muncii care ne privea pe amândou`,

rezervându-[i partea de contabilitate, deoarece eu

nu prea avem \nclina]ie spre cifre.

Am \mpins u[a agen]iei zâmbind. |mi f`cea

\ntotdeauna pl`cere s` reg`sesc birourile

luminoase [i spa]ioase, decorate \n nuan]e

discrete, care mergeau de la bej luminos, la

culoarea castanei.

Mireille \n`l]` capul [i-mi zâmbi.

– Bun` ziua, Anne! Ai petrecut un weekend

pl`cut?

M` studie o clip` [i f`cu o grimas` u[oar`.

– Nu s-ar spune... murmur`.

Colega mea de birou era o femeie de patruzeci

[i cinci de ani poate. Nu-i [tiam vârsta, pe care

]inea neap`rat s-o ascund`... 
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P`rul era vopsit \n ro[u ca flac`ra [i fa]a prea

machiat`...

|[i colora prea puternic pleoapele [i uita s`-[i

estompeze ro[ul care [i-l punea pe obraji.

Rezultatul era uneori bizar, dar m` feream s` râd

de ea, deoarece [tiam c` asta ar fi \ntristat-o.

– Trebuie s` [tii s` profi]i de ceea ce ai, declar`

când am remarcat cu timiditate c` arcul

sprâncenelor era desenat \ntr-o manier` foarte

exagerat`.

– Anne! E[ti aici?

– Da, domnule!

– Po]i s` vii? strig` domnul Raguenon din biroul

s`u, a c`rei u[` era \ntredeschis`. Am de lucru

pentru dumneata!

M-am dus \n biroul patronului, care-mi d`du

mai multe contracte de dactilografiat.

– Am lucrat \n timpul acestui weekend! declar`

acesta frecându-[i mâinile. |n timp ce voi v`

odihnea]i, eu f`ceam pr`v`lia s` func]ioneze!

Am râs f`r` bucurie.

– Cât despre odihn`... am protestat.
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– Tot continui s` te istove[ti pentru acest gen de

hotel? |]i prezic c` te vei ucide cu munca!

– Este foarte posibil, am morm`it. Totu[i nu pot

s` plec [i s`-i las pe ai mei s` se descurce cum o da

Dumnezeu...

M-am chinuit la ma[ina mea timp de mai multe

ore, f`r` s` g`sesc timp s` ridic nasul. |n mod

curios, aceast` munc` monoton` m` odihnea,

dup` activitatea ne\ncetat` pe care o desf`[uram la

Grand Hotel de la Castel.

Domnul Raguenon \[i f`cu brusc apari]ia \n

biroul pe care-l \mp`r]eam cu Mireille.

– Am o veste mare s` v` anun]! declar`. Mi-am

luat un asociat.

Am tres`rit surprins`, \n timp ce Mireille

deschise gura, apoi o \nchise, uluit` [i ea.

– Am mai multe afaceri interesante [i nu voi

reu[i niciodat` s` le duc la cap`t singur... 

A[a c` mi-am luat un asociat care \mi aduce, \n

afar` de capital, experien]a sa incontestabil` \n

domeniul imobiliar, pentru c` a a avut propria

agen]ie...
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– Dac` avea propria agen]ie, de ce oare prefer`

s` lucreze la altele? am remarcat.

– Bun` \ntrebare, draga mea! spuse domnul

Raguenon cu jovialitate. I-am pus-o [i eu lui

Bernard Leger, care mi-a explicat c`, din motive

personale, prefer` s` p`r`seasc` ora[ul \n care avea

agen]ia. A[a c` a vândut [i a venit aici s` m` ajute...

– Ah, bun, spuse Mireille f`r` entuziasm. Oare

când \l vom vedea?

– Probabil chiar mâine.

Domnul Raguenon nu zâmbea.

– Sunt sigur c`-l ve]i g`si simpatic!

Puse mâna pe paginile pe care le

dactilografiasem deja [i disp`ru \n biroul s`u.

Mireille [i cu mine ne-am privit [i brusc am

izbucnit \n râs.

– La urma urmei, ce importan]` are? spuse

Mireille.

– Este adev`rat, am ad`ugat. Ne-ar prinde bine

s` vedem [i un ins nou la agen]ie.

Când am \nceput s` bat iar la ma[in`, caden]a

era redus`... M` gândeam la acel necunoscut care

STÂNCA PESC~RU{ILOR 27



se va instala lâng` noi [i pe care-l voi vedea \n cea

mai mare parte a zilei. Oare cum era? Ce vârst`

avea? Era c`s`torit, celibatar?

Brusc, am ro[it. Nu mi se \ntâmplase deloc s`-mi

las mintea s` bat` câmpii. Dar cuno[team atât de

pu]in` lume, atât de pu]ini oameni tineri mai ales,

\ncât faptul de a \ntâlni un necunoscut \mi trezea

curiozitatea.

B`rba]ii care descindeau la Grand Hotel de la

castel erau fie ni[te domni b`trâni, fie to]i de

familie, fie adolescen]i timizi [i plini de co[uri.

Acest hotel nu are nimic din acel gen de loc \n care

veneau celibatari vioi!

Mireille, sugându-[i cap`tul stiloului, scoase un

lung fluierat.

– Mireille, am exclamat [ocat`.

|ncepu s` râd`.

– Un asemena eveniment merit` un  fluierat

aprobator, exclam` cu emfaz`.

– A[teapt` s`-l vezi pentru a te bucura!

|mi adres` un zâmbet misterios.

– L-am v`zut deja...
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Domnul Raguenon care revenise \n biroul

nostru, \i arunc` o privire mirat`.

– L-ai v`zut deja pe Bernard Leger?

– Da, explic` Mireille. sau cel pu]in presupun c`

era]i cu el alalt`ieri la barul Trei coroane.

– Foarte exact! De ce nu mi te-ai ar`tat, Mireille?

A[ fi f`cut prezent`rile.

– Oh! eram cu un... prieten, spuse Mireille

fandosindu-se.

Avea o mul]ime de "prieteni", \n general v`duvi

sau celibatari convin[i. Dar nu se putuse \nc`

hot`r\ s` fac` o alegere, a[teptându-l \nc` pe 

F`t-Frumos, de vreo cincisprezece ani...

Domnul Roguenon \ncepu s` râd`.

– Domneata [i "logodnicii" dumitale, Mireille!

Când se va \ntâmpla s` cân]i aleluia?

Prietena mea \[i scutur` buclele ro[cate.

– Am tot timpul! }in s` am un maximum de

garan]ii \nainte de a m` arunca \n aventura

c`s`toriei!

– Anii trec repede, Mireille! oft` domnul

Raguenon. 
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Sunt sigur c` vei fi gata s` ezi]i [i la [aptezeci de

ani \ntre mai mul]i b`trâni cur`]ei.

Ne-am strâmbat to]i trei de râs la aceast`

evocare. Mireille nu fu ultima care s` se lase prad`

ilarit`]ii..
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Capitolul 2

Când m-am \ntors acas`, m-am repezit imediat la

buc`t`rie. Mama \nvârtea o lingur` de lemn \ntr-un

sos alb, bine mirositor.

– Po]i s` arunci o privire puilor care se frig,

Anne, te rog.

– Desigur... Nimic special ast`zi? Totul s-a

desf`[urat bine?

Mama f`cu un gest cu mâna.

– Ca de obicei. Oh, uitasem! Imagineaz`-]i c`

Sabine a primit o scrisoare! M` \ntreb dac` este

vorba despre acel b`rbat... Oare cum se nume[te?



– Jean-Pierre Verbier, am spus. Dar m-ar mira 

s`-i scrie. Povestea lor romantic` s-a \ncheiat odat`

cu vacan]a...

Este ciudat s` consta]i cât te po]i \n[ela. Trei sute

[aizeci [i cinci de zile ale anului pot trece f`r` s`-]i

aminte[ti \n mod special de cutare sau cutare zi

important`... {i brusc, cele mai mici evenimente ale

unei dimine]i se impuneau \n asemenea m`sur`,

\ncât \]i aminteai chiar [i detaliile nesemnificative.

A doua zi diminea]`, mama, Sabine [i cu mine

tocmai preg`team camerele. Sabine folosea

aspiratorul \n timp ce f`cea observa]ii acerbe \n

leg`tur` cu scrumul pe care domnul Bevin \l

\mpr`[tia peste tot. Acest mare fum`tor de ]ig`ri

fuma probabil chiar [i dormind [i ne miram

deseori c` n-a dat foc patului...

– Este chiar [i pe perne! bomb`ni mama.

Scutur` a[ternutul pe fereastr`, \n timp ce eu

\ntorceam salteaua. |n acea clip`, tata \[i f`cu

intrarea \n camer`. P`rea preocupat [i obosit [i

totu[i sarcinile sale de la hotel nu erau deloc

cople[itoare!
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– Este un vizitator jos, anun]`. Un anume 

Jean-Pierre Verbier, care \ntreb` de tine, Sabine...

Sabine sc`p` aspiratorul pe picior, dar p`rea c`

nici m`car nu observase. Devenise foarte

\mbujorat` [i mâinile \i tremurau.

– Jean-Pierre! exclam`. Dumnezeule, dar nu pot

s` cobor acum. Nu sunt prezentabil`. M` duc... s`

m` schimb!

O [terse \n fug` [i mama puse mâna pe

aspirator.

– Nu mai trebuie s` cont`m pe ajutorul

veri[oarei tale, \n aceast` diminea]`, Anne!

– Este evident! Se pare c` aceast` aventur` este

altceva decât un simplu flirt! m-am hazardat.

– Sau acest b`rbat \[i dore[te s` stea \n pensiune

la un hotel nu foarte scump! spuse mama,

aruncându-[i p`rul spre spate. Sper c` nu este

vorba despre o persoan` care se invit` la masa

altora! Nu se [tie niciodat`...

– Este adev`rat! am aprobat-o

Jean-Pierre Verbier nu avea \nf`]i[area unei

asemenea persoane vulgare, departe de asta! Când
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am traversat holul \n bluza mea \nflorat`, am

observat un b`rbat \nalt, \mbr`cat \ntr-un costum

Prince de Walles, foarte sobru. Un impermeabil era

aruncat neglijent pe un um`r [i o valiz` din piele

era pus` la picioarele sale.

St`tea \n fa]a unei ferestre [i admira priveli[tea.

M-am dus \n \ntâmpinarea sa, zâmbind.

– Bun` ziua, domnule.

Mi-a zâmbit la rândul s`u.

– B`nuiesc cine sunte]i! exclam`. Anne

Bergeron!

Am schi]at un salut.

– Foarte exact!

– Minunata Anne Bergeron... spuse cu emfaz`.

– "Minunata" este prea mult!

– Oh! Dup` tot ce mi-a spus Sabine despre

dumneavoastr`, consider c` epitetul este meritat! a

afirmat.

L-am privit cu stupoare. Oare am auzit bine?

Sabine m-a vorbit de bine? Iat` ce mi se p`rea de

necrezut...

– Probabil c` a]i \n]eles pe dos... am murmurat.
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Apoi am schimbat subiectul conversa]iei.

– Presupun c` o a[tepta]i pe Sabine? Va cobor\

din clip` \n clip`... To]i trebuie s` d`m o mân` de

ajutor aici [i Sabine \[i are partea ei de

responsabilitate, ca fiecare.

– Este normal, admise b`rbatul, zâmbind din

nou.

Era \ntr-adev`r seduc`tor. |mi pl`cea modul \n

care-[i strângea ochii alba[tri când zâmbea, ca [i

gestul lipsit de afectare cu care \[i arunca spre

spate p`rul negru...

– Veni]i s` v` instala]i \n salon, i-am propus.

M` urm`. Era \ntr-adev`r foarte \nalt, deoarece

m` dep`[ea cu cel pu]in un cap. Pe lâng` el m-am

sim]it foarte mic`.

– Ce pot s` v` ofer? l-am \ntrebat. O cafea, sau

mai bine un aperitiv? Doar dac` nu crede]i c` este

prea devreme pentru asta.

– Nu este niciodat` prea devreme pentru

lucrurile bune!

L-am f`cut s` intre \n salonul particular al

familiei, deoarece nu ]ineam s`-i \ntâlneasc` pe
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ceilal]i oaspe]i ai no[tri, care st`teau probabil to]i

patru \n salonul mare, rezervat clientelei hotelului.

Era o \nc`pere mic`, pl`cut` [i confortabil`, \n

care aveam obiceiul s` ne a[ez`m pentru a privi la

televizor, \n timp ce \n [emineul mare, din

marmur` alb`, ardea un foc vesel de lemne.

– Ce \nc`pere agreabil`! declar` vizitatorul. Te

sim]i imediat confortabil \n ambian]a c`lduroas` a

acestei camere de zi.

– Mama s-a ocupat de decorare! am spus cu

mândrie.

Eram mul]umit` c` f`cusem pu]in` ordine aici

\nainte de a merge s` cur`] camerele. Din fericire,

soarele lumina ferestrele \nalte [i nu se observa cât

de uzat era covorul, nici \n ce m`sur` aveau

vopselele nevoie s` fie sp`late!

– Lua]i loc, domnule. {i spune]i-mi ce dori]i s`

be]i...

– Un whisky mic cu ghea]`, v` rog.

Evident, trebuia s` aleag` una dintre cele mai

scumpe b`uturi... Aprovizionarea dulapului cu

b`uturi \mi d`dea \ntotdeauna co[maruri! Totul
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era atât de scump [i nu \ndr`zneam s` major`m

pre]urile \n mod exagerat, urmând exemplul

confra]ilor no[tri mai pu]in scrupulo[i.

– M` \ntorc imediat!

Când am \mpins u[a micului salon, l-am g`sit

din nou \n contemplare \n fa]a unei ferestre.

– V-a spus cineva vreodat` c` beneficia]i de o

vedere extraordinar`?

– Toat` lumea ne-a complimentat pentru asta, 

i-am spus \ntinzându-i un pahar \n care zorn`iau

cuburi de ghea]`.

– Mul]umesc...

|[i \nmuie buzele \n whisky.

– Sper c` este preg`tit dup` gustul

dumneavoastr`, m-am nelini[tit. De obicei, tata se

ocup` de asta, dar are treab`...

N-am precizat c` directorul de la Grand Hotel de

la Castel era actualmente pe cale s` cure]e cartofi.

– Ave]i mul]i oaspe]i acum? \ntreb` f`r` o real`

curiozitate.

– |n timpul sezonului mort, nu avem niciodat` mai

mult de patru oaspe]i, mereu aceia[i de câ]iva ani. 
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Dar \n timpul vacan]elor, hotelul este plin..

– Plin... repet` b`rbatul. Asta \nseamn` câte

persoane?

– Avem zece camere rezervate clientelei. Putem

merge pân` la dou`sprezece dac` veri[oarele mele

[i cu mine ne instal`m \n aceea[i camer`... Dar nici

una dintre noi nu apreciaz` asta... Presupun c`

Sabine v-a vorbit despre sora sa Ghislaine, care a

fost victima poliemelitei [i a r`mas cu picioarele

paralizate?

– Da, sunt la curent, murmur` b`rbatul. Trebuie

s` fie \ngrozitor pentru o fat` tân`r`...

Se l`s` t`cerea.

– Domni[oar` Bergeron, relu` vizitatorul brusc.

M-a]i putea caza pentru aproximativ o s`pt`mân`?

Am deschis gura dar neg`sind nimic de spus am

\nchis-o la loc, dup` ce m-am dojenit cu asprime: "

S`rman` Anne, semeni probabil cu un crap!".

|ntrebarea sa m-a luat pe nepreg`tite. Trebuia

realmente s` se intereseze de Sabine pentru a-[i

dori s` stea mai multe zile \n pensiune la Castelul

roz!
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– Este u[or, am spus \n sfâr[it, pentru c` cea mai

mare parte a camerelor sunt \n prezent libere. Dar

trebuie s` v` previn: acesta este un hotel simplu!

S` nu v` a[tepta]i la serviciul din hotelurile de lux!

B`rbatul izbucni \n râs.

– Draga mea, dac` m` atr`gea un mare lux, n-a[

fi aici! Caut un loc f`r` preten]ii, \n care voi putea

s` lucrez lini[tit. Grand Hotel de la Castel pare s`

corespund` exact dorin]elor mele...

– S` lucra]i? m-am mirat.

– Desigur. 

|n prezent fac cercet`ri asupra florei [i faunei

coastelor franceze.

– Ah, da? Presupun c` atunci când a]i \ntâlnit-o

pe Sabine, tocmai studia]i Coasta de Azur?

– Exact.

Am ridicat o sprâncean`.

– Totu[i, dup` câte am citit – din nefericire 

n-am fost niciodat` \n sud – acolo sunt mai ales

imobile din beton, terenuri de camping [i o

mul]ime de turi[ti...

Râsul s`u r`sun` din nou.
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– Turi[tii [i complexele turistice n-au reu[it \nc`

s` alunge p`s`rile [i florile coastelor

mediteraneene!

– Trebuie s` fie o meserie pasionant`! am

exclamat.

F`cu un gest cu mâna.

– Da, destul... Presupun c` toate meseriile sunt

pasionante, numai s` te d`ruie[ti temeinic...

– Poate, am murmurat pu]in convins`.

I-am adresat cel mai c`lduros zâmbet. |n definitiv,

acest b`rbat era un client [i un oaspete \n plus nu

putea decât s` amelioreze bugetul nostru restrâns...

– Sunt sigur` c` ve]i g`si multe plante

interesante. {ti]i oare c` avem de asemenea [i

foarte multe p`s`ri rare? Se pune chiar problema

s` se transforme aceast` regiune \n rezerva]ie

natural`...

– {tiu, fire[te, c` se afl` p`s`ri de mare de toate

soiurile \n jurul Saint-Guillierului! Dar n-am auzit

niciodat` men]ionându-se formarea unui parc

natural... {i totu[i, cunosc persoane interesate de

problem`, evident...
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– Evident, am repetat ca un ecou. Primarul din

Saint-Guillier \[i dore[te s` protejeze fauna

regiunii. Ar trebui s` merge]i s`-l vede]i: sunt

sigur` c` v` va da multe indica]ii pre]ioase...

B`rbatul f`cu o grimas` u[oar`.

– Am obiceiul s` lucrez singur, deoarece am

tendin]a s` nu m` \ncred \n amatori...

– Amatorii \i enerveaz` deseori pe profesioni[ti,

am remarcat cu oarecare triste]e.

M-am gândit la hotelul nostru [i la modul \n care

de considerau hotelierii din Saint-Guillier... Eram

departe de a avea o bun` reputa]ie printre cei care

]ineau restaurante [i printre hangii locului, care ne

priveau ca pe concuren]i cu atât mai periculo[i cu

cât considerau c` nu avem cuno[tin]e \n materie.

Cum st`teau lucrurile, nu gre[eau \ntru totul...

– Mi-a]i putea ar`ta camera mea? \ntreb` brusc

noul oaspete. 

Am ni[te valize \n ma[in`.

I-am explicat c` nici o camer` nu este gata, dar

c` i-o vom preg`ti pe a sa \ntr-o clipit`, când \[i

f`cu intrarea Sabine.
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|i trebuise aproape o jum`tate de or` pentru a

se preg`ti, iar rezultatul nu era la \n`l]imea

eforturilor. Nuan]a aurie a p`rului se estompa deja

[i era aproape la fel de machiat` ca Mireille, colega

mea de birou... Purta pantaloni din catifea reiat` [i

un pulover mare alb, pe care nu-l [tiam. Nu m-am

putut st`pâni s` m` strâmb constatând c`

\mprumutase pantofii mei noi! Totu[i m-am

ab]inut s` fac vreo remarc` nepl`cut`.

– Jean-Pierre! exclam` veri[oara mea. Ce

surpriz` pl`cut`! Sunt atât de \ncântat` s` te v`d!

Se s`rutar` prietene[te.

– R`mâi la prânz, nu-i a[a?

– Draga mea Sabine, am inten]ia s` stau un timp

aici. Veri[oara ta tocmai mi-a spus c` se poate [i c` mi

se va preg`ti o camer`... Sabine se \mbujor` puternic.

– Adev`rat, bâigui ea.

{i, \ntorcându-se spre mine, \ntreb`:

– Ce camer` te gânde[ti s`-i dai?

– Pentru c` este botanist, m-am gândit s`-i

propun camera din col], cea care d` \n acela[i timp

spre land` [i spre mare...
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Sabine tres`ri u[or:

– Botanist?

Jean-Pierre \i zâmbi.

– A[a m-a botezat veri[oara ta... I-am explicat c`

m` intereseaz` flora [i fauna coastelor franceze [i a

interpretat asta prin "botanist"!

Sabine \mi adres` o privire sever`.

– Jean-Pierre este mai ales scriitor, declar`. Un

foarte mare scriitor, care \ntr-o zi va avea un succes

enorm!

– Scriitor... Botanist... am spus cu indiferen]`.

Prietenul Sabinei \[i puse mâna pe fotoliul meu.

– Am o mul]ime de centre de interes \n via]`,

Anne! Din p`cate, zilele nu au decât dou`zeci [i

patru de ore [i nu-mi dau posibilitatea s` m`

consacru tuturor celor ce a[ vrea s` le fac... Totu[i

\ncerc s`-mi umplu bine timpul!

Avea dreptate [i avea noroc s` se poat` d`rui

\ntru totul diferitelor lucruri care \l interesau!

Am oftat u[or.

– M` duc s` v` preg`tesc camera, am spus. V` las

s` evoca]i amândoi amintiri din vacan]`.
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Pu]in mai târziu, când am anun]at-o pe mama c`

aveam un oaspete \n plus, acesta ridic` bra]ele

spre cer.

– Minunat!

Apoi ad`ug` pe un ton vis`tor:

– Probabil este serios atras de Sabine, dac` a

venit pân` aici!

Am izbucnit \n râs.

– Am impresia c` reu[e[te s` \mpace totul:

dragostea [i munca!

***

Am ajuns la birou cu o jum`tate de or`

\ntârziere \n acea dup`-amiaz`, iar domnul

Raguenon m-a \ntâmpinat f`r` c`ldur`.

– Mi-ar pl`cea s` m` pot baza pe dumneata,

Anne! Hotelul acela te preocup` prea mult.

– |mi pare r`u, domnule. A sosit pe nea[teptate

un nou oaspete [i a trebuit s` fac cur`]enie \ntr-o
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camer` \n care n-a mai pus nimeni piciorul de cel

pu]in dou` luni! Voi recupera jum`tatea de or`

disear`...

– E[ti sigur` c` au \ntr-adev`r nevoie de

dumneata? \ntreb`, pu]in t`ios. Dac` Agen]ia de pe

Coast` se va extinde, cum prev`d, mi-ar trebui o

angajat` cu norm` \ntreag` [i nu numai cu jum`tate

de norm`! Am strâns buzele. Oare domnul

Raguenon ar fi \n stare s` m` concedieze pentru a

angaja o alt` func]ionar`? Sau se mul]umea doar s`

m` amenin]e pentru c` \ntârzierea mea \l

indispusese? Oricum, nu-mi puteam abandona

munca de la Grand Hotel de la Castel.

– M` \ntreb cum reu[e[ti s` rezi[ti! bomb`ni

patronul, aranjând hârtiile care-i acopereau biroul.

Dac` a]i vinde construc]ia asta imens`, a]i putea

avea o mic` avere [i a]i putea s` tr`i]i f`r` griji...

Vorbea deseori despre asta [i b`nuiam c` avea

un client pentru Castelul roz. Era evident c`

vânzarea castelului [i a p`mânturilor care-l

\nconjurau ar fi reprezentat un comision important

pentru agen]ie! 
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Am oftat \ndelung \n timp ce puneam mâna pe

lucr`rile care st`teau teanc \n co[ul cu numele

meu.

– Bunicul nu va accepta niciodat` s` vând`

castelul, am declarat. {i nu trebuie uitat c` aceasta

este casa noastr` [i c` suntem [ase care locuim

acolo, dintre care o handicapat`.

– |]i spun c` dac` a]i vinde, a]i avea to]i din ce

s` tr`i]i f`r` griji, repet` patronul. Totu[i, \mi

cunosc meseria! {tiu cât valoreaz` Castelul roz!

– Bunicul a visat \ntotdeauna s` tr`iasc` \ntr-un

castel, i-am explicat \ncet. Acum este un b`rbat

b`trân [i [tiu c` ar refuza s` semneze actul de

vânzare, cu cu]itul la gât...

– Nu este rezonabil... bomb`ni domnul

Raguenon.

M-am gândit la aceast` conversa]ie \n timp ce m`

\ntorceam acas` pe vechea mea biciclet` ruginit`

care scâr]âia s`-[i dea duhul la fiecare \nvârtitur`

de roat`.

Ploua. O ploaie urât` [i m`runt`, c`reia nu-i

trebui mult timp s` m` ude din cap pân` \n
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picioare deoarece, fire[te, uitasem s`-mi iau

impermeabilul. Pic`turile \mi [iraiau pe fa]` [i mi

se infiltrau pe gât. Pe partea lateral` a drumului

era noroi [i un miros puternic de p`mânt ud

ajungea pân` la mine.

|n timp ce continuam s` pedalez, mi-am amintit

c` se presupusese ca ast`zi Mireille [i cu mine s`

facem cuno[tin]` cu noul asociat. L-am uitat, iar

domnul Raguenon nu vorbise de el, dar nu m-a

mirat. Uneori, patronul era foarte greu de \n]eles...

Totu[i, era curios c` Mireille nu spusese nimic...

Era mai degrab` expansiv` [i guraliv` [i nu rata

niciodat` s`-mi raporteze ultimele bârfe...

O rafal` de vânt mi-a biciuit fa]a [i frunze

ve[tede mi s-au lipit de p`r \n timp ce am trecut de

grilajul castelului, pedalând ca [i când trebuie s`

câ[tig un sprint \n Turul Fran]ei.

Intrând \n hol, m-am mirat \nc` o dat` de

talentul de decoratoare al mamei. Din exterior,

portalul mare p`rea s` fie o poart` de \nchisoare,

dar ajuns \n interior te aflai \ntr-o atmosfer` cald`,

\n acela[i timp cald` [i confortabil`.
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Pere]ii holului fuseser` la origine lambrisa]i cu

lemn`rie de stejar. Acesta fusese foarte distrus pe

doi pere]i [i mama \i ascunsese sub draperii din

catifea de culoarea mierii. Cump`rarea

materialului f`cuse o gaur` serioas` \n bugetul

nostru, dar era atât de frumos!

Fl`c`rile unui foc din lemne dansau vesele \n

[emineul din marmur` galben-deschis. Adunam

lemnul din parc [i reu[eam \ntotdeauna s`

aliment`m [emineurile \n timpul sezonului rece.

Un sentiment de pace profund` m-a curprins \n

timp ce am traversat holul. Eram acas`... Castelul

era c`minul nostru. Oare cum \ndr`znea domnul

Raguenon s` sugereze s`-l vindem?

Era deja târziu când am \mpins u[a buc`t`riei.

Preg`tirea cinei era aproape terminat`; mama

frigea ni[te cotlete de porc, \n timp ce Sabine toca

ni[te p`trunjel, f`r` entuziasm.

– Ai fost re]inut` la birou? m-a \ntrebat mama.

– A fost foarte mult de lucru [i cum am ajuns \n

\ntârziere, a trebuit s` recuperez.

Sabine se \nf`[urase \ntr-un [or] al mamei. 
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Pe dedesubt avea o rochie imprimat` \n ro[u [i

negru, pe care o g`sise la solduri, la Saint-Guillier.

Rochia aceasta, de o croial` demodat`, o

\mb`trânea teribil... Am observat c` p`strase

pantofii mei, dar mi-am re]inut remarca

dezagreabil` care-mi veni pe buze.

– E[ti foarte elegant`, Sabine! am remarcat.

Aceasta \mi adres` o privire dur`.

– Vreau s` ar`t bine. Oare este o crim`?

Am \nceput s` râd.

– Nu te sup`ra, Sabine! Dac` nu ]i se mai poate

face un compliment...

– Nu-mi pas` de complimentele tale! exclam`

ridicând din umeri cu iritare.

– Mereu amabil`, draga mea veri[oar`, am

bomb`nit punând mâna pe farfuria lung` pe care

mama a[ezase salata de ro[ii, ornat` cu rondele de

ou` fierte tari. 

M-am \ndreptat spre sufragerie pentru a \ncepe

s` servesc oaspe]ii.

Sufrageria era o \nc`pere mare \mpodobit` cu

lambriuri vopsite \n gri deschis [i cu oglinzi cu

STÂNCA PESC~RU{ILOR 49



rame aurii. |n ea erau aliniate o duzin` de mese

mici, dar doar pe patru dintre ele erau tacâmuri.

Domni[oara Salles era a[ezat` la locul s`u;

domnul Brevin se afla singur la o alt` mas`, iar

domnul [i doamna Maillard st`teau fa]` \n fa]` la a

treia.

Am observat c`-[i apropiaser` mesele de focul

care ardea \n vatr` [i cele patru capete c`runte se

leg`nau u[or urm`rind mi[carea fl`c`rilor \nalte.

Mama a[ezase un tacâm pe o a patra mas`,

probabil pentru Jean-Pierre Verbier. M-am \ntrebat

care-i va reac]ia aflându-se absorbit de aceast`

atmosfer` mai mult decât lini[tit`...

Spre marea mea surpriz`, acest calm p`rea s`-i

plac`. Se a[ez` la locul s`u, ca [i când \[i petrecuse

toat` via]a aici [i p`rea c` apreciaz` \ntru totul

excelenta buc`t`rie a mamei.

Dup` cin` \i \nso]i pe oaspe]i \n salon [i discut`

lini[tit cu ei. Sabine i se al`tur`, \n timp ce eu 

m-am dus s`-mi ajut p`rin]ii s` termine sp`latul vaselor.

{tergând farfuriile, m-am mirat de ceea ce putea

g`si atr`g`tor acest b`rbat la veri[oara mea.
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– |n sfâr[it, este treaba sa! am declarat. M`car de

s-ar putea c`s`tori [i s` p`r`seasc` astfel castelul!

Mama oft` u[or [i nu r`spunse. Totu[i, [tiam c`

gânde[te ca mine. Dac` Sabine pleca, n-am mai fi

\ntre]inut-o, deoarece ajutorul pe care ni-l d`dea

cu condescenden]`, era practic nul...

Ghislaine \[i supraveghea sora cu aviditatea cu

care o pisic` pânde[te un [oarece. Gelozia o

chinuia [i nu \nceta s` fac` observa]ii insult`toare,

care o f`ceau pe Sabine s` se \mbujoreze de mânie

[i m` f`ceau [i pe mine s` m` simt stânjenit`.

***

A doua zi diminea]`, \n timp ce m` aflam \n

gr`din`, unde culegeam ultimele salate, Ghislaine

veni lâng` mine \n fotoliul s`u rulant, ale c`rui ro]i

l`saser` urme adânci pe aleea cu noroi.

– Tipul `la este complet nebun! exclam` cu

dezgust. Ce poate vedea la Sabine, te \ntreb? Este

STÂNCA PESC~RU{ILOR 51



la fel de urât` ca o broasc`-râioas` [i la fel de

proast` ca o gâsc`...

M-am \ndreptat scuturând din cap.

– N-ar trebui s` spui asemenea lucruri,

Ghislaine. Nu uita c` Sabine este sora ta. 

Gânde[te-te la tot ce face pentru tine!

Veri[oara mea rânji.

– N-a f`cut niciodat` nimic pentru mine!

Chipul s`u dr`gu] era crispat de ur` [i degetele

strângeau cu atâta putere barele cromate ale

scaunului de infirm`, \ncât se albiser` la

\ncheieturi.

– Oare cine a f`cut vreodat` ceva pentru mine,

\ntreb` cu violen]`, \n afar` de m`tu[a Louise [i de

tine? Bunicul vorbe[te mult, dar nu te po]i baza pe

el... Cât despre tat`l t`u, nu ridic` niciodat` nici

un deget pentru a-i ajuta pe ceilal]i. Dac` m`tu[a

Louise n-ar fi fost aici, a[ fi fost moart` de mult!

Am privit-o surprins`. Nu i se potrivea deloc s`

fac` ni[te complimente.

– Sunt mul]umit` c` spui asta, Ghislaine. Mama

face atâtea lucruri aici f`r` ca nimeni s` se
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gândeasc` vreodat` s`-i spun` mul]umesc! Dac`

hotelul acesta func]ioneaz` de bine de r`u, este

datorit` ei [i a[ vrea ca fiecare s`-i fie

recunosc`tor...

– M`tu[a Louise nu este nefericit`, replic`

Ghislaine. Te are pe tine. Este norocoas`!

{i brusc ad`ug`:

– Dac` a[ avea o fiic`, mi-ar pl`cea s` fie ca tine,

Anne.

Am fost atât de uimit` de aceast` remarc`, \ncât

n-am g`sit ce s` r`spund.

|ntr-adev`r, Ghislaine era imprevizibil`.
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Capitolul 3

Noul asociat ap`ru brusc \n birou \n timp ce

eram \n patru labe pe mochet`, pentru a aduna un

teanc de hârtii care se \mpr`[tiaser`. Era un b`rbat

de aproximativ treizeci de ani, ceea ce nu m-a

putut \mpiedica s`-l compar \n minte cu 

Jean-Pierre Verbier.

Amândoi erau seduc`tori, dar poate l-a[ fi

preferat pe Jean-Pierre pentru c` avea ochi alba[tri.

|nc` de când aveam cincisprezece ani am hot`rât c`

m` voi c`s`tori cu un b`rbat blond, cu ochi

alba[tri.



Jean-Pierre Verbier \ndeplinea a doua condi]ie,

dar avea p`rul [aten. {i de altfel, nu de mine era

interesat, ci de veri[oara mea!

Bernard Leger n-avea nici o [ans`, deoarece era

brunet [i pe fa]a bronzat` str`luceau ni[te ochi de

culoare \nchis`. Totu[i, trebuie s` recunosc c` avea

un anumit farmec...

Se l`s` \n jos.

– V` pot ajuta?

F`r` s` a[tepte r`spunsul meu, \ncepu s` adune

hârtiile \mpr`[tiate. Vocea \i era cald`, bine

timbrat` [i i-am admirat mâinile, \n acela[i timp

puternice [i elegante.

M-am \ndreptat [i am zâmbit.

– Este vina mea: eu le-am dat jos!

|ncepu s` râd`.

– Se \ntâmpl` tuturor.

– M` numesc Anne Bergeron, m-am prezentat.

Lucrez aici cu jum`tate de norm`.

– Am b`nuit... Henri Raguenon mi-a vorbit

despre dumneavoastr`. Sunte]i unul din stâlpii

agen]iei.
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Am ro[it puternic. Complimentele m` f`ceau

\ntotdeauna s`-mi pierd cump`tul...

– Fac tot ce-mi st` \n putin]`, am declarat

ridicând din umeri.

Mi-a \ntins mâna.

– Bernard Leger... Sper s` ne \n]elegem bine

amândoi...

Am fost incapabil` s` g`sesc ni[te cuvinte

inteligente s` r`spund. M-am mul]umit s` dau din

cap \n timp ce sim]eam c` ro[ea]a mea se intensifica.

Nu m-am sim]it niciodat` atât de stupid`... Din

fericire, noul asociat a disp`rut \n biroul domnului

Roguenon, deoarece Mireille tocmai \[i f`cuse

apari]ia \nc`rcat` cu dosarele pline de praf pe care

se dusese s` le ia de la arhiv`.

– Nu-i r`u noul nostru tân`r, nu-i a[a? \mi [opti

cu ironie.

– Da, am spus cu r`ceal`.

M-am instalat \n fa]a ma[inii de scris [i am

\nceput s` lucrez. Mireille continua s`-i cânte

osanale lui Bernard Leger pe care, \n realitate, 

nu-l cuno[tea mai bine decât mine.
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– Oh, taci, Mireille! am exclamat cu mânie. Deja

am tendin]a s` m` \ncurc \n cifrele acestui contract

de \nchiriere! Nu-mi distrage aten]ia l`udându-l pe

acest b`rbat despre care \nc` nu [tim nimic... De

altfel, m`rturisesc c`-l g`sesc destul de comun!

– Biata mea Anne! Nu e[ti deloc romantic`...

– N-am s`-mi pierd capul de fiecare dat` când

\ntâlnesc un necunoscut! am declarat t`ios.

Mireille t`cu, jignit`. Nu era obi[nuit` s`-i

vorbesc cu asemenea brutalitate [i st`tu \mbufnat`

tot restul dup`-amiezii.

Era foarte mult de lucru [i asta mi-a pl`cut. Eram

curajoas` [i o acumulare de sarcini diverse nu m`

speria, nici pe departe! Când a venit ora s`-mi

acop`r ma[ina de scris [i s` m` \ntorc la castel, am

plecat aproape cu regret...

Pedalam reglat pe drumul care ducea spre

castel, când o ma[in` lung`, cu caroseria 

gri-metalizat se opri lâng` mine.

Nu cuno[team mare lucru despre ma[ini, totu[i

aceasta mi-a p`rut teribil de luxoas`. De obicei nu

vedeam astfel de caroserii pe drumurile noastre mici.
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Un geam se l`s`, comandat electric, [i ap`ru

chipul lui Bernard Leger. M-am mirat destul de

mult s`-l v`d la volanul unei ma[ini atât de rare.

– Bun` seara! Vre]i s` v` conduc? Bicicleta se

poate pune \n portbagaj... Locui]i departe de aici?

N-am \n]eles de ce gândul de a ajunge la castel

\ntr-o ma[in` atât de frumoas` \mi displ`cea.

– Nu, mul]umesc. Am de f`cut câteva

cump`r`turi...

– Cump`r`turi? Oare de unde ve]i face

cump`r`turi când pe aici nu exist` decât pensiuni

[i land`?

Am ro[it \n timp ce m` sim]eam furioas` pe

mine \ns`mi. Acest b`rbat avea darul s` m`

transforme \n tomat`, de câte ori \mi vorbea!

– Cump`r`turi... am bâiguit. Am probleme

personale de rezolvat... Am observat din expresia

fe]ei c` nu credea nimic, dar n-a insistat.

– Locui]i departe de aici? m` \ntreb`, 

p`rându-mi politicos.

– Acolo sus, i-am r`spuns ar`tând cu un deget

silueta castelului.

58 HEATHER MILLER



– Acolo sus? a repetat. Este un hotel... L-am

v`zut ieri. Mi s-a p`rut situat remarcabil...

– Este adev`rat, l-am aprobat. Castelul roz \i

apar]ine bunicului meu [i vederea este splendid`...

Cel pu]in asta spune toat` lumea.

– Hotelul acesta v` aduce probabil o avere!

Am dorit s` râd. |ntotdeauna oamenii \[i

imaginau c` faptul de a avea un hotel nu-]i

producea nici o grij`, \n timp ce adunai sume

extraordinare...

– Grand Hotel de la Castel este departe de a fi

un hotel de lux, domnule Leger, am declarat destul

de t`ios. 

Este mai degrab` o pensiune de familie care ne

permite s`... tr`im de azi pe mâine.

Am ap`sat pe pedale.

– Bun` seara.

– Bun` seara, Anne! a strigat \n spatele meu.

Din fericire, n-a \ncercat s` m` ajung` din urm`.

M-am \nfuriat pu]in [i n-am \n]eles din ce motive:

de obicei nu eram nefiresc de susceptibil`. {i nu

spusese nimic deosebit de nepl`cut...
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Cei doi stâlpi din granit care \ncadrau grilajul

ruginit al Castelului roz erau acoperi]i cu ieder`.

|nsu[i grilajul deformat \n balamale, nu se mai

\nchisese de ani de zile...

Toat` proprietatea se deteriora \ncet, f`r` s`

avem vreodat` mijloacele de a face repera]ii

absolut necesare. "|ntr-o zi, m-am gândit cu

am`r`ciune, Grand Hotel de la Castel va fi o ruin`

[i se va pr`bu[i \n mare"...

Am trecut pe la cote]e pentru a  \nchide g`inile

care se culcaser` deja.

– Bun` seara...

Am tres`rit. Jean-Pierre Verbier se rezema cu

spatele de grilajul care \nconjura cote]ul g`inilor [i

pe cel al iepurilor.

– V` ocpa]i [i de p`s`rile de curte? m-a \ntrebat.

Avea o anumit` admira]ie \n voce [i am râs f`r`

bucurie.

– Se presupune c` bunicul are grij` asta, dar dat

fiind c` \n cea mai mare parte a timpului uit` s`

hr`neasc` g`inile [i iepurii, prefer s` arunc eu

\nsumi o privire... am precizat.
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Am tras z`vorul.

– Sunt vulpi \n regiune, i-am explicat. Dac`

vreuna reu[e[te s` p`trund` \n cote], ar fi un

carnagiu! Ce pramatii vulpile astea! Consider c` ar

trebui omorâte toate!

M-a privit cu surprindere.

– Oare am auzit bine? E[ti chiar dumneata,

Anne, o fat` atât de fermec`toare, care emite

asemenea argumente?

– Vulpile omoar` zbur`toare nevinovate! am

protestat. |n câteva ore, o vulpe este \n stare s`

omoare cam cincizeci de g`ini! 

Crede]i c` are un asemenea apetit \ncât s` le

m`nânce pe toate?

A \nceput s` râd`.

– |ntr-un anumit sens ai dreptate, a acceptat.

Haide, vino la c`ldur`, trebuie s` fii \nghe]at`... |]i

ofer un pahar!

O asemenea propunere n-a putut decât s`-mi

fac` pl`cere. L-am urmat \n salon. M` sim]eam

obosit`, m` dureau picioarele [i aveam mâinile

murdare.
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Probabil eram \ngrozitor de ciufulit` [i f`r` nici

o urm` de machiaj... Dar Jean-Pierre p`rea c` nu se

preocup` de cum ar`tam [i nu aveam nici o

oglind` \n apropiere pentru a putea constata dac`

eram atât de de urât` cum \mi imaginam...

***

– Ei bine? \ntreb` mama. Sabine pare tot \n al

nou`lea cer?

Tocmai b`tea albu[urile spum` cu un tel

mecanic pe care-l [tiam din copil`rie. Nu aveam

niciodat` bani pentru a re\nnoi utilajul de

buc`t`rie, dar asta p`rea s` n-o deranjeze pe

mama, care toat` via]a b`tuse albu[urile prin for]a

\ncheieturii mâinii.

Cât de frumoas` era cu obrajii \mbujora]i de

efort! Aburul f`cuse s` i se \ncre]easc` [i mai mult

p`rul [i-i invidiam [uvi]ele blonde. Cât a[ fi dat s`

fiu la fel de \ncânt`toare ca mama!

62 HEATHER MILLER



P`rul meu era de un [aten lipsit de str`lucire [i

ochii – destul de mari, aveam sl`biciunea s`

recunosc asta – erau de un albastru \nchis, dar f`r`

nuan]a rar` de violet care \i f`cea mai adânci pe ai

mamei.

La ce bun s` m` lamentez? Eram cum eram [i

nimic nu se va schimba...

– Veri[oara ta pare s` radieze, declar` mama.

Dragostea este cel mai bun specialist \n estetic`

facial`, crede-m`!

Am \nceput s`-mi fac datoria de a sp`la salata.

– Cu siguran]` ai dreptate, mam`. Totu[i, m`

\ntreb dac` Jean-Pierre este sincer... Oare a venit

\ntr-adev`r pentru Sabine?

Mama \ncepu s` râd`, amestecând albu[urile

spum` cu aluatul pentru sufleul cu brânz` pe 

care-l preg`tea.

– Nu [tiu nimic! Ar trebui s`-l \ntrebi... Am aflat

totu[i c` este pe cale s` scrie o lucrare despre flora

breton`...

– G`sesc uimitor c` a ales luna octombrie

pentru a studia flora din regiunea noastr`! Mi se
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pare c` prim`vara ar fi fost o perioad` mai bun`...

Dar probabil [tie ce face!

M-am \ncruntat. Mama avea dreptate: toamna nu

era mai ales sezonul visat pentru a studia plantele!

– Este adev`rat... am murmurat. |n acest caz,

oare de ce a venit aici?

Mama izbucni din nou \n râs.

– Ei bine, pentru Sabine! Este evident!.

– Totu[i, nu este frumoas`, nici spiritual`, nici

inteligent`! am declarat cu oarecare ranchiun`.

– Nu e[ti amabil`, decret` mama. {i totu[i, nu

gre[e[ti \ntru totul...

– Nici m`car nu este bogat`... am ad`ugat.

Punând sufleul la cuptor, mama declar`:

– Privite din afar`, unele c`snicii par

nepotrivite. 

Dar este greu s` te pui \n locul altora!

Am pus mâna pe un vraf de farfurii [i m-am

\ndreptat spre sufragerie. |nainte de a ie[i din

buc`t`rie, am exclamat:

– |n tot cazul, dac` Sabine va putea p`r`si

castelul, n-o va regreta nimeni!
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Am \mpins u[a \nainte ca mama s` aib` timp s`

se plâng` de lipsa mea de inim`... De altfel,

protestele ar fi fost doar de form`, deoarece eram

convins` c` \n sinea sa gândea ca mine.

Tocmai aranjam mesele \n sufrageria mare

destinat` oaspe]ilor, când doamna Maillard veni s`

mi se al`ture.

Era o b`trân` doamn` adorabil`, \ntotdeauna

\mbr`cat` \n jerseu gri sau albastru deschis. St`tea

\n pensiune la Grand Hotel de la Castel cu so]ul

s`u de patru ani, [i practic nu-l mai p`r`siser`

niciodat`, cu excep]ia unor scurte sejururi la

Paris.

La castel se sim]eau pu]in acas` [i aveam

impresia c` practic f`ceau parte din familie. O

iubeam mai ales pe doamna Maillard care era atât

de bun`, \ncât nu vedea decât calit`]ile oamenilor.

Chiar [i Ghislaine se avea bine cu ea. "S`rman`

mic` pas`re r`nit`", o numea deseori. Doream s`-i

replic c` Ghislaine sem`na mai mult cu un vultur

decât cu o porumbi]`, dar evitam s` discut asta cu

doamna Maillard.
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Florile se ofiliser` [i dup` ce le-am aruncat, 

m-am dus s` culeg ultimii trandafiri din gr`din`

pentru a decora fiecare mas`. Toamna fusese

precoce [i cei câ]iva trandafiri pe care i-am

descoperit nu mai erau frumo[i...

T`iasem deja o duzin` când am sim]it o privire

a]intit` \n spatele meu. M-am \ntos prompt [i l-am

z`rit pe Jean-Pierre Verbier. St`tea sus pe c`rarea

care ducea spre golf [i-mi f`cu un semn cu mâna,

apoi \ncepu s` coboare pân` la mine. Nu puteam

face altceva decât s`-l a[tept...

– E[ti fermec`toare cu ace[ti trandafiri \n bra]e!

declar` pe un ton degajat.

Mi-am sim]it obrajii devenind la fel de stacojii ca

florile.

– Nu mai sunt frumo[i, am spus. Este sfâr[itul

sezonului...

Râse u[or.

– Pentru dumneata, Anne, prim`vara este

departe de a se fi terminat!

Am ro[it din nou. Detestam complimentele... Nu

[tiam niciodat` cum s` r`spund \ntr-o manier`
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fireasc`. {i apoi deseori nici nu mi se p`reau

sincere.

– Am explorat \mprejurimile. Cui apar]in toate

aceste p`mânturi? \ntreb` Jean-Pierre.

– Sunt ale noastre. |n sfâr[it, vreau s` spun ale

bunicului...

– Fantastic... exclam` fluierând printre din]i.

Este enorm! 

Oare câte hectare ave]i?

– Nu [tiu absolut nimic despre asta. Preuspun c`

pornind din clipa \n care se \ntâlne[te o barier`

oarecare, p`mântul \nceteaz` a mai fi al nostru...

– Fantastic! repet` b`rbatul.

P`rea un b`ie]el impresionat de o juc`rie

extraordinar`.

– P`mântul acesta nu are mare valoare, i-am

explicat. Este mai mult land` [i stânc`. Dac` cineva

ar vrea s`-l cultive, ar avea o ocupa]ie dur`!

– {i vederea! exclam` Jean-Pierre. Tat`l

dumitale trebuie s` fie foarte mândru c` are o

asemenea vedere.

– N-are nici o vedere, am reluat f`r` amabilitate. 
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{i a[a cum v-am spus deja, castelul nu este al lui,

ci al bunicului.

– Oare nu-i va reveni \ntr-o zi tat`lui dumitale?

Am f`cut un gest vag. Nu m` gândisem deseori la

asta [i g`seam deplasat s` abordez un asemenea

subiect.

– Presupun c` dup` moartea bunicului, castelul

va fi \mp`r[it \ntre tata [i veri[oarele mele,

deoarece tat`l lor a fost fiul mai mare al bunicului.

– Ah, da, \n]eleg.

Mi-a zâmbit vârându-[i adânc mâinile \n

buzunarele mari ale hainei din stof` de lân`.

– Nu aduna]i plante \n timpul plimb`rilor? m-am

mirat.

Izbucni \n râs.

– Am impresia c` m` vezi ca pe un b`trân

cercet`tor, cu o plas` de fluturi [i un ierbar...

Timpurile s-au schimbat, Anne, aceste metode

artizanale sunt complet \nvechite.

– Ah, bun! am f`cut cu \ndoial`.

Am preferat totu[i s` nu m` aventurez pe un

teren care \mi era complet necunoscut. Cu toate
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acestea, nu m-am putut st`pâni s`-l \ntreb de ce nu

lucreaz` mai degrab` prim`vara...

– De exemplu, \n mai... Pe câmpie sunt ni[te

flori extraordinare... De la floricelele pe care le

strive[ti cu piciorul f`r` m`car s` le observi!

Totu[i, \ndat` ce-]i dai osteneala s` le studiezi...

– Nu-mi spui nimic nou! spuse cu amabilitate.

Am ro[it iar. 

Din fericire, am v`zut-o pe Ghislaine

apropiindu-se de noi \n fotoliul rulant ale c`rui

ro]i le ac]iona mai repede decât putea.

Jean-Pierre se duse \n \ntâmpinarea sa [i vru s-o

\mping`.

– Nu! strig` aceasta cu voce strident`. Sunt

absolut capabil` s` m` descurc singur`! Am

suficient antrenament!

B`rbatul p`ru surprins de aceast` reac]ie 

agresiv`.

– Iart`-m`. Voiam s` te ajut...

– N-am nevoie de ajutor, declar` Ghislaine t`ios.

Sunt ani de zile de când m` aflu \n aceast` stare. Te

obi[nuie[ti s` fii un monstru!
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Jean-Pierre tres`ri [i cu o voce lent` [i foarte

blând`, declar`:

– Cum \ndr`zne[te o fat` tân`r` atât de

frumoas` ca dumneavoastr` s` spunc` c` este un

monstru? {tii c` e[ti \ncânt`toare, Ghislaine?

Ochii veri[oarei mele se animar` [i chipul s`u

frumos se \mbujor`. Mi-am spus pentru a mia oar`

c` este prea nedrept s` fie handicapat`!

– Spune]i prostii! replic` Ghislaine.

Dar zâmbea.

– Sunt un b`rbat care spune \ntotdeauna ce

gânde[te! o asigur`. S` mergem, vino, Ghislaine!

S` mergem s` facem \nconjurul gr`dinii stând de

vorb`...

Plecar` \mpreun`, f`r` s` se mai ocupe de mine.

Ghislaine \[i mânuia singur` fotoliul, \n timp ce

Jean-Pierre mergea al`turi de ea.

Am ajuns la cas` [i când am \ntors capul, i-am

v`zut \ndreptându-se spre parc.

Sabine era \n sufragerie. Plia [erve]elele [i le

desf`cea ca pe evantaie \n pahare. Era unul din

pu]inele lucruri pe care era \n stare s` le fac` \n
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mod corect [i f`r` s` se lamenteze c` era

\mpov`rat` de munc`...

Se machiase cu grij`, dar de o manier` pu]in

exagerat`. 

Genele false erau de prisos la aceast` or` a zilei [i

]inând cont de modul nostru de via]` foarte simplu.

– L-ai v`zut pe Jean-Pierre? m-a \ntrebat cu un

aer b`nuitor.

Am izbucnit \n râs.

– Nu sunt \ns`rcinat` s`-l supraveghez! Totu[i, \]i pot

spune c` acum face o plimbare cu Ghislaine \n parc...

– Cu Ghislaine?

Vocea \i devenise dur`, aproape metalic`.

– Sper c` nu-i vorbe[te la fel de t`ios [i lui 

Jean-Pierre, am remarcat.

– Mi se pare c` tu nu e[ti Jean-Pierre! exclam`

cu duritate. A[adar este cu Ghislaine?

– Poate \[i \ncearc` rolul de viitor cumnat, m-am

hazardat.

M-a privit cu un aer atât de serios \ncât mi-a

venit s` râd, apoi am \n]eles c` subiectul o

fr`mânta teribil...
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– |]i ba]i joc de mine? m` \ntreb`.

– Ba nu, Sabine! A[a c` \nceteaz` s` fii atât de

ne\ncrez`toare [i de agresiv`!

|n`l]` capul cu un aer de \ndoial`. I-am zâmbit:

– Exist` la Grand Hotel de la Castel un tân`r

botanist pe cale s` studieze flora local`... Poate

este pe cale s` studieze de asemenea [i familia

noastr`, iar dac` face asta este pentru c` se

intereseaz` de tine!

Sabine strânse buzele \n timp ce ochii i se

\ngustar`.

– N-am \ncredere \n Ghislaine. Ce-i poate

povesti oare?

– Când i-am p`r`sit, Jean-Pierre o cople[ea cu

complimente.

– Complimente? m` \ntreb`, nelini[tit`.

– Da, \i spunea cât este de frumoas`...

Sabine strânse pumnii.

– Este adev`rat, este frumoas`. Iar eu nu sunt!

Nu merit` osteneala s` mi-o aminte[ti, Anne!

Am oftat u[or. O dat` \ncercam s` fiu amabil` cu

veri[oara mea [i aceasta nu se ar`ta deloc cooperant`!
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Dup` cin` ne-am instalat to]i \n salonul

particular, o \nc`pere \n care oaspe]ii nu aveau

acces.

Sabine \l aduse pe Jean-Pierre [i i-l prezent`

bunicului. Acesta \[i puse ochelarii pentru a-l

examina mai bine pe nou-venit, pe sub

sprâncenele groase [i stufoase.

Bunicul era un b`rbat foarte \n vârst`, care se

pretindea surd, dar care avea o ureche extrem de

fin` când era vorba s` prind` conversa]ii care nu-i

erau destinate.

– Dac` am \n]eles bine, spuse \n cele din urm`,

adresându-se oaspetelui nostru, scrie]i c`r]i

consacrate florei [i faunei bretone?

– Scriu c`r]i consacrate florei [i faunei din toate

regiunile franceze, \l corect` tân`rul b`rbat.

– Ce ai g`sit interesant pe aici?

Jean-Pierre se lans` \ntr-o enumerare de nume

latine[ti atât de complicate \ncât am r`mas to]i cu

gura c`scat`.

– Regiunea aceasta este extrem de interesant`, a

declarat \n sfâr[it.
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Bunicul \[i drese glasul \nainte de a \ntreba:

– {i ce crede so]ia despre expedi]iile

dumneavoastr`? V` las` s` umbla]i \n natur` f`r` s`

protesteze?

Tân`rul b`rbat \ncepu s` râd`:

– Sunt celibatar, explic`. Dac` eram c`s`torit,

mi-a[ fi luat so]ia cu mine.

Bunicul d`du din cap.

– Iat` de ce nu sunte]i c`s`torit la vârsta

dumneavoastr`! Nici o femeie n-a vrut s` v`

urmeze...

Jean-Pierre zâmbi amuzat.

– N-am decât treizeci [i doi de ani, domnule. Nu

este prea târziu s`-mi g`sesc o so]ie... Nu sunt atât

de b`trân!

Sabine ro[i [i Ghislaine arunc` una dintre

s`ge]ile sale ascu]ite:

– Poate nu prea b`trân, dar poate prea \n]elept

pentru a \ndr`zni aventura unei c`s`torii!

***
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– Este un scump, nu-i a[a? m` \ntreb` Mireille \n

timp ce-mi scoteam impermeabilul.

– Cine?

– Bernard Leger, fire[te! |mi place! Dac` ai [ti

cât \mi place!

– Ei bine, mult noroc! am f`cut ridicând din

umeri [i instalându-m` \n fa]a ma[inii de scris. }i-l

las cu pl`cere, mie nu-mi plac b`rba]ii brune]i! {i

apoi, \l g`sesc pu]in... "m-ai v`zut?"

– De ce spui asta?

– Din cauza ma[inii sale.

Mireille \[i \mpreun` mâinile.

– Este splendid`! Pur [i simplu splendid`! Dac`

ar putea s` m` invite s` fac o mic` plimbare cu

acest luxos automobil!... S-ar vorbi \n tot 

Saint-Guillier!

Am oftat u[or.

– Mireille! Oare nu-]i este ru[ine? B`rbatul acesta

are cel pu]in cu zece ani mai pu]in decât tine!

Umerii i se curbar` [i p`ru brusc mai \n vârst`. O

lacrim` \i tremura \n gene [i mi-a fost jen` c` am

vorbit f`r` s` gândesc.
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– Nu po]i \n]elege, Anne! E[ti foarte tân`r` [i

atât de frumoas`! |n timp ce eu am atins vârsta

maturit`]ii [i... mi-e team` de viitor. Acum \mi

câ[tig via]a \n mod corect, dar ce se va \ntâmpla

când voi fi b`trân`? Trebuie s`-mi g`sesc un so]!

Am privit-o cu stupefac]ie.

– Mireille! Nu vorbe[ti serios! Oare e[ti

realmente gata s` te c`s`tore[ti cu primul venit?

Nu crezi c` e[ti mai fericit` singur`, decât cu un

b`rbat...

M-am \ntrerupt o clip` \nainte de a continua.

– Cu un b`rbat care s` nu fie cel care ]i se

potrive[te \ntru totul, cu care s` fii sigur` c` te

\n]elegi \n cele mai mici detalii... Pe scurt, cu un

b`rbat f`cut pentru tine!

– Aveam dreptate: nu \n]elegi absolut nimic.

Anii trec repede, Anne, [i brusc te g`se[ti strâns cu

u[a... r`spunse Mireille t`ios, ridicând din umeri.

M-am \nfiorat.

– Voi prefera mai degrab` s` r`mân de o sut` de

ori celibatar` decât s` m` arunc de gâtul oricui! Cu

greu \mi imaginez petrecându-mi via]a lâng` un
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b`rbat pe care l-a[ detesta sau pur [i simplu nu l-a[

stima!

– {i care este b`rbatul pe care-l detesta]i sau mai

degrab` nu-l stima]i? \ntreb` Bernard Leger care

tocmai \[i f`cuse apari]ia \n birou.

I-am aruncat o privire sever`.

– Sunt mul]i.

Se apropie de mine [i \ndrept` cu un deget

neglijent florile pe care le a[ezasem \ntr-o vaz`

improvizat`, deoarece era de fapt vorba despre un

buchet vechi din plastic.

– Nu ]i se potrive[te deloc s` spui asemenea

lucruri, Anne! declar` cu un aer serios.

– {i totu[i este ceea ce gândesc! am replicat cu

o brutalitate care nu-mi era obi[nuit`.

M-am a[ezat \n fa]a ma[inii [i am \nceput s` bat

cu putere, ca [i când de asta-mi depindea via]a [i ca

[i când speram s` distrug aceast` ma[in` de scris

\naintea serii...

Bernard Leger se duse \n biroul directorial, pe

care-l \mp`r]ea cu domnul Raguenon. De fiecare

dat` când trebuia s` intru \n acea \nc`pere, \i
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sim]eam privirea a]intit` asupra mea [i aceast`

senza]ie \mi era nepl`cut`. Eram atât de stânjenit`

\ncât \ntr-o zi m-am \mpiedicat de un covor pe care

totu[i obi[nuiam s`-l evit.

Bernard se gr`bi s` m` ajute s`-mi reg`sesc

echilibrul. Probabil devenisem stacojie [i, dup` ce

m-am eliberat din strânsoarea bra]elor puternice,

am p`r`sit \nc`perea. |nchizând u[a, l-am auzit

râzând cu domnul Raguenon. Nu m` \ndoiam c` de

mine râdeau [i m-am \nfuriat.

***

Când am vrut s` plec de la castel  la \nceputul

dup`-amiezii, am observat c` unul din pneurile

bicicletei era spart. N-aveam timp s`-l repar [i am

profitat de b`trânul 2CV al tat`lui meu, care tocmai

se ducea la Saint-Guillier pentru a face

numeroasele cump`r`turi pentru care \i f`cuse

list` mama.
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Dar nu trebuia s` m` bazez pe 2CV pentru a m`

\ntoarce acas`. Tata se \ntorsese de mult timp la

Grand Hotel de la Castel [i dac` nu g`seam un

automobilist amabil pe drumul nostru cu circula]ie

mai mult decât redus`, trebuia s` fac pe jos cei [ase

kilometri care ne desp`r]eau de Saint-Guillier.

Asta \nsemna c` voi ajunge târziu [i c` mama va

trebui s` se ocupe singur` de preg`tirea mesei,

deoarece ajutorul Sabinei era practic nul. Accepta

uneori s` aranjeze mesele, dar uita mereu ceva:

când nu era sarea, erau pâinea sau furculi]ele...

Câteodat` m` \ntrebam dac` n-o f`cea inten]ionat

pentru a sc`pa de ceea ce considera drept o

corvoad`.

Refuza de asemenea s` serveasc` [i considera

aceast` treab` ca nedemn` de ea. Tata acceptase s`

joace rolul de chelner timp de câteva luni, apoi se

revoltase [i aceast` munc` \i revenise doamnei

Trovere, so]ia unui muncitor agricol din

\mprejurimi, care era \ncântat` s` fac` astfel ni[te

bani de buzunar. Din nefericire, era limba cea mai

ascu]it` din regiune [i oaspe]ii o detestau.
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Pe de alt` parte, nu venea \n mod regulat. |n

zilele \n care lipsea, eu trebuia s`-mi \nnod \n jurul

taliei [or]ul alb cu broderie englezeasc`.

|n seara aceasta, dac` doamna Trovere avea de

\ndeplinit o sarcin` mai urgent` – de exemplu s`

supravegheze o vac` gata s` fete sau s` priveasc` la

televizor un program la care ]inea \n mod special –

mama va fi cea care trebuia s` se ocupe [i de

buc`t`rie [i de servit! Din fericire, nu aveam acum

decât cinci oaspe]i!

|ncepuse s` se \nnopteze \n timp ce mergeam pe

drumul lung [i \ngust m`rginit de m`r`cini [i

ferigi. Brusc, lâng` mine s-a oprit o ma[in`:

frumoasa ma[in` a lui Bernard Leger.

– Vrei s` te conduc?

Evident, propunerea sa \mi f`cea un mare

serviciu. I-am zâmbit.

– Da, cu pl`cere. Mul]umesc.

M-am instalat al`turi de el, pe scaunul

confortabil. Radioul cânta \n surdin` [i brusc m-am

sim]it relaxat`.

– }i s-a rupt bicicleta? m-a \ntrebat.
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– Un pneu spart. Tata m-a condus la 

Saint-Guillier \n 2CV-ul s`u gata s`-[i dea duhul [i

iat` m` \ntorc \n ma[ina de lux a unul play-boy!

– Nu spune prostii, Anne! Nu sunt decât un

modest agent imobiliar, n-am nimic dintr-un 

play-boy!

– N-am v`zut niciodat` un agent imobiliar care

s` aib` o ma[in` atât de luxoas`, am remarcat.

Oare de ce m` ar`tam atât de nesuferit` cu

Bernard Leger, care nu manifestase niciodat` fa]`

de mine nici cea mai mic` animozitate?

– Draga mea Anne, \mi spuse blând, ma[ina este

tot ce am. N-am nici so]ie, nici copii, nici cas`...

Tr`iesc \ntr-un hotel [i am dou` valize.

S-a \ntors spre mine [i mi-a adresat un zâmbet

pu]in trist.

– Iat`! a declarat. 

Dar dumneata?

Simplitatea cu care mi-a vorbit, m-a dezarmat.

– Oh, eu... am o familie, am bâiguit.

Zâmbetul \i disp`ru, \n timp ce mâinile i se

strânser` mai tare pe volan.

STÂNCA PESC~RU{ILOR 81



– Asta este important, a spus cu o voce

gânditoare. Am avut o so]ie [i un bebelu[ de câteva

luni [i amândoi au murit \ntr-un teribil accident de

ma[in`. Drama s-a \ntâmplat acum doi ani, dar \nc`

nu mi-am revenit.

Vorbise cu o voce f`r` inflexiuni, dar i-am sim]it

emo]ia ascuns`. Brusc, am fost la fel de tulburat`

ca el [i, instinctiv, mi-am pus mâna pe pumnul s`u.

Eram incapabil` s` spun ceva [i am sim]it c` era

preferabil s` evit discu]iile. Am b`nuit c` Bernard

Leger se dest`uinia rareori [i faptul c` mi-a vorbit

despre tragicul eveniment care i-a distrus via]a,

\nsemna c` m` considera o persoan` c`reia i se

putea adresa cu seriozitate.

– Veni]i s` cina]i la noi, i-am propus iute. Asta v`

va face bine. Sunt sigur` c` v` ve]i sim]i mai bine...

Zâmbi amar.

Niciodat` nu m` voi sim]i mai bine... a

murmurat.
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Capitolul 4

Ghislaine, care traversa holul \n fotoliul s`u

rulant, fu prima care m-a v`zut intrând. |l cânt`ri

pe Bernard Leger m`surându-l din cap pân` \n

picioare, apoi f`cu o grimas` u[oar`.

– Ghislaine, i-am spus. Iat`-l pe domnul Bernard

Leger, asociatul domnului Roguenon la Agen]ia de

pe Coast`. 

Vrei s` ai amabilitatea s` te ocupi o clip` de el,

\n timp ce m` duc la buc`t`rie?

Aceasta zâmbi, f`când gropi]e \n obraji.

– Dar desigur! Veni]i, domnule Leger...



Dac` a p`rut surprins de aceast` primire, nu a

ar`tat nimic [i a urmat-o pe Ghislaine \n salonul

nostru particular, \n timp ce eu m` al`turam

mamei la buc`t`rie.

Doamna Trovere umplea farfuriile lungi cu

fasole [i cartofi fier]i, \n timp ce mama t`ia friptura

\n sânge \n buc`]i sub]iri.

– Mam`, mi-am permis s`-l invit la cin` de

asociatul domnului Raguenon... Am impresia c`

este un b`rbat nefericit, care are nevoie de pu]in`

c`ldur`... Am s`-]i explic mai târziu!

Mama mi-a zâmbit.

– Ai f`cut bine, draga mea! Acest domn va cina

cu noi; de data asta nu duc lips` de carme!

M-am gândit cu recuno[tin]` c` mama nu se

speria niciodat` când ap`rea un eveniment

neprev`zut. G`sea \ntotdeauna mijlocul de a ocoli

dificult`]ile [i de a propune solu]ii practice...

M-am al`turat lui Bernard Leger [i Ghislainei \n

salon. |mi puteam acorda o clip` de odihn`,

pentru c` \n aceast` sear` doamna Trovere ne-a

f`cut favoarea s` vin` s` ne ajute!
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Ghislaine se purtase ca o gazd` perfect` [i

Bernard Leger p`rea deja mai pu]in ab`tut.

– Ierta]i-m`, i-am spus. M-am temut c` mama are

nevoie de ajutor, nu suntem sprijini]i deloc.

– Ave]i o via]` foarte ocupat`, a declarat Bernard

f`r` s-o scape din ochi pe Ghislaine.

N-am fost surpins` de evidenta sa admira]ie,

deoarece veri[oara mea era mai frumoas` decât de

obicei.

Dup` ce i-am oferit un aperetiv, am servit-o [i pe

Ghislaine [i m-am \ntors la buc`t`rie.

– Descrie-mi invitatul nostru! mi-a cerut mama.

Chiar când era dep`[it` de treburi, g`sea modul

de a se intersa de prietenii mei!

Dup` ce m-am asigurat c` doamna Trovere nu se

afla \n apropiere, i-am spus:

– Dac` am \n]eles bine, este vorba de un v`duv

nefericit...

– Este \n vârst`?

Am scuturat din cap.

– Oh, nu! Probabil c` nu are mai mult de treizeci

de ani... Dar mi-a povestit c` so]ia [i copilul au

STÂNCA PESC~RU{ILOR 85



pierit \ntr-un accident de circula]ie... Dup` toate

aparen]ele, nu [i-a revenit \nc`.

– S`rmanul!...

– Deocamdat`, am continuat, Ghislaine \i face

conversa]ie, ceea ce pare c` nu-i displace!

Mama a ridicat o sprâncean`.

– I-ai l`sat singuri? Nu te \ncrede \n Ghislaine,

draga mea...

Am zâmbit.

– Nu m` deranjeaz` deloc! Dac` Sabine s-ar

putea c`s`tori cu Jean-Pierre Verbier [i Ghislaine

cu Bernard Leger, a[ fi foarte fericit`! |]i imaginezi

cât de calm` ar fi via]a, dup` plecarea lor...

Mama \ncepu s` râd`.

– Cum organizezi lucrurile... a spus gânditoare.

Dup` cin`, \n timp ce toat` familia se afla \n

micul salon, veni [i Jean-Pierre lâng` noi. Luase

masa \n compania celorla]i oaspe]i, ceea ce era

logic – deoarece \[i pl`tea sejurul la Grand Hotel

de la Castel – dar \[i petrecea \n general seara cu

noi.

Bernard Leger se \ntoarse spre bunicul
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– Castelul roz are o istorie? \l \ntreb`.

Nu putea pune o \ntrebare mai bun`. Bunicul se

\ndrept` cu mândrie... Adora s` vorbeasc` despre

casa sa [i era suficient ca cineva s` se orienteze

asupra acestui subiect, c` se lansa \ntr-un monolog

interminabil.

Pentru noi era aceea[i arhicunoscut` poveste [i

nu-l mai ascultam pe bunicul care expunea cu lux

de am`nunte cum fusese construit hotelul, \n ce

perioad` [i care fuseser` modific`rile aduse dup`

aceea...

– Sunt unele repara]ii de f`cut urgent, a

ad`ugat. Din nefericire suntem cople[i]i de

impozite...

– Aceast` regiune este o min` de aur pentru

cine se intereseaz` de natur`, a declarat 

Jean-Pierre.

Bernard Leger \i arunc` o privire p`trunz`toare.

– Este preocuparea dumneavoastr`, \n afara

profesiunii?

– Este meseria mea! declar` cu mândrie 

Jean-Pierre. 
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Studiez flora [i fauna tuturor provinciilor

franceze...

– Ar trebui s` veni]i aici prim`vara, declar`

bunicul. Sunt nenum`rate flori de câmp... Nu-i a[a,

Sabine?

– Da, ar trebui s` vii prim`vara! a repetat

aceasta. Te-a[ ajuta...

Ghislaine rican`:

– Ar fi un ajutor foarte util! Sabine este

incapabil` s` recunoasc` o floare-bro[teasc` [i o

floare de p`p`die.

Sabine a strâns din buze.

– Sora mea glume[te! a exclamat t`ios. Bunicul

m-a \nv`]at o mul]ime de lucruri \n leg`tur` cu

plantele... Era a[ezat` lâng` bunicul [i \[i puse

mâna pe um`rul s`u, ca [i când \i cerea s` o sprijine

\n ceea ce tocmai spusese. Acesta nu se l`s` rugat...

– Desigur! a exclamat. Când tr`ie[ti \ntr-un loc

atât de minunat, domnule Verbier, te captiveaz` 

s`-i descoperi toate frumuse]le...

Era pentru prima dat` când \l auzeam pe bunicul

vorbind despre plante! Nu-l v`zusem niciodat`
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interesându-se decât de varza de Bruxelles sau de

maz`rea din gr`din`!

Dup` toate aparen]ele, nepoata \i ceruse s` i se

alieze [i s-o ajute s`-l atrag` \n plas` pe tân`rul

b`rbat...

Nu m-am putut \mpiedica s`-l plâng pe 

Jean-Pierre, \n ciuda dorin]ei mele de a o vedea pe

Sabine p`r`sind castelul. B`rbatul care o va lua de

so]ie va avea, cu siguran]`, o surpriz` nepl`cut`

dup` luna de miere... 

Mi-am amintit de fasoanele pe care le f`cea când

i se cerea o mân` de ajutor...

Bernard Leger [i-a luat r`mas-bun [i, dup` ce 

le-a mul]umit p`rin]ilor mei pentru ospitalitate, 

s-a apropiat de bunicul.

– Sper c` \ntr-o zi m` ve]i putea duce s` vizitez

castelul, domnule. Ador casele vechi...

Bunicul i-a adresat un zâmbet cuceritor.

Bernard Leger [i Jean-Pierre Verbier c`utau s`

atrag` simpatia b`trânului b`rbat. Oare cine \l va

complimenta mai mult? |n ce scop?
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***

A doua zi diminea]` era frig [i umezeal`. Vântul

sufla puternic, smulgând ultimele frunze [i

scuturând obloanele prost fixate.

– S-ar crede c` este deja iarn`! a exclamat mama

\nfiorându-se. Sper c` anul acesta nu va fi prea frig:

combustibilul lichid este atât de scump [i casa asta

atât de greu de \nc`lzit. A[ vrea ca admiratorul

Sabinei s` r`mân` mult timp aici: ceea ce ne

pl`te[te pentru pensiunea sa ne ajut` s` facem fa]`

cheltuielilor! {tiu bine c` ar trebui s` m`resc

pre]urile, dar nu \ndr`znesc s` cer mai mul]i bani

vechilor no[tri clien]i...

S-a a[ezat pe un tamburet \n buc`t`rie.

– M`car dac` bunicul t`u ar consim]i s` vând`

acest castel! Asta ne-ar permite s` tr`im...

A ezitat o clip` \nainte de a ad`uga:

– ... ca toat` lumea!

90 HEATHER MILLER



Am privit-o cu uimire.

– Este ciudat c` vorbe[ti astfel, mam`! Domnul

Raguenon a spus acela[i lucru... Pretinde c`

bunicul ar face o afacere excelent`...

Mama a ridicat o sprâncean`.

– Curios c` a abordat acest subiect... a remarcat

cu rezerv`. M` \ntreb de ce...

– Este evident, mam`! Castelul este foarte bine

situat! Vederea este superb`, toat` lumea o spune!

– Nu se poate tr`i din peisaj, a declarat mama

senten]ios. |ncep s` m` satur s` v`d marea

rostogolindu-[i valurile [i luându-ne cu asalt

ferestrele... A[ da cu pl`cere castelul [i hectarele

sale de land` pentru un mic apartament \n centrul

Parisului!

Am izbucnit \n râs.

– Nu te cred! \n sufletul t`u e[ti breton`!

– Deloc. Nu uita c` sunt n`scut` la Paris [i c`

acolo mi-am petrecut toat` tinere]ea! Dac` nu-l

cuno[team pe tat`l t`u, probabil c` a[ fi fost \nc`

acolo! N-am fi aici...

– Nici eu n-a[ fi aici! am obiectat.
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A fost rândul mamei s` râd`.

– |n tot cazul, a reluat, nu l-am fi tras pe dracu

de coad` ca ni[te s`rmani nenoroci]i...

– Cine este s`rman nenorocit? a \ntrebat tata,

care tocmai [i-a f`cut intrarea \n buc`t`rie.

Nu l-am auzit venind: mergea atât de silen]ios

pe t`lpile de crep...

– Noi suntem ni[te s`rmani nenoroci]i, Anne [i

cu mine, a declarat mama. |mi spun deseori c`

dac` tat`l t`u ar accepta s` scape de povara aceasta

enorm`, pe care o reprezint` Castelul roz...

Tata tres`ri [i zâmbetul i se transform` \n

grimas`.

– S` vând` castelul! Draga mea Louise, e[ti

nebun`! Oare nu [tii cât de mult ]ine tata la aceast`

proprietate? Este mândria [i bucuria sa... [i

mo[tenirea noastr`.

Mama a ridicat ochii la cer.

– S-ar spune c`-]i aperi leag`nul familiei! Dar nu

e[ti n`scut aici [i aceast` proprietate nu apar]ine

familiei Bergeron de secole [i secole... Dac` tat`l

t`u n-ar fi ob]inut acea mo[tenire nea[teptat`, ar fi
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fost incapabil s` cumpere castelul roz [i ar fi acum

retras \ntr-un mic pavilion f`r` preten]ii... |[i

\nchipuie c` a devenit mare senior [i afecteaz`

maniere aristocratice, de[i \n realitate nu este

decât un biet b`trân cu fasoane pe cât de

\nduio[`tore, pe atât de ridicole...

S-a oprit cu respira]ia t`iat`. Era prima dat`

când se lansa \ntr-o asemenea critic` violent` [i 

mi-am spus c` trebuie s` fie foarte obosit` [i

demoralizat` pentru a \ndr`zni s`-[i dezv`luie cele

mai ascunse gânduri.

– Louise! a exclamat tata [ocat. Oare cum po]i s`

vorbe[ti astfel? Tata este un b`rbat excep]ional...

Ador` Castelul roz [i eu de asemenea! Când va

muri, voi fi mândru s` devin proprietarul acestei

locuin]e superbe [i dup` moartea mea, sper s-o

mo[teneasc` Anne, iar apoi copiii s`i...

Mama s-a mul]umit s` ofteze.

– Curând, nu vom mai avea destui bani pentru a

r`mâne aici... Atunci va trebui s` vând`...

– |mi doresc din tot sufletul ca asta s` nu se

\ntvmple cât tr`ie[te tata. L-ar omor\.
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{i a ad`ugat, melodramatic:

– Asta m-ar putea omor\ [i pe mine!

– Oh, nu-mi fac griji pentru tine! a exclamat

mama cu amuzament. }i-ar trebui mai mult ca s`

mori... A[a c` \ncearc` s` fi realist, dragul meu!

Pu]in ofensat, tata a p`r`sit buc`t`ria

bomb`nind.

– Te sup`r` oare s` pui un bu[tean \n plus \n

[emineul din salon? a strigat mama \n urma lui.

Tata s-a mul]umit s` scoat` un morm`it u[or \n

loc de r`spuns [i mama s-a \ntors spre mine,

scuturând din cap.

– Sper c` tat`l t`u nu va deveni ca propriul lui

tat`, \mb`trânind...

– Oh, este mult prea lene[ pentru asta, am

declarat.

Mama a oftat u[or.

– Poate ar trebui s` facem pu]in` cur`]enie \n

salonul mare, a sugerat.

Am pus mâna pe o cârp` de praf [i o m`tur` [i

m-am \ndreptat spre acea \nc`pere care era

rezervat` oaspe]ilor de la Grand Hotel de la Castel.
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Doamna Maillard, a[ezat` lâng` foc, tricota cu

ardoare. Ochelarii \i alunecaser` pe vârful nasului

[i-i ridic` pe frunte când am intrat \n \nc`pere.

– Bun` ziua, mica mea Anne! Ar trebui s`

mergem s` vedem o cas` situat` la circa cincizeci

de kilometri de aici, dar este atât de frig \ncât chiar

nu-mi vine s` m` mi[c...

Familia Maillard \[i alesese de ani de zile

domiciliul la castelul roz [i b`tea regiunea \n lung

[i-n lat \n c`utarea casei visurilor lor. Pân` acum

nu reu[iser` s` descopere casa ideal` [i m`

\ntrebat dac` vor reu[i \ntr-o zi.

Evident, dac` o descopereau, asta \nsemna

plecarea lor [i o pagub` pentru noi... Dar cei doi

Maillard nu mai erau tineri [i m` temeam s` nu

devin` neputincio[i [i s` nu fie \ntru totul \n grija

noastr`.

Cei patru oaspe]i ai no[tri, domnul [i doamna

Maillard, domni[oara Salles [i domnul Brevin, erau

to]i \n vârst` [i asta m` speria. 

Uneori aveam impresia c` ar fi la locul lor 

\ntr-un azil...
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Eram cu adev`rat prin[i \ntr-o pânz` de p`ianjen

[i o clip` mi l-am imaginat pe bunicul a[ezat \n

centrul acesteia, tr`gând de firele paia]elor pe care

le ac]iona dup` voia sa, cu un aer protector,

\ncântat de el \nsu[i [i de ceea ce poseda.

– Nu este decât toamn`, i-am spus doamnei

Maillard. Poate mâine vom vedea soarele... Uneori

sfâr[itul toamnei este foarte frumos pe aici. Dac`

se face frumos, v` ve]i putea duce s` vede]i casa

aceea \n timpul s`pt`mânii...

Chipul i s-a luminat.

– Sper. Mi-ar pl`cea atât de mult s` m` ocup de

propriul c`min...

De patru ani nutrea aceast` dorin]` [i m`

\ndoiam c` va reu[i s` [i-o realizeze vreodat`. Era

atât de bine la Grand Hotel de la Castel, cu so]ul

s`u... |[i f`cuser` micile lor obiceiuri [i duceau

realmente o via]` realmente inactiv`, petrecându-[i

zilele \n fa]a focului \n timpul anotimpurilor reci [i

\n parc, \ndat` ce vremea era bun`.

Am p`r`sit-o pe doamna Maillard pentru a m`

duce \n camera Ghislainei. Era ora s` se \mbrace [i
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cu toate c` era treaba Sabinei, aceasta nu se

\ngrijea niciodat`.

– Am \ntârziat pu]in, i-am spus. Dar au fost

multe de f`cut \n aceast` diminea]`...

– Unde este draga mea sor` mai mare? Pe

urmele lui Jean-Pierre? a \ntrebat \n timp ce o

\mbr`cam rapid, evitând s`-i privesc picioarele atât

de pl`pânde, f`r` culoare [i f`r` via]`...

– Pune-mi rochia albastr`, te rog, Anne. Cred c`

este cea care-mi vine cel mai bine; vreau s` plac

ast`zi!

– Ah, bun! am spus.

– Nu crezi c` l-a[ putea interesa pe Jean-Pierre

Verbier? m-a \ntrebat strângând din ochi.

– De ce nu? i-am r`spuns sec. 

– Sabine ar fi furioas`! a replicat \n timp ce-[i

freca mâinile cu un aer \ncântat.

N-am f`cut comentarii. 

La ce bun s` angajez o conversa]ie pe un

asemenea subiect?

Am vrut s`-i pun papucii, dar a refuzat.

– D`-mi mai degrab` pantofii din lac negru!
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M-am supus. |nv`]asem de mult c` era inutil s`

discut cu Ghislaine, deoarece reu[ea \ntotdeauna

s` aib` ultimul cuvânt.

Apoi i-am \ntins un pieptene [i s-a coafat

singur`, a[ezat` \n fotoliul rulant pe care [i-l

adusese \n fa]a oglinzii mari \n care se putea vedea

\ncepând de la talie.

– Chiar sunt o fat` frumoas`! a decretat. Nimeni

n-ar putea spune altfel.

***

Când a aflat c` Bernard Leger venise s` cineze

acas`, Mireille a vrut s` [tie \n cele mai mici

am`nunte cum se petrecuse totul.

N-am avut timp s`-i vorbesc, deoarece Bernard

Leger \[i f`cuse deja intrarea \n biroul nostru, cu

bra]ele \nc`rcate de dosare. M-a tratat cu oarecare

r`ceal` [i mi-am spus c` regreta foarte mult c` mi

se dest`inuise...
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Cât despre Mireille, o ignor` complet. Aceasta 

n-o sup`r`: hot`râse c` era vorba despre un b`rbat

foarte misterios ale c`rui gesturi aveau toate

semnifica]ii ascunse.

N-am mai avut timp s` flec`rim, deoarece \n acea

dup`-amiaz` am avut foarte mult de lucru. Atât de

mult, \ncât domnul Raguenon mi-a cerut \n mod

excep]ional s` vin a doua zi s` lucrez toat` ziua. Cu

greu puteam refuza, dar m` fr`mânta gândul c`

mama va fi supra\nc`rcat` de treburi.

La ora prânzului, Mireille m` lu` cu ea:

– Vino! 

S` mergem s` mânc`m un sandvi[...

Ne-am instalat \ntr-o cafenea mic` [i am

comandat dou` beri [i sandvi[uri cu unt [i jambon.

Când sosir`, nu mi-am putut st`pâni o

strâmb`tur`. Pâinea era veche [i când am vrut s`

verific ce era \n interior, am observat un strat

sub]ire de unt [i o felie fin` de jambon, pe

jum`tate uscat`.

– E[ti foarte dificil`! morm`i Mireille care mu[c`

din propriul sandvi[ cu poft`.
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– Trebuie s` recunosc c` este o schimbare fa]`

de buc`t`ria bun`  mamei! am exclamat.

– E[ti prea r`sf`]at`, draga mea! a declarat

Mireille pe un ton senten]ios. Eu g`sesc sandvi[ul

foarte bun de mâncat...

|ntr-o zi, mi-am promis, o voi invita pe Mireille

acas` [i va afla ce \nseamn` o mas` bun`!

– Nu m`nânci? se mir` aceasta.

– Nu-mi mai este foame.

|[i terminase deja sandvi[ul [i-l lu` pe al meu.

– Nu vom l`sa asta s` se piard`!

Am privit-o cu groaz`.

– Mireille! Deja nu e[ti prea slab`... Dac`

m`nânci cât doi, vei deveni enorm`!

Aceasta a ridicat din umeri ar`tând prin asta c`

pu]in \i p`sa.. M-am uitat la ceas: \mi mai r`m`sese

un sfert de or` pe care-l puteam petrecere la

biblioteca municipal` s` aleg câteva c`r]i pentru

doamna Maillard.

Adora pove[tile poli]iste cât mai \ngrozitoare [i

sângeroase [i am luat dou` c`r]i de spionaj care

p`reau s` \ndeplineasc` \ntru totul aceste condi]ii.
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M-am mirat \ntotdeauna cum doamna Maillard, atât

de blând` [i de lini[tit`, putea fi pasionat` de

drame atât de \nsp`imânt`toare.

Ie[ind din bibliotec`, am dat nas \n nas cu

Bernard Leger.

– Ia te uit`, Anne... A[adar, e[ti o cititoare

asidu`? Am scuturat negativ din cap.

– N-am deloc timp s` m` consacru lecturii, din

p`cate. C`r]ile acestea sunt destinate uneia dintre

clientele noastre.

Mi-a zâmbit. P`rea c`-i disp`ruse proasta

dispozi]ie din ajun.

– Vrei s` cinezi cu mine disear`? mi-a propus

brusc.

– V` mul]umesc, dar este imposibil: \n fiecarea

sear` trebuie s-o ajut pe mama.

A oftat.

– Se pare c` asta ne mic[oreaz` posibilit`]ile!

– Complet...

***
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Cele dou` s`pt`mâni care au urmat au trecut

f`r` incidente. Jean-Pierre Verbier nu p`rea s` se

gândeasc` s` plece... [i asta ne bucura, c`ci suma

pl`tit` pentru pensiunea sa ne era foarte necesar`,

acum când anotimpul rece p`rea s` se fi instalat

devreme [i când trebuia \nc`lzit castel ca \n plin`

iarn`.

Domnul Raguenon a hot`rât s` m` premieze [i

am \nmânat \n \ntregime mamei salariul, \ncercând

s` uit acel taior cu pantalon frumos, pe care-l

v`zusem \ntr-o vitrin` \n Saint-Guillier...

Bunicul p`rea mai mul]umit ca niciodat`. 

Jean-Pierre reprezenta pentru el un auditoriu, care

nu se plictisea niciodat` ascultându-l. Tân`rul

b`rbat \l asculta f`r` s` râd`, chiar când \i povestea

\ntâmpl`ri care nu ]ineau de \nceput...

|i pl`cea s` povesteasc` ispr`vi imaginare [i

vorbea deseori de drame pe care tocmai le citise \n

ziare, ca [i când acestea i se \ntâmplaser` personal.

Sabine \nflorea cu fiecare zi mai mult. Devenise

aproape dr`gu]`... Dar caracterul nu i se

\mbun`t`]ise. Considera nedemn de ea s`
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efectueze o cât de mic` sarcin` la castel. Refuza

chiar s` [tearg` vesela...

– M` \ntreb cum se va termina totul, a spus 

\ntr-o zi mama. Bunicul va povesti \n curând c` a

fost cel mai bun prieten al generalului de Gaulle...

sau c` a fost primul care a traversat Pacificul

\notând! Iar Sabine va vrea s` i se vorbeasc` la

persoana a treia!

|n mod ciudat, Jean-Pierre fu cel care curm`

aceast` stare de a[teptare \n care ne adânciser`m

to]i. |ntr-o diminea]` când m` aflam la subsol

umplând ma[ina de sp`lat, veni s` mi se al`ture.

– Ah, aici e[ti! a spus.

– Da. |n ruf`rie murdar`, pân` la gât... Vre]i s`

m` ajuta]i?...

A \nceput s` râd`.

– Nu, mul]umesc. A[ vrea s`-mi achit nota de

plat`...

L-am privit surprins`.

– Dar ne-a]i dat un cec joia trecut`...

– Exact. A[ dori s` pl`tesc ce mai datorez,

deoarece trebuie s` v` p`r`sesc!
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Inima a \nceput s`-mi bat` mai tare. Nu pentru

c` nutream o pasiune ascuns` pentru oaspetele

nostru, ci pentru c` mama va trebui s` se descurce

f`r` s` mai primeasc` cecul s`u s`pt`mânal...

– Iat` o decizie nea[teptat`...

A f`cut un gest cu mâna.

– Sunt a[teptat la Paris, a spus cu un oftat u[or.

S` [tii c` timpul meu nu-mi apar]ine...

|mi imaginasem c` cercet`torii [i scriitorii – [i

dac` \n]elesesem bine, Jean-Pierre practica aceste

dou` activit`]i \n acela[i timp – erau fiin]e care

lucrau doar când doreau.

– Credeam c` v` ve]i petrece iarna aici. {i

Sabine...

Nu mi-am \ncheiat fraza, iar el evit` s`

descopere ultima parte.

– |mi pare r`u, dar trebuie s` plec. Desigur, voi

pl`ti pensiunea pân` joia viitoare... Mi se pare

normal!.

– Oh, nu! Mama n-ar accepta asta niciodat`!

S-a l`sat o t`cere pe care am \ntrerupt-o brusc.

– O s` ne lipsi]i!
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– {i mie \mi ve]i lipsi to]i, a declarat cu

amabilitate. Mai ales bunicul... Este un povestitor

minunat!

Nu m-am st`pânit s` zâmbesc.

– Este adev`rat. Poveste[te \ntâmpl`ri

frumoase...

Jean-Pierre \[i vâr\ mâinile \n buzunarele

pantalonilor din flanel` gri.

– Ei bine, Anne, m` pot baza pe dumneata

pentru a-mi preg`ti nota? |n acest timp \mi voi lua

r`mas-bun...

– R`mâne]i la prânz?

– Nu, am inten]ia s` plec \n cursul dimine]ii.

Asta nu era o alt` veste bun`, deoarece m-am

temut c` mama \l inclusese \n por]ie.

Anun]ul plec`rii celui mai tân`r oaspete al

nostru avu efectul unei bombe. Am crezut c`

Sabine va le[ina... 

Dar a avut destul `mândrie pentru a-[i reveni [i

a nu ar`ta cât de disperat` era.

Totu[i, \ndat` ce ma[ina tân`rului cercet`tor a

disp`rut dup` prima cotitur` a aleii mari, se
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pr`bu[i pe o treapt` de la intrare suspinând de ]i

se rupea inima.

– Bine a f`cut, declar` Ghislaine care r`m`sese

pe palierul treptelor. Bine a f`cut! O fat` ca tine nu

poate spera s` re]in` un asemenea b`rbat mult

timp!

Zâmbea mul]umit`.

– Sunt sigur` c` m-a g`sit mai frumoas` ca tine!

– Ghislaine! am exclamat. Nu este momentul s`

vorbe[ti astfel. Nu po]i ar`ta pu]in` \n]elegere?

Ghislaine izbucni \n râs.

– Bine a f`cut! a repetat cu o voce foarte strident`.

De altfel, am remarcat c` o privea mai ales pe

Anne. He, he. Nu m-ar mira ca \ntre el [i Anne...

Mama [i-a pus mâna pe um`rul nepoatei sale.

– Ridic`-te Sabine. Haide, n-ai s` r`mâi aici toat`

ziua. Pu]in curaj... Ce vor crede oaspe]ii no[tri

dac` te v`d \n starea asta?

Mama a sus]inut-o pân` la u[`. |n acea clip` a

sosit tata – ca \ntotdeauna prea târziu – [i ne-a pus

o droaie de \ntreb`ri pentru a cunoa[te movicul

acestei drame...
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|mpingându-[i fotoliul \n hol, Ghislaine râdea ca

o isteric`.

– Ah, ce familie! am oftat \ndreptându-m` spre

buc`t`rie, unde erau atât de multe lucruri de f`cut.

|n acea dup`-amiaz`, biroul mi s-a p`rut mai

primitor ca niciodat`.

Mireille a ghicit imediat c` am avut necazuri.

– S` nu-mi spui c` familia ta a f`cut iar tr`sn`i!

Am ridicat din umeri [i m-am gr`bit s`-mi scot

impermeabilul [i fularul. Apoi m-am a[ezat \n fa]a ei.

– Dac` nu m` dest`inui cuiva, voi \nnebuni! am

spus cu triste]e.

I-am povestit ce s-a \ntâmplat acas` de

diminea]`. Mireille d`du din cap comp`timitoare.

– De ce a plecat? m-a \ntrebat când am terminat.

}i-a dat vreun motiv plauzibil?

– Nu, nu chiar. A pretins c` este nevoie de el la

Paris... M` \ntreb dac` nu datorit` faptului c`

Sabine \l c`lca pe nervi! Nu-l l`sa lini[tit nici o

clip`.

– Poate se va \ntoarce, a f`cut Mireille cu

optimism.
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Am scuturat negativ din cap.

– M-ar mira. Imagineaz`-]i c` Ghislaine a sugerat

c` nu-i eram indiferent`. Pe moment, Sabine n-a

reac]ionat, dar când se va mai gândi la aceast`

conversa]ie, cuvintele surorii sale \i vor reveni \n

minte. S-ar putea ca acestea s` fie la originea unor

noi drame.

Domnul Raguenon [i-a f`cut intrarea \n birou [i

n-am avut posibilitatea s` continu`m.

Cât a[ fi vrut s` fug departe de Castelul roz [i de

veri[oarele mele! Departe de munca pe care o

f`ceam pentru a \ntre]ine aceast` locuin]` prea

mare [i acest hotel de doi bani... departe de griji,

departe de necazuri...

Din p`cate, trebuia s` r`mân. Pentru mama...
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Capitolul 5

|n acea sear`, cina  fost mai bun` ca de obicei [i

oaspe]ii no[tri au fost \ncânta]i.

Doamna Maillard m-a oprit \n timp ce m`

preg`team s` pun un bu[tean pe foc.

– A[ vrea s`-]i vorbesc, Anne...

Vocea \i tremura pu]in [i am realizat brusc, c`

era foarte \n vârst`. De câteva luni, ridurile care-i

acopereau fa]a se accentuaser`, p`rul p`rea c` i se

r`rise [i mâinile \i erau acoperite de pete brune.

S-a a[ezat pe bra]ul unui fotoliu [i am \n]eles c`

avea un lucru foarte dificil s`-mi spun`...



|ntotdeauna se instala astfel când voia s`-mi

povesteasc` greut`]ile pe care le avea \n a g`si casa

visurilor sale...

– Sper c` nu-mi vei repro[a dac` \]i vorbesc cu

inima deschis`, mica mea Anne... Dar te cunosc de

atât de mult timp!

I-am zâmbit cu un aer \ncurajator, \n timp ce m`

\ntrebam cu pu]in` \ngrijorare ce va urma.

– Este \n leg`tur` cu Sabine...

Am oftat. Oare ce-a mai putut face sau spune?

– Da, doamn` Maillard.

– Copila asta s`rman`! Este realmente foarte

\ndr`gostit` de domnul Verbier! Nu trebuie decât

s-o prive[ti pentru a  \n]elege...

– Este adev`rat, am spus.

– {i el a plecat? a \ntrebat doamna Maillard.

– A trebuit s` se \ntoarc` a Paris din motive de

ordin profesional. Doamna Maillard \[i puse mâna

pl`pând` pe \ncheietura mea.

– Dar se va \ntoarce?

– Nu [tiu, doamn` Maillard. Cred c` are de

lucru... 
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Poate a adunat aici toate elementele care-i erau

necesare \n redactarea lucr`rii sale.

Doamna Maillard a r`mas t`cut`. P`rea adâncit`

\n gânduri...

– Acest b`rbat este s`rac? a \ntrebat brusc.

Am b`nut c` tot c`uta un motiv al plec`rii lui

Jean-Pierre. Nu i-a venit \n minte decât c` acesta

din urm` a fost pur [i simplu obosit de

permanentele aten]ii ale Sabinei [i c` a [ters-o

\nainte de a fi prea târziu.

– Nu p`rea s` aib` probleme materiale, am

declarat.

Doamna Maillard \[i duse o mân` tremur`toare

la buze.

– S`rmana micu]` Sabine!

M-am temut o clip` s` nu \nceap` s` plâng`.

– S`rmana inimioar`!

Mi-a venit s` izbucnesc \n râs. Când eram

adolescent`, aveam obiceiul detestabil de a râde \n

momente nepotrivite, ceea ce o scotea pe mama

din s`rite. Credeam c` râsetele mele nest`vilite [i

necontrolate de adolescent` \mi trecuser` [i iat` c`
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m` apucau din nou auzind-o pe doamna Maillard

spunându-i Sabinei "inimioar`".

Nici un epitet nu ar fi fost mai nepotrivit pentru

veri[oara mea!

– Mi-e team` pentru ea! [opti doamna Maillard

care, din fericire, n-a remarcat c` m` luptam cu

disperare \mpotriva unei ilarit`]i imposibil de

st`pânit.

A oftat.

Unele fete tinere fac mari prostii, Anne! Ar

trebui s-o supraveghezi pe veri[oara ta!

– Sabine nu este genul de a se l`sa prad` la

nesfâr[it disper`rii, am spus cu siguran]`.

Doamna s-a \ndreptat.

– Anne, acum sunt mai mult de patru ani de

când tr`iesc la Grand Hotel de la Castel! Patru

ani... Poate este prea mult, dar \nc` n-am g`sit casa

ideal` \n care ne-ar pl`cea s` ne sfâr[im zilele... {i

apoi, mama ta este atât de fermec`toare!

I-am zâmbit, \ntru totul de acord cu acea p`rere

m`gulitoare.

– To]i v` iubim mult, doamn` Maillard. 

112 HEATHER MILLER



Este ca [i când face]i parte din familie...

– Am \nv`]at s` v` cunosc bine, a continuat

b`trâna doamn`, mai ales pe Sabine. Este o tvn`r`

fat` frustrat`, care are nevoie s`-[i cl`deasc` via]a

lâng` un b`rbat simpatic [i \n]eleg`tor!

Simpatic? Da, Jean-Pierre Verbier era. Dar nu

eram sigur` c` era capabil de foarte mult`

\n]elegere!

– Sabine [i Ghislaine m` \ngrijoreaz`, a mai spus

doamna Maillard. S`rmana Ghislaine tr`ie[te \ntr-o

lume de vis... Dar Sabine, care a avut norocul s`

\ntâlneasc` dragostea [i care acum se vede

p`r`sit`, este \n stare s` fac` orice! De aceea, te

sf`tuiesc s-o supraveghezi, Anne!

M-am \ncruntat.

– Vre]i s` spune]i c` Sabine s-ar putea duce la

Paris pentru a \ncerca s`-l g`seasc`? am \ntrebat.

Doamna Maillard st`tea cu ochii pleca]i.

– Nu, a murmurat. M` tem ca Sabine s` nu se

lase prad` unui act de violen]`...

S-a \ntrerupt brusc.

– Cum asta? am insistat f`r` s` \n]eleg.
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– {i dac` se sinucide?

Aceast` sugestie mi s-a p`rut ridicol`. Sabine

]inea prea mult la via]` pentru a atenta la zilele ei!

Doamna Maillard a ridicat \n sfâr[it ochii [i m-a

\nv`luit \ntr-o privire p`trunz`toare.

– Am crezut \ntotdeauna c` e[ti o tân`r` fat`

perspicace [i sensibil`, Anne! a declarat pe un ton

acuzator.

M-am sim]it ro[ind.

– Te asigur c` ar trebui s`-mi iei avertismentul

\n serios, Anne! Poate \]i imaginezi c` nu observ

nimic, dar nu-mi scap` mare lucru din ceea ce se

\ntâmpl` \n casa aceasta... S` nu ui]i c`-mi petrec

cea mai mare parte a timpului a[ezat` cu tricotajul

meu, \ntr-un col] al salonului. Lucrul cu andrelele

d` complet` libertate min]ii!

Degete i s-au crispat pe mâna mea.

– Sabine este disperat`! Dac` este ajutat` s`

treac` de acest moment greu, poate \[i va rec`p`ta

curajul... 

Dar permite-mi s`-]i dau un sfat: zilele astea n-o

pierde din vedere...
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|n acea clip` [i-a f`cut apari]ia Ghislaine \n

fotoliul s`u rulant.

– Anne, te rog, \ncearc` s-o faci pe Sabine s`

tac`! Nu \nceteaz` s` plâng` [i asta m` calc` pe

nervi \ntr-un hal!

A strâns din buze.

– Dac` ar fi avut cât de pu]in bun-sim], ar fi

\n]eles c` Jean-Pierre nu ]inea s-o ating`... Nici

chiar cu penseta! Eu i-am pl`cut mai mult! a

ad`ugat cu insolen]`.

Doamna Maillard a p`lit [i s-a pr`bu[it pe un

scaun.

– Ghislaine! a exclamat cu voce slab`. Cum po]i

oare?

Am ridicat din umeri.

– Jean-Pierre nu s-a interesat mai mult de tine

decât de Sabine! am declarat cu asprime. Tot ce l-a

pasionat a fost flora regiunii! Atâta tot, punct!

|ncepusem s` m` satur de aceste discu]ii

interminabile, care nu duceau la nimic!

Ghislaine rican`.

– El, un specialist \n flora [i fauna regional`? 
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Sunt sigur` c` ne-a spus basme...

{i, coborând vocea, a ad`ugat:

– Probabil a venit s` se instaleze aici pentru a se

ascunde dup` o lovitur` nereu[it`!

– Ce imagina]ie, s`rmana mea Ghislaine!

Rican` din nou. Niciodat` nu am auzit un râs

atât de nepl`cut, \n acela[i timp amar [i crud!

Enervat`, am p`r`sit \nc`perea f`r` s` adaug o

vorb` [i m-am dus s` m` al`tur mamei la buc`t`rie.

Tocmai jumulea o ra]` [i pentru prima dat` am

remarcat cearc`nele care-i f`ceau ochii mai mari.

– E[ti obosit`, mam`?

Mi-a adresat o privire trist`.

– Uneori \mi spun c` mi-ar pl`cea mult s` am o

zi de odihn` din când \n când... Chiar dac` n-ar fi

decât din trei \n trei luni, ar fi minunat!

– Oh, mam`! Am s`rutat-o cu tandre]e. Era atât

de rar demoralizat`, \ncât faptul de a o vedea

ab`tut` m` \mboln`vea.

– Biata mam` !

– M`car dac` ar accepta bunicul t`u s` vând`

[andramaua asta ! Am putea to]i respira...
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F`r` s` m` gândesc mult timp, m-am dus \n

camera bunicului, pe care acesta o numea pompos

biroul s`u, pentru c` o enorm` mas` de lucru din

perioada Eupire ocupa unul din col]uri.

Era o \nc`pere imens`, situat` la etajul \ntâi, ale

c`rei ferestre d`deau spre mare. Pesc`ru[i planau

de la \n`l]ime [i se a[ezau pe stânci cu strig`te

r`gu[ite care aminteau de râsul bunicului...

Acesta st`tea \ntr-un mare fotoliu Voltaire.

Mu[ca din mu[tiucul unei pipe stinse, \n timp ce

contempla o barc` de pescari care se leg`na pe

suprafa]a apei.

– Bunicule, am ceva foarte important s`-]i spun!

– Te ascult ! f`cu marele senior, ar`tându-mi un

taburet mare din apropierea fotoliului.

Am r`mas \n picioare.

– Este foarte important, am repetat.

– Sunt convins de asta ! a spus râzând u[or.

Niciodat` nu m-a luat \n serios [i brusc \mi

ap`ru enormitatea sarcinii mele.

– Bunicule, mama este epuizat` ! Hotelul nu

aduce practic nimic, \n afar` de multe griji [i
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munc`... Dac` ai vinde Castelul roz, am avea destui

bani pentru a duce o via]` normal`. 

Mi-am tras respira]ia \nainte de a continua.

– Nu vorbesc pentru mine: muncesc [i m` pot

descurca [i singur`. Sabine ar putea face la fel dac`

ar avea pu]in curaj ! Dar m` gândesc la restul

familiei. Din p`cate, tata nu mai este bun de mare

lucru. Cât despre Ghislaine, s` nu mai vorbim...

Totul se sprijin` pe umerii mamei [i ea nu mai

poate ! De ce s` nu vindem ?

Chipul i s-a \n`sprit . |[i puse pipa pe o mas`

mic` [i-[i \ncruci[` bra]ele.

– Oare ai innebunit ?

Ochii \i aruncau fulgere [i am \n]eles c`

demersul meu \i p`rea \ntru totul deplasat.

– Avem un castel splendid ! Cel mai frumos din

Fran]a, probabil cel mai frumos din ...

Am terminat pentru el.

– Cel mai frumos din lume, de ce nu ? am

exclamat eu cu am`r`ciune.

– Un castel \nc`rcat de istorie, \n care fiecare

piatr`, dac` ar putea vorbi, ne-ar spune o mul]ime
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de lucruri ! Am avut buna idee s` instal`m un hotel

\n acest castel, unde primim oaspe]i ale[i, care

beneficiaz` de un serviciu de calitate ! {i ai vrea 

s`-l vând ?

{i-a strâns pumnii.

– N-ai minte nici de doi bani, micu]o ! Oare nu

[tii c` iubesc acest castel ? La fel tat`l t`u [i

veri[oarele tale, care au mai mult suflet decât tine!

Furia \l sufoca.

– Micu]` f`r` inima ! Oare nu gânde[ti mai mult

de lungul nasului ? Vrei s` faci via]a imposibil` la

toat` lumea de aici ? Nu ]i-a fost de-ajuns c` i-ai

zdrobit inima s`rmanei Sabine ?

– Ce ? am exclamat stupefiat`.

– Sunt la curent ! Mi s-a spus c` ai desf`[urat un

joc mare pentru a-l seduce pe acel b`rbat care a

venit aici pentru Sabine ! Dac` n-ai fi fost aici,

acum veri[oara ta ar fi fost c`s`torit` !

Dac` aceast` acuza]ie n-ar fi fost atât de

incredibil`, a[ fi izbucnit \n râs.

– Bunicule, am spus, str`duidu-m` s` r`mân

calm`. Nu [tiu cine ]i-a povestit o asemenea
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minciun` ! N-a fost nimic \ntre mine [i Jean-Piere

Verbier, pot s`-]i jur ! Presupun c` este vorba aici

de calomniile dragei tale Ghislaine ! Jean-Piere

Verbier a spus c` pleac` la Paris pentru munca sa,

dar poate se va \ntoarce !

Chipul bunicului se decontract` brusc [i \ncepe

s` râd`.

– Poate ai dreptate, se va \ntoarce ! A[adar, n-a

fost nimic \ntre tine [i el ? Nici m`car un mic s`rut

\n spatele parcului ?

|nc` rânjea [i am \n]eles de unde aveam sim]ul

umorului deseori deplasat.

– Nu-mi voi vinde niciodat` Castelul roz, draga

mea, a declarat brusc, cu blânde]e. Când ai avut

norocul s`-]i vezi unul din visuri c` se realizeaz`,

nu-i po]i spune adio. |n]elegi ?

– |ntr-un anumit sens, da.

A trebuit s` recunosc. 

La ce bun s` mai discut? Bunicul era cel mai

\nc`p`]ânat barbat din lume [i  tot ce i-a[ fi putut

spune era inutil. 

Mi-am dat seama prea târziu...
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|ntorcându-m` acas` a doua zi seara, am g`sit-o

pe mama aplecat` peste ma[ina de g`tit, cu obraji

\mbujora]i de c`ldur` [i fa]a \nsufle]it` de

\ncântarea pe care i-o pricinuia experimentarea

unei re]ete noi: bibilic` umplut` cu nuci [i stafide.

Accesul de descurajare din ajun p`rea complet

uitat [i niciodat` nu mi se p`ruse a[a frumoas`...

Munca nu re[ea s-o urâ]easc` [i hainele ei

r`mâneau mereu impecabile. Nu-i sem`nam deloc!

Imediat ce aprindeam un foc, deveneam un fel de

vr`jitoare cu unghii negre [i haine murdare...

– Bun` seara, draga mea! a exclamat zâmbind. Ai

petrecut o dup`-amiaz` pl`cut`?

A[a [i a[a, am m`rturisit. Domnul Raguenon este

\ntr-o dispoz]ie \ngrozitoare! Are o afacere \n curs

la Paris... Nu [tiu despre ce este vorba, dar pare

important! Cineva va trebui s` mearg` la fa]a

locului!

– De ce nu tu? a \ntrebat zvântând salata \ntr-o

cârp`.

– Eu? am exclamat cu un hohot de râs. Nu sunt

decât o biat` func]ionar` de birou... N-am nici
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greutatea necesar`, nici capacit`]ile cerute pentru

a duce la cap`t o afacere de acest gen!

Mama a oftat u[or:

– Deseori m-am gândit c` ar trebuit s` urmezi

studii pentru a ob]ine o calificare oarecare...

|ntotdeauna este util s` ai o diplom`!

– Da, fire[te! Dar eu nu m` consider foarte

\nzestrat` pentru studii superioare. Nu voi face

avere datorit` muncii mele, voi deveni bogat` dac`

m` c`s`toresc cu un milionar... Nu este alt`

solu]ie.

– Nu se plimb` mul]i milionari \n jurul

Castelului roz, a remarcat mama. Dup` spusele

Ghislainei, Jean-Pierre Verbier era foarte bogat, dar

Sabine n-a reu[it s`-l re]in`...

Am oftat [i am \nceput s` l`crimez t`ind \n felii

sub]iri o ceap` mare.

– De unde [tie Ghislaine asta? M-ar mira s`-i fi

povestit el!

Mama a strâns buzele.

– Scotoce[te peste tot, a spus aproape cu regret.

Probabil ]i-ai dat singur` seama... |ntr-o zi, am
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g`sit-o chiar \n camera domnului Brevin! A pretins

c` mirosea a ars [i c` s-a temut ca acesta s` nu fi

uitat s` sting` una din enormele sale ]ig`ri...

– Era foarte posibil! am remarcat.

Am refuzat s` cred c` Ghislaine era capabil` de

asemenea indiscre]ii...

– M-ar fi mirat ca domnul Brevin s` fi l`sat o

]igar` aprins` \n sertarele \nchise cu cheia!

– Ghislaine se uita \ntr-un sertar \ncuiat cu

cheia? am exclamat cu ne\ncredere.

Mama a schi]at un zâmbet amar.

– Veri[oara ta este foarte priceput` \n mânuirea

pilei de ughii. 

Cu o pil` de unghii [i cu un ac de p`r, este \n

stare s` fac` minuni... |ntr-o zi, când am pierdut

cheia, a reu[it s` deschid` pentru mine dulapul de

farmacie...

– Oh! am oftat pr`bu[indu-m` pe un taburet. {i

mai ce?

– Mai ce? Nimic... Haide, Anne, nu face mutra

asta! Du-te mai degrab` s` aduci ni[te ro[ii de pe

fereastra din verand`!
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I-am servit pe oaspe]i, apoi ne-am instalat

pentru propria noastr` cin`. Sabine a sosit cu

capul plecat [i când s-a a[ezat era atât de

\ncovoiat`, \ncât p`rul \i c`dea \n farfurie.

Avea o mutr` de speriat. Fa]a \i era r`v`[it` [i

ochii atât de umfla]i, \ncât pupilele se vedeau \n

mijlocul a dou` fante minuscule.

Nu a mâncat nici o buc`]ic`, mul]umindu-se s`

se joace cu vârful furculi]ei, cu ceea ce se afla \n

farfurie.

– Sabine! a exclamat mama. M`nânc` ceva sau \]i

iau farfuria!

Aceasta a izbucnit \n plâns.

– Pu]in v` pas` de ce mi se \ntâmpl`! Nimeni nu

se ocup` de mine... Jean-Pierre n-ar fi plecat

niciodat` dac` Anne nu i s-ar fi aruncat de gât...

Totul este din vina sa...

– Nu spune asemenea prostii! am exclamat. Nu

i-am acordat niciodat` nici cel mai mic interes lui

Jean-Pierre Verbier!

{i f`r` s` fiu atent` la ce spuneam, am ad`ugat

misterioas`:
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– Exist` cineva care m` intereseaz` mult mai

mult...

Toate privirile s-au \ndreptat spre mine. Chiar [i

Sabine a \n`l]at capul. Apoi Ghislaine a declarat cu

o voce caustic`:

– Evident! Acesta este Bernard Leger!

– De ce nu?

|ndat` ce am spus asta, m-am sim]it ridicol`! 

N-am reu[it s` \n]eleg motivele care m-au

\ndemnat s` vorbesc astfel... Mama m` privea cu

stupefac]ie, \n timp ce bunicul izbucni \n râs.

– Iat` a[adar de unde bate vântul! Bravo, Anne,

este un b`rbat simpatic! Are o meserie bun` [i

bani, cel pu]in a[a presupun dup` ce i-am v`zut

ma[ina! Este v`duv, nu?

– Da, am r`spuns. Dar prefer s` nu vorbesc

despre el.

– Ba da! murmur` Ghislaine, numai miere. Am

citit undeva c` nulte pove[ti de dragoste \ncep la

birou... Bunicule, a[ vrea s` lucrez [i eu! Sunt cel

pu]in la fel de inteligent` ca Anne [i a[ putea g`si

o situa]ie interesant`!

STÂNCA PESC~RU{ILOR 125



– Desigur, draga mea! Dar ]i-e mai bine cu noi

to]i, la Castelul roz.

Mama s-a ridicat [i a \nceput s` strâng` masa. 

M-am dus s-o ajut [i când m-am aflat singur` cu ea

\n buc`t`rie, s-a \ntors spre mine:

-– Este adev`rat, Anne? E[ti \ndr`gostit` de acest

b`rbat?

– Bine\n]eles c` nu, mam`! Dar trebuia s`

inventez ceva pentru ca Sabine s` \nceteze s`

cread` c` am pus ochii pe dragul s`u Jean-Pierre!

Am pus un vraf de farfurii \n chiuvet` [i am

declarat sincer:

– Nu iubesc pe nimeni! Pe nimeni! am repetat

accetuând silabele.

– Ei, cu atât mai bine, a oftat mama. Acest

Bernard Leger este simpatic, dar nu pare s`-[i fi

dep`[it drama care i-a tulburat via]a... Te v`d cu

greu ca infirmier` de inimi frânte, mica mea Anne!

|n acea noapte am adormit greu [i, curios, am

\nceput s` m` gândesc la Bernard Leger. Oare de

ce am declarat brusc c` sunt \ndr`gostit` de el? 

I-am povestit mamei c` fusese doar pentru a
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\nl`tura b`nuielile Sabinei, dar la \nceput, când am

vorbit, a fost f`r` m`car s` m` gândesc... S-ar fi

crezut c` o alt` persoan` se exprimase prin gura

mea.

Oare asta \nsemna c` \n mod incon[tient eram

\ndr`gostit` de noul asociat al domnului

Roguenon?

|mi pl`cea, evident. |l consideram simpatic, dar

asta nu avea nimic de-a face cu dragostea!

De-abia am adormit, când m-au trezit strig`tele

Sabinei. Era prad` unei veritabile crize de isterie [i

se r`sucea urlând \n pat,. Toat` familia a alergat

pân` \n camera sa [i am \ncercat s-o potolim.

Mama a reu[it asta, aplicându-i un prosop ud pe

fa]` [i sufocând-o pe jum`tate, pân` când \n sfâr[it

a t`cut. Când s-a calmat [i-a l`sat capul pe spate,

pe perne.

Avea o min` \ngrozitoare [i mama a p`rut

\ngrijorat`.

– Mâine va trebui s` chem`m un medic, a

declarat. Asta nu poate continua, este iritat` [i ne

\nnebune[te pe to]i!
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A dat din cap.

– Sper c` nu i-a trezit pe oaspe]i! Din fericire,

sunt caza]i departe de aici! |n asemenea condi]ii

sunt de apreciat casele vaste...

Da, m-am gândit, nu ne lipse[te spa]iul la

Castelul roz. Poate era singurul avantaj al acestei

construc]ii enorme!

***

A doua zi diminea]`, Sabine se sim]ea mult mai

bine [i n-a mai fost nevoie s` chem`m un medic.

Crizele de disperare p`reau c` s-au terminat [i

mergea de colo-colo ca o somnambul`. Cel pu]in

nu mai plângea [i probabil c` redevenea ea \ns`]i.

Diminea]a a trecut fulger`tor. Erau atât de multe

de f`cut... Alergam dintr-un loc \n altul 

\ntrebându-m` dac` voi reu[i s` termin toate

treburile ce-mi erau destinate \n pu]inul timp pe

care mi-l acordasem.
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Dup` ce am mâncat de prânz \n zece minute, am

urcat repede pe vechea mea biciclet` [i pedalând

spre Saint-Guillier mi-am putut trage r`suflarea.

Mireille, a[ezat` \n fa]a ma[inii de scris, se

contempla \ntr-o oglind` mic`. Am tres`rit 

v`zându-i p`rul, care era colorat \ntr-un ro[cat mai

str`lucitor decât de obicei, asem`n`tor morcovului...

– Ce crezi despre aceast` nuan]`? m-a \ntrebat

\nf`[urându-[i o [uvi]` lucitoare pe degete.

– Hm... Este destul... de b`t`toare la ochi, am

bâiguit.

– Dar este foarte vesel`!

– Poate, am f`cut cu \ndoial`.

N-am \ndr`znit s` ridic fruntea [i m` \ntrebam

cum s-o fac s` admit` c` aceast` culoare era 

\ntr-adev`r prea brutal`!

– Ai venit mai devreme, a remarcat. De-abia 

m-am \ntors...

{i-a pus mâna pe stomac [i s-a strâmbat.

– Sandvi[ul nu mi-a c`zut bine! Ai o aspirin`?

– Nu, dar pentru c` am venit mai devreme, m`

duc s`-]i iau. {tii, Mireille, s-ar putea s` faci un
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ulcer dac` vei continua s` m`nânci \n fiecare zi

sadvi[uri \n bistroul \n care m-ai dus \n acea zi!

– Asta nu m` costa prea scump! {i fac economii

pentru a pleca vara viitoare \n Mexic.

– |n Mexic! Ei bine...

– Vrei s` vii cu mine?

Am ridicat din umeri.

– N-am avut vacan]` niciodat` \n via]a mea! Nici

m`car pentru a merge \ntr-un col] uitat de lume...

Cum \]i imaginezi a[adar, pentru mine nu se pune

problema unor c`l`tori mari, departe!

Domnul Raguenon m-a chemat pu]in mai târziu

[i m-am dus \n biroul s`u cu blocnotesul [i un

creion.

– Ascult`, Anne, mi-ar pl`cea s`-l \nso]e[ti pe

Bernard Leger la Paris! Avem de descurcat o

afacere complicat` [i Leger va avea nevoie de

cineva lâng` el pentru a lua noti]e [i a le trece apoi

pe curat. 

Nu m` pot desp`r]i de Mireille, \n consecin]`,

trebuie s` pleci neap`rat!

Am f`cut un gest cu mâna.
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– Nu este posibil, am oftat. Nu pot s-o las pe

mama singur`...

– Oh! Hotelul `la blestemat! a exclamat furios.

A lovit cu palma \n birou.

– Anne, va trebui totu[i s` \n]elegi: lucrezi

pentru mine [i te pl`tesc! Dac` m` la[i balt` când

\]i cer ceva, nu va mai fi posibil! Sau pot conta \n

mod serios pe dumneata, sau...

L-am \ntrerupt, terminând fraza \n locul lui.

– Sau pot s` fiu concediat`?

Dar aveam nevoie cu disperare de aceast`

slujb`... O dat` pentru salariu, care era foarte util

acas`, [i pentru c` n-a[ fi putut s` petrec toate

zilele la Castelul roz: m-a[ fi sim]it foarte repede

prizonier`... Pe de alt` parte, [tiam c` \n 

Saint-Guillier nu se g`seau func]ionari pe toate

drumurile! Iar func]ionari cu jum`tate de norm` [i

mai pu]ini decât cei cu norm` \ntreag`.

|n consecin]`, trebuia s` fac tot ce-mi st`tea \n

putin]` pentru a-mi p`stra serviciul.

– Ei bine? a \ntrebat domnul Raguenon.

Mânia \i trecuse [i zâmbea u[or.
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– Ei bine? a repetat.

Am oftat. "Foarte bine, voi merge la Paris. Nu [tiu

ce va face mama f`r` mine, dar cu atât mai r`u..."

– Nimeni nu este indispensabil, Anne, a spus cu

blânde]e domnul Raguenon.

– Nu sunt atât de sigur`, am morm`it. Cât timp

va dura aceast` expedi]ie?

– Nu mai mult de dou` sau trei zile. Mireille v`

va rezerva camerele, dar s` nu te a[tep]i la un hotel

de mare lux... Am ridicat din umeri, era cea mai

mic` dintre grijile mele. Eram obi[nuit` s` m`

mul]umesc cu pu]in [i deja entuziasmul acestei

c`l`torii nea[teptate \mi \mbujorase obrajii.

– {i biletele pentru tren? Trebuie s` m` ocup de

asta? am \ntrebat. Domnul Raguenon mi-a aruncat

o privire curioas`.

– Bernard Leger te va lua cu siguran]` cu

ma[ina...

|mbujorarea mi s-a intensificat. Cu toat` sur-

priza tulbur`rii obiceiurilor mele, uitasem c` nu

voi face aceast` c`l`torie singur`.

Va fi pl`cut cu Bernard Leger...
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Capitolul 6

M` nelini[tea foarte mult s-o anun] pe mama c`

trebuia s` plec la Paris. Plecarea mea \nsemna un

surprlus de munc` pentru ea, cu toate c` era deja

dep`[it` de treburi.

Dar chiar m` sim]eam obligat` s` plec, deoarece

nu voiam s`-mi pierd slujba. Nu eram sigur` c`

domnul Raguenon [i-ar fi pus \n practic`

amenin]area, totu[i exista posibilitatea de a m`

\nlocui [i nu voiam s`-mi asum riscul.

{i apoi, practic nu cuno[team Parisul. Fusesem

numai o dat`, cu mul]i ani mai \nainte, când eram



\nc` \n liceu. Fusese o c`l`torie organizat` pentru

elevi [i participasem la ea cu colegii mei de clas`.

Am p`strat o amintire minunat`.

Am gre[it fr`mântându-m`; \n loc s` \ncerce s`

m` re]in`, mama m-a \ndemnat s` plec.

– Fire[te, trebuie s` te duci acolo, draga mea!

Chiar dac` este vorba de o absen]` de dou` zile,

sunt sigur` c`-]i va face enorm de bine... La vârsta

ta, ai nevoie de un orizont nou!

– Dar hotelul? Oaspe]ii?

Mi-a zâmbit.

– M` voi descurca, n-ai nici o team`! Dac` insist,

Sabine m` poate foarte bine ajuta [i chiar Ghislaine

este capabil` s`-mi dea o mân` de ajutor la

buc`t`rie, pentru a cur`]a legumele, de exemplu...

Sau pentru preg`tirea ruladelor cu carne...

|ncuraj`rile mamei mi-au risipit remu[c`rile pe

care le mai \ncercam \nc`. Avea dreptate. Sabine [i

Ghislaine, care de obicei se mul]umeau s` se lase

servite, puteau foarte bine s` lucreze [i ele pu]in!

{tiam sigur c` m` duceam la Paris s`-l ajut pe

Bernard Leger. Totu[i, m` leg`nam cu speran]a c`
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nu va avea nevoie de mine dou`zeci [i patru de ore

din dou`zeci [i patru [i c` voi avea timp s`

hoin`resc \n capital` dup` bunul meu plac.

|n diminea]a plec`rii, Bernard Leger a venit s`

m` ia de la Castelul roz \n ma[ina sa luxoas`. Valiza

\mi era gata din ajun [i, dup` ce a pus-o \n

portbagaj, cu ma[ina de scris portabil` pe care 

mi-o \ncredin]ase domnul Roguenon, m-am

instalat al`turi. O perdea s-a mi[cat imperceptibil.

Cea de la camera Ghislainei. Alta s-a ridicat, mai

direct de data aceasta: Sabine m` spiona!

– Sunt mul]umit c` te-ai putut descurca pentru

a veni, Anne, a spus Bernard Leger cu amabilitate.

Vor fi multe noti]e de luat [i m-am temut s` nu fii

re]inut` la Grand Hotel de la Castel.

– Am aranjat, am declarat.

– |mi pare r`u c` te r`pesc provizoriu dragei

dumitale Bretanii, a declarat ap`sând pe

accelera]ie.

A pornit radioul, [i \n]elegând c` dorea s` se

consacre condusului [i c` nu p`rea s` vrea s`

discute, am profitat pentru a adormi.
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Am dormit aproape tot timpul drumului, 

trezindu-m` de-abia când Bernard s-a oprit la o

sta]ie benzin` pentru a alimenta.

– Vrei un sandvi[, Anne? Nu vom pierde timpul

cu masa, nu-i a[a?

– Nu mi-e foame, mul]umesc.

Bernard [i-a mâncat sandvi[ul [i a b`ut o sticl`

de bere \n mai pu]in de cinci minute \nainte de a

lua loc la volan.

– Iat` Parisul, Anne!

Am tres`rit [i am deschis ochii. Rulam pe

drumul pe mal, aproape la nivelul Senei! O

ambarca]iune u[oar` urca \mpotriva curentului [i

pe cel`lalt mal Turnul Eiffel \[i ridica scheletul

sub]ire [i cenu[iu pe un cer f`r` nori.

– Oh! am putut doar s` spun.

Aveam impresia c` visez... C`l`toria mi-a p`rut

scurt` [i mi se p`rea c` de-abia am p`r`sit Castelul

roz. |n schimb, m` sim]eam foarte odihnit` dup`

acele ore de somn...

– Ai dormit bine?

– Foarte bine, mul]umesc! am spus ro[ind.
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S-a l`sat t`cerea.

– Ierta]i-m`, am bâiguit.

– De ce? s-a mirat Bernard.

– Pentru c`... am dormit bu[tean!

– Ai avut perfect` dreptate. Crede-m`, dac` a[ fi

avut posibilitatea, te-a[ fi imitat!

|[i \nscrise cu abilitate ma[ina mare \ntr-o

circula]ie \nnebunitoare.

– Suntem caza]i \ntr-un hotel confortabil de pe

maul stâng a declarat.

F`r` fals` ru[ine, i-am m`rturisit c` eram

incapabil` s` deosebesc un mal de altul [i Bernard

se lans` \n explica]ii care au durat pân` când am

ajuns \n fa]a hotelului relativ important situat \n al

[aptelea arondisment.

– Domnul Raguenon mi-a spus s` nu m` a[tept

la un hotel de lux! am spus cu oarecare admira]ie.

Totu[i, pentru mine, acest hotel este unul de lux,

dac` \l compar cu Grand Hotel de la Castel!

Bernard Leger a  zâmbit f`r` s` r`spund`.

– Nu este [i p`rerea dumneavoastr`, domnule?

am \ntrebat.
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N-am vrut s`-[i imagineze c` eram la fel de

preten]ioas` [i mândr` de mine ca bunicul [i

veri[oarele mele, pentru care nimic nu putea fi

superior Castelului roz...

Evitând \ntrebarea mea referitoare la hotelul

nostru, s-a mul]umit s` r`spund`:

– Te rog, nu-mi mai spune domnule! |mi cuno[ti

numele, de ce nu-l folose[ti?

– Nu este [i p`rerea dumitale, Bernard? am

\ntrebat iar.

Mi-a zâmbit din nou [i evit` iar \ntrebarea.

– Iat` c` este mult mai bine! Detest protocolul [i

cred c` [i dumneata la fel! Oare m` \n[el?

– Deloc! l-am asigurat din toat` inima.

A avut norocul s` g`seasc` un loc de sta]ionare

pu]in \ndep`rtat de hotelul unde ne-am dus

c`rându-ne bagajele.

Am fost condu[i \n camerele noastre, care se

aflau la etaje diferite. Mi-am admirat domeniul cu

un entuziasm aproape copil`resc... Aveam o

camer` mic`, decorat` \n tonuri de bej [i brun [i o

baie minuscul` \n continuare.
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Am f`cut un du[ interminabil... La Castelul roz

economiseam apa, pentru c` era scump` [i de

asemenea pentru c` aparatul de \nc`lzit avea

capacitate redus`... |n timp ce aici, pentru prima

dat` \n via]a mea, puteam s` stau sub du[ cât

doream!

Dup` ce m-am machiat u[or, m-am rezemat cu

coatele de fereastr`. Nu era foarte frig, soarele

str`lucea [i trec`torii p`reau s`-[i \ncetineasc`

pa[ii pentru a profita mai bine de aceast` zi

frumoas`.

Am privit spre telefon cu un aer nehot`rât. S`-l

sun eu pe Bernard Leger sau trebuia s` a[tept 

s`-mi dea el un semn? Nu-mi d`duse programul [i

nici nu-mi spusese când se presupunea s` \ncepem

munca.

|mi doream la nebunie s` cobor [i s` m` plimb,

dar nu aveam dreptul, nu eram \n vacan]`.

Chiar \n clipa \n care \mi spuneam asta, l-am

v`zut pe Bernard ie[ind din hotel [i mergând \n

pas rapid. Eram la etajul al treilea [i n-am \ndr`znit

s`-l strig. 
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Pe de alt` parte, mergea atât de repede, \ncât

era deja departe [i probabil nu m-ar fi auzit!

A dat col]ul primei str`zi la stânga [i a  disp`rut.

Ezit`rile mi-au disp`rut pe loc. Dac` patronul [i-a

acordat dreptul s` ias`, de ce oare s` nu-l imit?

Câteva clipe mai târziu eram afar` [i hoin`ream

cu nasul \n vânt... Mergeam la \ntâmplare, f`r` s`

prea [tiu unde m` duceau pa[ii. Am ajuns pe chei

[i m-am rezemat de parapet, pentru a privi Sena.

Un vapora[ plin cu turi[ti aluneca pe firul apei [i

mi-am promis s`-mi ofer o astfel de excursie...

La Gara Orsay am descoperit apoi Sala Dronot [i

am r`t`cit prin s`lile \n care evaluatorii expuneau

ce va fi trimis la licita]iile din zilele urm`toare. Era

pasionant! Adoram mobilele vechi [i tablourile [i

m` sim]eam \ntru totul \n largul meu \n aceast`

ambian]` animat`.

Brusc, mi-am privit ceasul: era deja aproape ora

[aptesprezece [i ar fi trebuit s` m` \ntorc de mult

la hotel! {i dac` Bernard a avut nevoie de mine? Nu

m` aflam aici pentru a m` plimba prin s`lile de

vânzare pariziene, ci pentru a munci!
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Sim]indu-m` vinovat`, am f`cut semn unui taxi

– m`car o dat` la naiba cu economiile – [i i-am dat

adresa hotelului, pe care \n ciuda z`p`celii mele 

m-am gândit s-o re]in.

|n timp ce rulam cu toat` viteza de-a lungul unui

bulevard larg, privirea mi-a fost atras` de o

pereche oprit` \n fa]a unei treceri de pietoni.

Am tres`rit: tocmai l-am recunoscut pe 

Jean-Pierre Verbier. La bra]ul s`u se afla o fat`

foarte frumoas`, cu bucle blonde m`t`soase,

coco]at` pe ni[te sandale cu tocuri incredibil de

\nalte.

Nu, nu m-am \n[elat! Era chiar Jean-Pierre.

Renun]ase la ]inuta sportiv` pe care o purtase la

Grand Hotel de la Castel, pentru un costum foarte

citadin...

Amândoi discutau râzând, f`r` s` se scape din

ochi. P`reau foarte, foarte \ndr`gosti]i...

Taxiul \[i continu` drumul [i n-am avut timp 

s`-i studiez mai mult. "A[adar, iat` treaba urgent`

care-l a[tepta la Paris!", m-am gândit cu oarecare

ironie.
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Aceast` \ntâlnire \ntâmpl`toare m-a f`cut s` uit

complet de Bernard Leger, care m` a[tepta \n holul

hotelului.

Dup` privirea pe care mi-a aruncat-o, am \n]eles

imediat c` am gre[it lipsind f`r` s`-l anun].

– Am crezut c` te-ai r`t`cit, a declarat t`ios.

– |mi pare \ntr-adev`r r`u! am exclamat. Am vrut

doar s` fac o mic` plimbare [i apoi am pierdut

no]iunea timpului... Sunt atâtea lucruri frumoase

de v`zut...

– Ai c`scat ochii la vitrine?

– Nicidecum! Am hoin`rit la \ntâmplare pe

str`zi, apoi am visat \n fa]a Senei [i \n cele din

urm` am \ntârziat la Hotelul Drouot... Vânz`rile la

licita]ie m-au fascinat \ntotdeauna!

I-am adresat un zâmbet prietenesc, \ncercând 

s`-l \mbunez.

– Când \ncepem s` lucr`m?

A f`cut o grimas`.

– Imagineaz`-]i c` eu am \nceput deja!

Binevoie[te s` m` \nso]e[ti \n camera mea, am

foarte mult de dictat...
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– Desigur... M` duc s`-mi iau blocnotesul...

Am lucrat timp de aproape dou` ore [i am fost

uimit` s` constat cât de activ era Bernard.

Acoperise cu noti]e de ne\n]eles o duzin` de foi de

format mare [i jongla cu cifrele [i estim`rile dând

dovad` de o competen]` uimitoare.

Brusc, s-a ridicat.

– Gata! S-a terminat...

– Voi dactilografia toate acestea, am declarat.

Muream de foame, dar dup` escapada de 

dup`-amiaz` am considerat c` acum trebuia s` las

munca s` treac` \naintea stomacului...

– Mai \ntâi mergem s` cin`m [i te vei putea

instala dup` aceea \n fa]a ma[inii de scris. {tiu un

mic restaurant pl`cut, nu departe de hotel... Vrei

s` ne \ntâlnim \ntr-un sfert de or` \n hol?

– |ntr-un sfert de or`? Foarte bine, domnule...

– Spune-mi Bernard! }i-am mai cerut-o deja!

– Foarte bine, Bernard...

M-am \ndreptat spre u[` [i am ad`ugat:

– Am crezut c` e[ti prea sup`rat pentru a

\ndr`zni s` m` ar`t atât de familiar`...
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A izbucnit \n râs. Acum, c` am \ndeplinit toat`

acea munc`, proasta dispozi]ie \i disp`ruse.

Nu dispuneam decât de un sfert de or` pentru a

m` machia [i a \mbr`ca singura rochie elegant`, o

tunic` din crep negru, brodat` cu strasuri la

r`scroial`, pe care o purtam la Castelul roz \n

ocazii speciale.

Doream s` fiu foarte frumoas` \n acea sear`!

Voiam ca Bernard s` descopere c` eram o tân`r`

fat` seduc`toare [i nu un robot, cum credea, se

pare!

Dar vai! eforturile mele de elegan]` nu au

ob]inut scopul c`utat. Patronul meu nu se gândea

decât la afacerea care ne adusese la Paris [i \n tot

timpul mesei n-a \ncetat s`-mi vorbeasc` despre

\ntâlnirea pe care o avusese \n aceast` dup`-amiaz`

cu unul dintre responsabilii societ`]ii cu care

trebuia s` trateze Agen]ia de pe Coast` pe care se

presupunea c` o reprezent`m.

N-am \ndr`znit s` m` destind cum a[ fi dorit [i

n-am apreciat cum fi trebuit mânc`rurile suculente

din acel mic restaurant cu firma Perigord Noir.
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Totu[i, nu-l ascultam pe Bernard... Nu m` interesa

deloc ce-mi povestea [i am preferat s`-l privesc...

Avea \n col]ul ochilor ni[te riduri mici, care se

\ncre]eau când zâmbea... [i o [uvi]` din p`rul de

culoare \nchis` ar`ta ne\ncetat o dorin]` de

independen]`; \i aluneca pe frunte [i Bernard o

arunca spre spate cu o mi[care a capului care \i era

familiar`.

– Vrei o cafea? m-a \ntrebat \n timp ce tocmai am

terminat profiterolul.

Am b`nuit c` dorea s` plece, a[a c` am r`spuns

inten]ionat afirmativ.

– {i a[ bea [i un coniac! am declarat pe un ton

f`r` apel. |l voi pl`ti eu...

– Nota este pl`tit` de Agen]ia de pe Coast`, po]i

s` ai toate coniacurile pe care le vrei!

"Este un b`rbat foarte inconstant, am decis \n

sinea mea. |ntr-o clip` bine dispus [i \n momentul

urm`tor pare sobru ca o \nchisoare...".

Oare unde era fiin]a simpatic` ce-mi vorbise

despre so]ia [i copilul s`u? Acceptase f`r` fasoane

s` cineze la Castelul roz [i iat` c` brusc se
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transformase \ntr-un b`rbat de afaceri taciturn [i

sever...

|ndat` ce mi-am b`ut ultima pic`tur` de coniac,

s-a ridicat.

– F` \n a[a fel \ncât noti]ele pe care le-ai luat \n

aceast` dup`-amiaz` s` fie dactilografiate pentru

mâine diminea]`, Anne. Vom p`r`si hotelul la ora

nou`. S` nu ui]i s` comanzi micul dejun destul de

devreme!

Atât de t`ios [i de dezagreabil se ar`ta, f`r`

motiv! Am vrut s`-i r`spund cu asprime, dar mi-am

re]inut fraza sarcastic` pe care o aveam pe buze:

oare nu era patronul meu?

M-am dus \n camera mea [i am scos ma[ina de

scris din hus`. Am lucrat pân` la miezul nop]ii [i

am avut noroc c` vecinii nu mi-au b`tut \n perete

plângându-se de zgomot, dup` cum m-am temut!

Când m-am vârât \n sfâr[it \n pat, a fost pentru a

visa c` Bernard Leger, Jean-Pierre Verbier [i tân`ra

fat` zâmbitoare de la bra]ul s`u se aflau sus pe

Turnul Eiffel [i-mi f`ceau semne largi. Am \ncercat

s` ajung lâng` ei, dar \n zadar m-am \nvârtit \n
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jurul Turnului Eiffel, n-am reu[it s`-i g`sesc

intrarea...

***

Ceasul de[tept`tor a sunat la ora [apte [i treizeci

de minute. Am telefonat imediat pentru a-mi

comanda micul dejun. Apoi am privit ma[ina de

scris, \ntrebându-m` dac` trebuia s-o iau cu mine

sau era suficient blocnotesul...

Am vrut s`-i telefonez lui Bernard, dar p`r`sise

deja camera. L-am g`sit cu pu]in \nainte de ora

nou`, \n hol.

– Trebuie s` iau ma[ina de scris? l-am \ntrebat

f`r` alt preambul.

Am decis ca ast`zi s` fiu o secretar` perfect`. Nu

va g`si nimic s`-mi repro[eze...

– Nu, nu merit` osteneala. }i-ai luat micul

dejun?

– Sunt gata, am r`spuns simplu.
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Am ie[it \mpreun` [i Bernard a strigat un taxi

c`ruia \i ceru s` ne conduc` pe bulevardul

Champs-Elysees.

|n timpul cursei, i-am aruncat o privire

\nso]itorului meu [i nu m-am putut st`pâni s`

izbucnesc \n râs. M-a privit cu un aer surprins.

– Ce s-a \ntâmplat?

– Nimic important. Dar soarele ]i-a luminat

brusc p`rul ]i p`rea c` ai o aureol`!

– Sunt sfântul Bernard, nu [tiai? a r`spuns f`r`

s`-[i piard` seriozitatea. Cel pu]in a[a m` numea

so]ia mea... Mi-am scuturat p`rul scurt [i Bernard

mi-a zâmbit.

– Mama dumitale are un p`r superb!

Am oftat.

– Este adev`rat, este foarte frumoas`. P`cat c`

are o fiic` atât de comun`...

– Nu spune prostii!

{i-a scos portofelul.

– Am ajuns... 

Taxiul ne-a oprit la jum`tatea bulavardului

Champ-Elysees.
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– Podul rotund... mi-a explicat Bernard.

Exista o circula]ie foarte mare la acea or`

matinal`, iar func]ionarii de la birouri se gr`beau

\n toate direc]iile.

– Ce agita]ie \nnebunitoare! am exclamat.

Bernard a zâmbit amuzat.

– Este o schimbare fa]` de calmul din Castelul

roz, nu-i a[a? {i fa]` de micul ora[ lini[tit care este

Saint-Guillier... M-a condus pe strad` trasversal`,

apoi pe o alta, care mi s-a p`rut foarte \ngust` fa]`

de Champs-Elysees.

– De ce nu ne-a adus taxiul pân` aici? m-am

mirat.

– Pentru c` pu]in mers pe jos nu ne poate face

r`u! Vom r`mâne aici ore \ntregi, s` nu ui]i!

– Te gânde[ti la toate! l-am ironizat.

A ridicat din umeri [i n-a r`spuns. Am continuat

s` mergem câteva minute pân` când s-a oprit \n

fa]a unui imobil a c`rui intrare era pardosit` cu

marmur` alb`. O u[`, toat` din sticl` ornamentat`

cu auriu, era telecomandat` electric [i se

deschidea larg \ndat` ce ap`rea un vizitator.
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Totul \mi p`rea somptuos [i, brusc, m-am sim]it

intimidat`.

Am urcat la primul etaj renun]ând la ascensor

pentru a folosi o scar` lat`, acoperit` cu o mochet`

groas`, ro[ie. Pe palierul decorat cu plante exotice

care urcau pân` la tavan, Bernard a r`mas o clip`

pe loc.

– Am ajuns, a declarat.

Am aruncat o privire la placa neagr` gravat` cu

auriu care era aplicat` pe u[a dubl`, lustruit`:

"Jean Santenay, investitor", spunea aceasta.

Bernard a \mpins u[a [i ne-am aflat \ntr-un hol

de primire de un lux uluitor. Totul era \n alb \n

aceast` \nc`pere: pere]ii, perdelele, mocheta,

fotoliile [i chiar biroul \n spatele c`ruia st`tea o

tân`r` femeie blond`, \mbr`cat` \ntr-o rochie ro[u

aprins. Unghiile foarte lungi erau l`cuite \ntr-un

ro[u asortat cu culoarea rochiei [i fa]a \i era atât de

machiat` \ncât ai fi crezut c` vezi o copert` de

revist`... Timiditatea mea a sporit. |n fa]a acestei

gazde surprinz`tor de elegante, m-am sim]it teribil

de stângace [i ne\ndemânatic`.
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A zâmbit.

– Bun` ziua, domnule Leger, a  spus cu o voce

studiat`. Domnul Santenay v` a[teapt`.

Cât de eficient` [i de organizat` p`rea! Am fost

sigur` c` nu gre[ea clasând coresponden]a [i c` nu

f`cea niciodat` vreo gre[eal` de adres` b`tând la

ma[in` un plic! Dar oare [tia s` bat` la ma[in`? {i

o putea face cu unghiile sale foarte lungi?

Totu[i, al`turi de biroul s`u se afla o ma[in` de

scris... Evident, o ma[in` alb`!

– Te voi chema când voi avea nevoie de

dumneata, mi-a spus Bernard, f`r` s` m` priveasc`

m`car...

Traversase deja holul \n direc]ia unui culoar

l`cuit \ntr-un violet \nchis. M-am sim]it complet

pierdut` când l-am v`zut disp`rând...

– Lua]i loc, a spus gazda. Dori]i o revist`?

F`r` s`-mi a[tepte r`spunsul, mi-a \ntins o

revist` pe hârtie glasat`. Paginile \i erau consacrate

colec]iilor marilor case de mod`, dar toate acestea

nu m` interesau deloc; nu-mi voi putea oferi

niciodat` o rochie de sear` atât de elegant` [i nici
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atât de scump`, nici una din bl`nurile

extraordinare \n care se refugiaser` manechine de

vis...

Revista mi-a alunecat din mâini [i a c`zut pe

mochet`. Ridicând-o, m-am sim]it ro[ind. Eram

foarte ne\ndemânatic`! Din fericire, p`pu[a

elegant` care, \n spatele biroului s`u se cufundase

\n studiul unui calendar, nu p`ru s` observe

nimic... Poate nu meritam nici m`car dispre]ul s`u?

Mi s-a p`rut c` am a[teptat ore interminabile \n

inconfrotabilul fotoliu. |n realitate, a[teptarea n-a

durat mai mult de dou`zeci de minute, dar nici o

clip` secretara vamp` nu mi-a acordat aten]ie.

Telefonul suna f`r` \ncetare [i f`r` s` se

consulte cu cineva fixa \ntâlniri pentru domnul

Santenay, dup` ce r`sfoia o agend` legat` \n piele.

Pref`cându-m` c` m` intereseaz` revista pe care

mi-o \mprumutase, o ascultam. Num`rul de

\ntâlniri, de prânzuri de afaceri sau de c`l`torii pe

care le accepta \n numele patronului s`u, mi s-a

p`rut dement. Oare cum putea o societate mic`,

a[a cum era Agen]ia de pe Coast` din Saint-Guillier
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s` fie \n leg`turi comerciale cu o \ntreprindere atât

de important`? 

Mi s-a p`rut surprinz`tor...

Când Bernard m-a chemat \n sfâr[it, a trebuit s`

iau noti]e \n cea mai mare vitez`. N-am \n]eles

absolut nimic din ce mi-a dictat [i a[ fi vrut ca

Mireille s` fie acolo pentru a-mi explica ce puteau

s` \nsemne acele fraze sibiline. |n definitiv, nu

eram decât o func]ionar` cu jum`tate de norm`,

c`reia nu i se \ncredin]aser` niciodat` sarcini

importante...

A existat o clip` de pauz` [i l-am putut \n sfâr[it

examina pe domnul Santenay. Era un b`rbat

scund, a[ezat \n spatele unui birou enorm. Mi-a

venit s` râd constatând c` era complet chel. N-avea

nici m`car sprâncene... Iar ochelarii f`r` rame

aparente accentuau [i mai mult impresia curioas`

pe care ]i-o d`dea capul roz, neted [i str`lucitor...

Am remarcat de asemenea c` avea mâini foarte mici

cu manichiura f`cut` cu grij`. Un inel lat,

\mpodobit cu un diamant enorm \i str`lucea pe

degetul mic.
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A a runcat o privire spre ceasul mare din aur de

la mân`.

– Ei bine, domnule Leger, este ora prânzului.

Domni[oara Fischer se va ocupa de secretara

dumneavoastr`.

"Oh, nu, v` rog, evita]i-o pe domni[oara

Fischer", doream s`-l implor. Din p`cate, trebuia

s` accept deciziile domnului Santenay!

Domni[oara Fischer – cuno[team acum numele

secretarei care intimida – \[i pusese deja mantoul

de blan` neagr`, pe care-l purta cu dezinvoltur`.

Mi-a zâmbit.

– Domnul Santenay mi-a cerut s` v` duc la masa

de prânz. Sper c` nu ave]i alte planuri?

Oare ce-i puteam r`spunde? M-am str`duit s`-i

zâmbesc [i am asigurat-o c` eram \ncântat` s` merg

s` prânzec cu ea. Pu]in mai târziu, \ntr-adev`r eram

\ntr-un restaurant confortabil, nu departe de

birou. Ne-am oferit un antricot \n vin \nso]it de

cartofi pr`ji]i cât trebuie, totul stropit cu un

excelent vin de Brodeaux, pe care l-a ales ea \ns`[i

dup` mult` ezitare.

154 HEATHER MILLER



– Sunte]i atât de sub]ire, \ncât mi-a[ fi imaginat

c` v` ve]i mul]umi cu o salat` la ora prânzului! 

i-am spus

Timiditatea \mi disp`ruse [i poate datorit`

vinului care mi se urcase la cap [i m` sim]eam

foarte bine dispus`.

– Nicidecum! a exclamat secretara. Am obiceiul

s` m`nânc copios la prânz... S` [ti]i c` am nevoie

s` cap`t puteri. Domnul Santenay este foarte

exigent [i uneori se \ntâmpl` s` m` re]in` pân` la

orele opt sau nou` seara, când avem treburi

urgente.

– Am remarcat c` nu ave]i nici o clip` lini[tit`.

Telefonul sun` f`r` \ncetare...

– Este adev`rat. Dar exist` compensa]ii. Sunt

foarte bine pl`tit` \ncât sunt gata s` lucrez \n

fiecare zi a anului...

Am privit-o cu stupoare.

– Serios?

– Este un mod de a spune! Mi se \ntâmpl` s`

lucrez \n timpul weekendurilor! Când se duce la

casa sa de la ]ar`, somnul Santenay \mi cere uneori
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s`-l \nso]esc când avem afaceri mari \n

desf`[urare...

– La ]ar`? |n ce parte?

– |n Bretania...

– Dar eu locuiesc \n Bretania! am exclamat.

– {tiu. Oare ce pute]i face \n timpul liber \n

acest sezon?

– N-am timp liber. P`rin]ii mei ]in un mic hotel

[i-i ajut...

M-a privit \ntr-o manier` care mi-a p`rut ciudat`.

Am avut impresia c` era pe punctul de a spune

ceva, apoi a f`cut un gest din mân`.

– A]i mâncat suficient? m-a \ntrebat.

– Prea mult! am asigurat-o.

Dup` antricot, mâncasem o bucat` enorm` de

pr`jitur` de ciocolat` cu crem` de cafea [i mi se

p`rea c` nu-mi va mai fi foame cel pu]in trei zile...

***
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|n acea dup`-`miaz`, am lucrat aproape f`r` s`

am timp s` respir. Degetele mi se crispaser` pe

creion, \n timp ce notam f`r` \ncetare cuvânt dup`

cuvânt. Cuvintele formau fraze al c`ror \n]eles \mi

sc`pa complet.

Oare m` prostisem sau chiar nu fusesem

\nzestrat` pentru acest gen de munc`? Singura mea

speran]` era s` reu[esc s` le recitesc [i s` le prezint

\ntr-un document oarecum inteligibil... Chiar dac`

eu nu \n]elegeam nimic, poate avea un sens pentru

al]ii!

Pu]in \nainte de ora optsprezece, domnul

Santenay s-a l`sat pe spate \n fotoliul s`u mare.

– Ei bine, cred c` am trecut prin toate

problemele! Nu este [i p`rerea dumneavoastr`,

Leger?

– |ntru totul! \l asigur` Bernard.

Domnul Santenay [i-a frecat mâinile.

– Dac` ne vom atinge scopurile, mica

dumneavoastr` agen]ie va avea un beneficiu

important!

Bernard p`rea preocupat.
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– Este exact... Totu[i, exist` un obstacol,

b`trânul s-ar putea s` ne pun` be]e \n roate...

– Sunt obi[nuit s` lucrez cu oameni b`trâni, a

declarat domnul Santenay pe un ton f`r` replic`.

{tiu ce trebuie s` le spun pentru a se hot`r\...

Am salutat-o pe domni[oara Fischer când am

traversat holul, iar ea s-a mul]umit s`-mi adreseze

un u[or semn din cap, f`r` s` vorbeasc`, deoarece

era la telefon.

Când am ajuns \n strad`, am inspirat adânc, [i

aerul parizian, viciat de aburii ce sc`pau din ]evile

de e[apament, mi s-a p`rut plin de mirosuri

\ncânt`toare, dup` sta]ionarea interminabil` \n

biroul lipsit de zgomote al domnului Santenay.

– Ne vom \ntoarce la hotel pentru a ne schimba

[i apoi vom merge s` cin`m, a declarat Bernard. A

fost o zi grea?

– Nu [tiu dac` \mi voi reveni! am oftat. Mâinile

\mi sunt aproape paralizate...

A \nceput s` râd`.

– Ei bine, Anne! Sunt sigur c` \ntr-o or` sau

dou` totul va fi mai bine.
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A reu[it s` opreasc` un taxi [i \n clipa \n care am
vrut s` urc \n ma[in`, m-am \mpiedicat de trotuar
[i am c`zut cu toat` greutatea pe genunchi,
rupându-mi ciorapii.

– Ah! am oftat ridicându-m`, sunt sigur` c`
domni[oarei Fischer nu i se \ntâmpl` niciodat` s`
fac` un pas gre[it!

– Vino, Anne! a spus Bernard cu o oarecare
iritare. M-a ajutat s` m` instalez \n taxi [i s-a a[ezat
al`turi de mine.

– Pfff... S` g`se[ti un taxi la aceast` or` din zi,
nu este simplu! Am avut noroc!

– Unde merge]i? a \ntrebat [oferul.
Bernard i-a dat adresa hotelului [i taxiul se gr`bi

\n direc]ia Champs Elysee. Am f`cut \n sens invers
drumul pe care l-am parcurs diminea]` [i m-am
mirat din nou de agita]ia \nnebunitoare care
domnea pe str`zi la aceast` or` a ie[irii de la
birouri. Oamenii se gr`beau \n mas` spre gurile de
metrou, st`teau la rând \n sta]iile de autobuz,
alergau \n toate sensurile... Cu nasul lipit de geam,
am privit capitala agitându-se [i aceast` frenezie
mi-a p`rut nemaipomenit`.
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Capitolul 7

Bernard m-a dus s` cin`m \ntr-un restaurant

mare, aproape de gara Montparnase. De data

aceasta luase ma[ina sa, dar mi-am dat repede

seama c` era imposibil s` g`seasc` un loc pentru a

sta]iona. A parcat jum`tate pe trotuar, jum`tate

\ntr-o sta]ie de autobuz.

– Dar... am obiectat.

– Dar ce?

– Ai dreptul s-o pui aici? m-am mirat.

– |n principiu, nu. Totu[i, toat` lumea face la

fel...



Am constatat c` avea dreptate.

– La Saint-Guillier se \ntâmpl` s` sta]ionezi f`r`

probleme, chiar \n plin` var`, am remarcat.

Bernard a \nceput s` râd`. |n seara aceasta p`rea

\ntr-o dispozi]ie excelent`.

– Regre]i deja Saint-Guillier [i Castelul roz,

Anne

M-am gândit o clip`.

– Nu [tiu... am m`rturisit, \n cele din urm`.

Râsul s`u a r`sunat din nou.

– Haide, vino s` cin`m, feti]o!

Nu mi-a spus niciodat` astfel [i mi-a f`cut o

impresie ciudat`. Eu feti]`? La dou`zeci [i patru de ani?

– Te crezi bunicul meu? l-am \ntrebat pe un ton

degajat.

M-a m`surat gânditor, apoi a scuturat din cap.

– Nicidecum. Ai dou`zeci [i patru de ani, cred,

iar eu, am treizeci [i doi... Nu-mi spune c` am

vârsta bunicului, \n timp ce n-am nici m`car vârsta

tat`lui dumitale!

Avea exact vârsta lui Jean-Pierre Verbier [i

aceast` coinciden]` mi s-a p`rut uimitoare. Apoi
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am râs de mine \ns`mi; trebuia s` existe \n lumea

mare atâ]ia oameni \n vârst` de treizeci [i doi de

ani, \ncât chiar nu era surprinz`tor s` \ntâlne[ti \n

câteva s`pt`mâni dou` persoane n`scute \n acela[i

an!

Când ne-am aflat instal]i fa]` \n fa]` la o mas`

acoperit` cu o fa]` de mas` imaculat` [i când un

[ef de sal` mi-a \ntins un meniu imens, am oftat

u[or.

– Mul]umit`? m-a \ntrebat.

– Hm... da.

– Acum te po]i relaxa. Ai fost formidabil`, Anne.

Mi-a fost team` ca aceast` munc` s` nu reprezinte

prea mult pentru dumneata, deoarece nu e[ti

deloc antrenat`...

– Este adev`rat, am m`rturisit cu sinceritate. {i

nu [tiu stenografia! Am propriile mele prescurt`ri

[i presupun c` nimeni nu va [ti s` se orienteze \n

paginile de noti]e pe care le-am luat \n aceast`

dup`-amiaz`!

Am zâmbit

– De altfel, nu m` orientez eu \ns`mi! 

162 HEATHER MILLER



Vreau s` spun c` voi reu[i s` dactilografiez totul,

f`r` dificult`]i, dar tot ce ai vorbit cu domnul

Santenoy a r`mas de ne\n]eles pentru mine, de la

\nceput pân` la sfâr[it!

Am f`cut un gest cu mâna [i am ro[it.

– Probabil m` consideri proast`...

A scuturat negativ din cap.

Nu m` mir` c` n-ai \n]eles nimic, Anne. {i

Mireille ar fi fost pierdut`... Dac` vei avea unele

dificult`]i \n dactilografierea acestui text la birou,

vei putea s`-mi ceri l`muriri: am o memorie destul

de bun` [i-mi amintesc aproape tot ce s-a spus...

M-a privit \ntr-o manier` ciudat`.

– Ar trebui s` iei lec]ii de stenografie, Anne. 

}i-ar putea fi de ajutor \ntr-o zi... Ai putea deveni o

secret` excelent`, s` [tii!

Am f`cut o min` amuzat`.

– Dumneata spui asta? Ai uitat c` am hoin`rit

prin Paris \n loc s` te a[tept cu r`bdare? Sunt

sigur` c` domni[oara Fischer n-ar face niciodat` un

asemenea lucru! 

S-a \nfiorat. 
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– S` nu devii ca ea! a exclamat. M` \nghea]`! Am

impresia c`-l intimideaz` [i pe Santenay... {i

imagineaz`-]i c` [i doamnei Santenoy \i este pu]in

team` de ea!

– Este c`s`torit! am exclamat. L-a[ fi considerat

un celibatar convins!

– Nu numai c` este c`s`torit, dar este tat` de

familie. Are cinci copii, cinci fete...

Am izbucnit \n râs.

– Sper c` au ceva mai mult p`r decât el...

Bernard a râs cu mine, apoi a declarat:

– Acum alege tot ce-]i place! Meri]i o cin`

excelent`...

N-avea rost s`-mi fac` aceast` propunere de

dou` ori. Am \nceput s` cercetez am`nun]it

meniul, f`r` s` ]in seama de pre]urile care figurau

\n fa]a fiec`rui fel de mâncare [i am ales lucruri pe

care nu le mâncasem niciodat`, \ncepând de la

ficat de gâsc` [i terminând cu \nghe]at` din fructe

exotice: nu erau prea multe fructe de mangher,

nici fructe ale pasiunii \n livada Castelului roz...

La sfâr[itul mesei, Bernard m-a \ntrebat:
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– Regre]i c` trebuie s` ne \ntoarcem mâine la

Saint-Guillier?

– Mi-ar fi pl`cut s` mai r`mân câteva zile la

Paris. Sunt atât de multe lucruri care mi-ar pl`cea

s` le v`d!

M-a privit gânditor, apoi a spus brusc:

– Vom face asta curând, Anne.

L-am privit cu ochii mari de uimire:

– "Vom"? Cum asta?

– Vom putea s` venim la Paris \n c`l`torie de

nunt`...

Am tres`rit atât de tare, \ncât mi-a sc`pat

linguri]a. Am vrut s-o ridic, dar un chelner s-a

\ns`rcinat deja cu asta [i a \nlocuit-o cu alta...

– C`l`torie de nunt`? am repetat, \ncruntându-m`.

A izbucnit \ntr-un râs u[or.

– Dup` o nunt` mare... Te v`d foarte bine

\mbr`cat` \ntr-o rochie lung`, alb`, Anne...

– De ce-]i ba]i joc de mine, Bernard?

– N-am fost niciodat` \n via]a mea atât de serios!

a exclamat. C`s`tore[te-te cu mine, Anne, te rog.

Sunt sigur c` vom avea o c`snicie reu[it`.
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Sau \[i b`tea joc de mine, sau b`use prea mult!

L-am privit cu asprime.

– Haide, nu e[ti \ndr`gostit de mine [i nici eu

nu sunt \ndr`gostit` de tine! Nu... este rezonabil s`

vorbe[ti astfel.

"Nu sunt \ndr`gostit` de tine" tocmai afirmasem

categoric. Oare era adev`rat? Inima \ncepuse s`-mi

bat` cu putere, \n timp ce-mi regretam deja

cuvintele...

– Cine a spus c` nu sunt \ndr`gostit de tine,

Anne? Eu nu, \n nici un caz...

– N-ai spus nici c` e[ti! am exclamat.

Conversa]ia era ridicol`! Se auzise vreodat`

vorbindu-se de o cerere \n c`s`torie atât... de pu]in

romantic`?

– Poate nu sunt suficient de sentimental? m-a

\ntrebat Bernard, ca [i când \mi citea gândurile. Ai

nevoie oare de o regie cu viori, clar de lun` [i toate

celelalte?

Am izbucnit \ntr-un râs nervos.

– Nu este asta, dar...

M-a prins de mân` [i n-am retras-o. 
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Era un contact pl`cut [i a[ fi r`mas astfel ore

\ntregi, cu pl`cere...

– Anne, \]i cer s` \mpar]i via]a cu mine... Sunt tân`r,

s`n`tos, activ... Am bani [i o mul]ime de planuri!

– Cu domnul Santenay?

– Cu el [i cu al]ii... S` [tii c` Henry Raguenon [i

cu mine avem \n vedere foarte multe afaceri!

– {i eu, care este locul meu \n toate acestea? am

\ntrebat.

Conversa]ia noastr` p`rea mai mult o discu]ie

comercial` decât un dialog sentimental!

Dac` m` iubea, cum pretindea, de ce nu-mi

f`cea o declara]ie cum se cuvine? Câteva s`rut`ri,

câteva priviri tandre? Oare nu la asta se a[teapt`

orice fat` tân`r` \n clipa cea mai important` a vie]ii

sale? Cu to]i chelnerii aceia \n jurul nostru, lumina

puternic` [i vecinii de mas` care se certau pentru a

[ti cine pl`te[te nota, atmosfera nu era deloc

romantic`!

– |mi pare r`u, Bernard, am spus \n cele din

urm`, \ncet. Dar totul este atât de nea[teptat. M-ai

luat prin surprindere [i \n realitate...
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M-am \ntrerupt \nainte de a relua cu voce mai

ferm`:

– |n realitate, nu sunt sigur` c` ai uitat-o pe

prima ta so]ie... Nu cred nici c` e[ti cu adev`rat

\ndr`gostit de mine! Poate vrei pe cineva care s` se

ocupe de casa ta! {tiu c` b`rba]ilor nu le place s`

tr`iasc` singuri... deseori se descurc` greu când

este vorba s` fac` menajul sau s`-[i calce

c`m`[ile...

– Anne, n-ai \n]eles nimic! a exclamat. Ei bine,

nu vei deveni niciodat` o domni[oar` Fischer dac`

judeci oamenii \n acest mod! Vezi doar defecte!

De data aceasta m-am \nfuriat.

– A[adar, o secretar` este tot ce-]i trebuie? Nu o

femeie de serviciu? Cineva care s` r`spund` la

telefon [i s` stenografieze o mul]ime de cuvinte pe

minut? Bernard Leger, e[ti incredibil! Absolut

incredibil!

A izbucnit \n râs.

– Nu te \nfuria, draga mea! E[ti atât de ro[ie,

\ncât vei face un atac!

Mi-a luat mâna din nou.
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– Te iubesc, Anne! Te iubesc [i-mi doresc s` fiu

cu tine pentru totdeauna!

Acum devenea tandru. Dar era prea târziu...

– Nu te cred... am murmurat. Nu pot s` te

cred... S` plec`m de aici!

M-am ridicat [i l-am l`sat s` pl`teasc` nota, care

era probabil astronomic`! |n acest timp m-am dus

s`-mi iau mantoul [i l-am a[teptat afar` din

restaurant. Eram cople[it` de mânie [i când a ie[it

[i a vrut s` m` ia de bra], m-am eliberat.

– Ce facem acum? m-a \ntrebat. Este doar nou`

[i jum`tate [i suntem la Paris!

– M` \ntorc la hotel! am declarat.

M-a luat de bra].

– Ar fi stupid, Anne! Vrei s` mergem la cinema,

sau \ntr-un local de noapte? Din nefericire este

prea târziu pentru teatru... Vom merge \n timpul

c`l`toriei noastre de nunt`, ador teatrul!

Eram atât de furioas`, \ncât eram incapabil` s`

vorbesc. |n acela[i timp, \mi venea s` izbucnesc \n

râs, deoarece sim]ul umorului m` f`cea s` v`d

partea comic` a situa]iei.
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Mâine, lucrurile vor reveni la normal... |n seara

aceasta, eram \n acela[i timp obosi]i de ziua lung`

de munc` [i de cina generoas`, pu]in prea udat`...

– Vino! a spus Bernard. {tiu un club de noapte

foarte pl`cut...

Nu pusesem \n via]a mea piciorul \ntr-un local

de noapte [i totul mi s-a p`rut fantastic. Evident,

nu mi-ar fi pl`cut s` petrec fiecare sear` \n localuri

de acest gen, dar o dat` \n dou`zeci [i de patru de

ani, era departe de a fi prea mult!

Am b`ut [ampanie, am dansat pe o pist` foarte

mic` pe care jucau lumini... Aveam impresia c`

visez cu ochii deschi[i!

Din fericire, Bernard a r`mas \ntru totul corect.

Chiar \n timpul celor mai tandre slowuri, a evitat

s` profite de situa]ie [i i-am fost recunosc`toare,

deoarece astfel m-am putut amuza f`r` cel mai mic

gând ascuns.

Când ne-am urat noapte bun` \n holul hotelului,

nu mai eram \ntru totul cei de diminea]`... |n

aparen]` da, evident. Dar \n sinea noastr`, sim]eam

c` dep`[isem o barier`.
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A doua zi plecam \n direc]ia Bretaniei.

Divertismentul parizian se terminase deja.

***

Imediat la \ntoarcerea mea la Castelul roz, i-am

povestit mamei \n detaliu sejurul \n Capital`. I-am

spus cât de mult am muncit, dar i-am vorbit [i

despre restaurantul mare \n care am mâncat ficat

de gâsc` pentru prima dat` \n via]`. I-am descris de

asemenea clubul de noapte, dar m-am ferit s`-i

vorbesc despre propunerea ciudat` a lui Bernard

Leger.

La ce bun s-o nelini[tesc pe mama? P`rea destul

de \ngrijorat` [i a[a!

Dup` ce i-am vorbit cu \nfl`c`rare, am remarcat

brusc c` nu p`rea la fel de vesel` [i destins` ca de

obicei.

– Ce s-a \ntâmplat, mam`? am \ntrebat-o. Sabine

[i Ghislaine nu te-au ajutat?
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A scuturat din cap.

– Nu, nu este vorba despre asta. Totul s-a

desf`[urat bine... Ghislaine s-a ocupat de cur`]area

legumelor [i Sabine a dat o mân` de ajutor, cu

toate c` este \nc` zdruncinat` moral...

– {i atunci?

– Bunicul t`u m` \ngrijoreaz`... A primit o

scrisoare care-l nec`je[te, dar nu vrea s` ne spun`

despre ce e vorba!

– Nici chiar lui tata?

– Nu. Nici chiar tat`lui t`u, a spus oftând. {i

atitudinea lui m` sup`r`, nu l-am v`zut astfel

niciodat`!

Am \ncercat s-o \ncurajez.

– Bunicul nu are obiceiul s` p`streze secrete!

Nu va \ntârzia s`-i spun` tatei [i tata \]i va spune

despre ce este vorba!

– Sper. Asta nu m` va \mpiedica s` m`

nelini[tesc...

Am ezitat o clip` \nainte de a propune:

– {i dac` m-a[ duce s`-i vorbesc?

Mama a scuturat din cap.
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– M-ar mira s`-]i spun` ceva! Totu[i, de ce s` nu

\ncerci?

Am urcat \n camera bunicului. Era a[ezat \n

locul s`u obi[nuit, \n fa]a ferestrei mari care d`dea

spre mare. Atitudinea sa mi-a f`cut mil`: ]inea

capul plecat, privirea fix` [i p`rea imaginea

disper`rii...

– Bun` ziua, bunicule!

– Te-ai \ntors, Anne? Te-ai s`turat repede de

Paris, nu-i a[a? Aerul este mai bun aici, nimic de

spus!

– |ntoarcerea mea nu are nimic de-a face cu

atmosfera din Capital`! am exclamat.

– Toat` cea]a aceea, fumul...

Am izbucnit \n râs.

– Nu este mai mult` cea]` la Paris decât la 

Saint-Guillier!

– {i ma[inile, circula]ia intens`... a continuat

bunicul.

Am \n]eles c` era \n acea dispozi]ie \n care c`uta

s` spun` contrariul la tot ce-i puteam prezenta.

– Pari obosit, bunicule...
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– Nicidecum! Sunt \n perfect` form`! a

protestat.

– Nu s-ar spune... am murmurat.

S-a auzit râsul lui nepl`cut.

– M` vezi deja mort, nu-i a[a? Ei bine, Anne, mai

po]i a[tepta \nc` mult timp!

A strâns ochii [i m-a examinat f`r` amabilitate.

– M` \ntreb dac` nu te afli la originea acestei

istorii incredibile! Nu m-ar mira!

– Ce istorie incredibil`, bunicule? Nu [tiu

despre ce vorbe[ti...

– Serios? E[ti o mare mincinoas`, draga mea!

{tiu de ce te-ai dus la Paris, nu \ncerca s`-l \n[eli pe

b`trânul t`u bunic!

– Am fost la Paris \n calitate de secretar`! Nu

uita c` lucrez pentru Henri Raguenon, de la

Agen]ia de pe Coast`, din Saint-Guillier!

– {i acea carier` de piatr`, he? a exclamat brusc.

Am ridicat bra]ele spre cer.

– Bunicule, te asigur c` nu \n]eleg absolut nimic

din ce spui! Despre ce carier` de piatr` vorbe[ti?

A \ntors capul.
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– Totu[i, nu cred ca tu s` fi scris scrisoarea

aceea... a morm`it.

– Bunicule! am repetat cu ardoare, nu \n]eleg

nimic din ce spui! Dac` mi-ai explica? Nu ]i-am

scris [i nici n-am auzit vreodat` vorbindu-se de o

carier` de piatr`, \n afara celei din Roch'Ir, dar este

foarte departe de aici!...

M-a privit drept \n ochi.

– Spui adev`rul?

– Fire[te! Ar trebui s` [tii c` nu mint niciodat`...

Dac` mi-ai ar`ta scrisoarea aceea faimoas`,

bunicule?

A scos din buzunar un plic [ifonat, din care a

tras o foaie de hârtie, de asemenea [ifonat`. Am

b`nuit c` citise [i r`scitise acea misiv` de

nenum`rate ori.

– Iat`, a declarat, \ntinzându-mi-o

Era vorba de o foaie de hârtie alb`, care nu avea

nici dat`, nici adresa expeditorului, nici m`car

semn`tur`. Am citit-o repede:

"Ar trebui s` fi]i atent. Degeaba sunte]i

proprietarul Castelului roz, asta nu va mai dura
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mult timp. O dat` ce \n marginea p`mânturilor

dumneavoastr` se va afla o carier` de piatr`,

nimeni nu va mai veni la hotel din cauza

zgomotului greu de suportat al ma[inilor care vor

extrage piatra [i de asemenea din cauza prafului

care va acoperi \mprejurimile acelei cariere. A[a c`

va trebui s` pleca]i cât mai este timp, fi]i

rezonabil".

Cineva care v` vrea binele.

– Este ridicol, bunicule! am exclamat. O carier`

\n regiunea aceasta unde se vorbe[te de un parc

natural? Imposibil!

I-am \napoiat scrisoarea pe care a \mp`turit-o cu

degete tremurânde.

– Nu trebuie s` iei \n seam` acest avertisment,

bunicule! Cineva a vrut s` te tachineze, atâta tot!

Iar scrisorile anonime nu merit` nici m`car

osteneala s` le cite[ti!

A dat gânditor din cap.

– Poate exist` un adev`r acolo! Se spune c` nu

iese niciodat` fum f`r` foc!

– Au vrut s` te tachineze, i-am spus din nou. 
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Este doar o glum` proast`. S-a \ncruntat.

– Oare cine a putut face asta?

Avea dreptate. Nu vedeam pe nimeni \n jurul

nostru capabil de un astfel de gest. Probabil

bunicul se gândise deja la asta.

– N-am f`cut niciodat` r`u nim`nui! Toat`

lumea o iube[te pe mama ta, eu am numai prieteni

[i tat`l t`u de asemenea... Cel pu]in a[a sper! N-a

f`cut niciodat` nimic pe dos!

– Nu, am spus cu oarecare triste]e. Dat fiind c`

nu face niciodat` nimic, nu poate s` gre[easc`!

Ochii bunicului aruncau fulgere.

– S` nu-l vorbe[ti de r`u pe tat`l t`u, Anne! Este

un b`rbat respectabil, care iube[te Castelul roz la

fel de mult cum \l iubesc eu! Nu vreau s` se

instaleze aici o carier`! |n]elegi?

A ridicat tonul [i acum ]ipa.

– |n]elegi? a strigat din nou.

– Nu sunt surd`! am replicat.

{i, \ncruci[ând bra]ele, am declarat:

– Ascult`, bunicule, ai s` te \mboln`ve[ti dac`

vei continua s` iei asta \n serios! Nu te nelini[ti: m`
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voi duce s` m` informez la prim`ria din 

Saint-Guillier, pentru a afla dac` este vreun adev`r

\n aceast` poveste...

– Vei face asta, Anne?

– Desigur!

– Când vrei, e[ti o fat` dr`gu]`... Este p`cat c` te

sim]i atras` de luminile Parisului! N-ai s` ne

p`r`se[ti, spune-mi, Anne!

B`rbia \i tremura pu]in [i mi-a f`cut mil`. |n

ciuda caracterului s`u irascibil, \l iubeam mult pe

bunicul!

– Ai \ncredere \n mine, bunicule! N-am inten]ia

s` p`r`sesc Castelul roz! M` voi duce chiar \n

aceast` dup`-amiaz` s` m` informez la prim`rie!

Mi-am ]inut cuvântul mai repede decât

prev`zusem. Mama nu mai avea suficient` pâine

pentru prânz [i i-am propus s` m` duc s` iau de la

Saint-Guillier. Dup` ce am trecut pe la brut`rie, 

m-am \ndreptat spre prim`rie, unde am fost primit`

de un b`rbat tân`r, cu barb` crea]`, care nu era \n

nici un caz din regiune, deoarece când a auzit

\ntrebarea mea, m-a privit cu un aer stupefiat.
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– O carier` de extrac]ie a pietrei la Castelul roz?

Mai \ntâi, unde se afl` acest Castel roz?

I l-am ar`tat pe harta militar` care se afla prins`

pe perete [i a dat din cap.

– Ah, da... \n]eleg. Castelul acela mare care

domin` golful?

– Exact.

A ridicat din umeri.

– Ei bine, nu se poate pune problema unei

cariere \n acel loc, deoarece chiar acolo va fi

stabilit` rezerva]ia natural`!

– Sunte]i sigur?

– Absolut.

– Dac` un astfel de proiect ar fi \n curs de

elaborare, am insistat, a]i fi inevitabil la curent?

– Evident, domni[oar`, a r`spuns categoric.

S-a \ntors la biroul s`u, dup` care mi-a adresat

un u[or semn din cap.

– Uita]i-v` temerile [i o dup`-amiaz` pl`cut`! a

exclamat, indicându-mi prin asta c` \ntrevederea 

s-a terminat.

– O dup`-amiaz` pl`cut`, am morm`it la rândul meu.
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Am plecat, nu pe deplin convins`. Nu aveam

\ncredere \n acest tân`r cu p`rul prea lung. Oare

de când angaja]ii prim`riei se \mbr`cau ca

studen]ii de la Arte Frumoase? Cu pantalonii de

catifea verde ca m`rul [i puloverul gros din lân`

alb` pe care juca un pandantiv mare din argint, nu

sem`na deloc cu un func]ionar municipal!

Am pedalat cu sârguin]` spre Grand Hotel de la

Castel [i dup` ce am pus pâinile pe masa din

buc`t`rie, am alergat pân` \n camera bunicului

pentru a-l asigura c` nimeni din prim`ria din 

Saint-Guillier nu auzise vorbindu-se de un

asemenea proiect.

– Sectorul acesta este protejat, deoarece este

destinat s` devin` parc natural, bunicule! Nu va

exista niciodat` o carier` aici, po]i s` dormi lini[tit!

– E[ti o fat` dr`gu]`, Anne, mi-a spus bunicul

pentru a  doua oar` \n acea zi.

Nu mi-a f`cut niciodat` atâtea complimente!

Când am plecat de la el, \[i reg`sise buna

dispozi]ie obi[nuit`. M-am dus lâng` mama la

buc`t`rie [i i-am spus toat` povestea.
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A p`rut stupefiat`.

– Anne, dar asta ar fi sfâr[itul la toate! Hotelul 

n-ar mai putea func]iona [i nu l-am putea nici

m`car vinde! Ar fi teribil!

I-am zâmbit.

– Cred c` este vorba despre o fars` de prost

gust. Func]ionarul care m-a primit la prim`rie mi-a

afirmat c` nu s-a pus niciodat` problema unei

cariere \n regiune.

– Oare cine a putut scrie aceast` scrisoare? a

murmurat. Bunicul t`u are dreptate, nu iese fum

f`r` foc! Poate este un plan \n curs de stabilire a

carierei, f`r` ca prim`ria s` fi fost deja anun]at`...

– Poate unul dintre clien]ii no[tri de anul trecut

este autorul acestei misive? am \ndr`znit. Au v`zut

ce s-a \ntâmplat la Roch'Ir [i a vrut s` ne sperie...

– Dar de ce? A scuturat din cap.

– Problema asta m` \ngrijoreaz`... |n spatele ei

este cineva care vrea s` ne sperie de moarte!

– Sau s` ne fac` s` vindem, am spus. Da, poate

acesta este scopul scrisorii, s` ne \ndemne s`

vindem \n grab`, ca s` avem cu ce tr`i!
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Mama s-a pr`bu[it pe un scaun vechi, mâncat de

carii, care trosni \n mod \ngrijor`tor.

– Anne, trebuie s` fim foarte aten]i!

– Este o glum`, mam`, am asigurat-o \nc` o dat`.

Am avut o clip` de ezitare \nainte de a ad`uga:

– Nu este [i p`rerea ta? 

|[i mu[ca buza inferioar`.

– Nu mai sunt atât de sigur`. 

Oamenii nu trimit scrisori anonime pentru a

glumi... Exist` \ntodeauna ceva \n spatele lor; \n

nou` din zece situa]ii se afl` adev`rul

amenin]`tor...

– Totu[i, la prim`rie...

Mama m-a \ntrerupt.

– La prim`rie, \ntotdeauna sunt anun]a]i ultimii!

Dac` oamenii care vor s` sape o carier` aici [i ]in

neap`rat s-o fac`, vor trece direct pe la prefectur`!

Exist` totu[i mijloace de a-]i atinge scopurile când

cuno[ti oameni sus-pu[i!

{i \ncruntându-se, a coborât vocea, ca [i când

vorbea cu ea \ns`[i:

– Oare la cine ne-am putea informa?
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– A[ putea s`-i vorbesc despre asta domnului

Raguenon? am propus. Poate ne-am putea adresa

chiar unui avocat?

– Oh, nu! a exclamat mama. Un avocat ne-ar

cere onorariu pentru a scoate aceast` treab` la

lumin`... {i nu avem bani de dat!

A oftat \ndelung.

– P`cat c` Jean-Pierre Verbier a plecat! Sunt

sigur` c` ne-ar fi dat un sfat bun...

– Apropo! am exclamat. Imagineaz`-]i c` l-am

v`zut la Paris!

– Aveai \ntâlnire cu el? s-a mirat mama.

Am izbucnit \n râs.

– Nicidecum! Eram \ntr-un taxi [i el era pe

trotuar... \n compania unei fete foarte frumoase,

care-l sorbea din ochi!

– Oh, Dumnezeule! a exclamat mama. |n nici un

caz s` nu-i vorbe[ti despre asta Sabinei! Pare s` se

simt` mai bine, dar dac`-i vei povesti asta, va c`dea

din nou \n disperare!

– Voi ]ine pentru mine, nu te nelini[ti, mam`!

Nu sunt chiar atât de proast`!
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{i, revenind la subiectul nostru de conversa]ie,

am \ntrebat-o:

– Vrei s`-l \ntreb pe domnul Raguenon dac` [tie

ceva \n leg`tur` cu aceast` faimoas` carier`? Nu-i

voi vorbi despre scrisoare, \i voi spune doar c` am

auzit un vag zvon...

– N-ar fi o idee rea, a aprobat mama.
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Capitolul 8

|n aceea[i dup`-amiaz`, i-am pus \ntrebarea

domnului Raguenon. Mi-a zâmbit cu mult` ironie.

– Oare nu-i ciudat! am exclamat pu]in ofuscat`

de aceast` reac]ie nea[teptat`.

– Se povestesc atât de multe lucruri \ntr-un ora[

mic, Anne! Circul` tot felul de zvonuri diverse,

\ncât este de preferat s` nu ]ii cont de ele! Când

am pus pe picioare aceast` agen]ie, iat` c` acum

sunt aproape cincisprezece ani, toat` lumea a fost

de aceea[i p`rere, spunând c` nu voi rezista mai

mult de [ase luni... {i iat`!



M-a b`tut cu afec]iune pe spate.

– Nu lua asta \n serios! |n locul dumitale, nu 

mi-a[ face griji!

– Castelul reprezint` modul nostru de a ne

câ[tiga pâinea, am obiectat.

– Nu v`d cum v-ar putea deranja o carier`, dac`

s-ar instala \ntr-adev`r acolo sus. Ave]i destule

hectare pentru a nu v` sim]i agresa]i!

– Destule hectare? Nu [tiu nimic despre asta, am

m`rturisit. Bunicul este extrem de discret pe acest

subiect...

– Arunc` o privire pe actul de proprietate!

– Este imposibil! am exclamat. Totul este sub

cheie... {i bunicul este de o ne\ncredere lipsit` de

sens! Imagina]i-v` c` s-a gândit c` aveam un rol \n

zvonurile care circul`... A crezut c` deplasarea mea

la Paris avea o oarecare leg`tur` cu toate acestea...

Zâmbetul domnului Raguenon disp`ru.

– Ce vrei s` spui prin "toate astea"?

– Am fost la Paris pentru a lua noti]e pentru

domnul Leger, dar bunicul este convins c` am

plecat pentru cu totul alt motiv!
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Domnului Raguenon i-a revenit zâmbetul.

– Ah, da? Un alt motiv? Acest motiv se nume[te

din \ntâmplare Bernard Leger?

Am ro[it puternic.

– Domnul Leger este asociatul dumneavoastr` [i

\n consecin]` patronul meu, am declarat. Atâta tot,

punct! {i am muncit din greu la Paris! Mai mult

decât am lucrat vreodat` \n via]a mea! Am avut

crampe la mâini str`duindu-m` s` iau ni[te noti]e

din care n-am \n]eles absolut nimic!

– Te-ai dovedit o colaboratoare remarcabil`,

Anne! m-a asigurat domnul Raguenon. A[ dori s`

lucrezi pentru agen]ie cu norm` \ntreag`... Salariul

\]i va fi dublat [i poate m`rit...

Chiar dac` salariul meu nu ar fi fost decât

dublat, ne-ar fi permis s` a[tept`m reluarea

sezonului estival f`r` prea multe dificult`]i. Dar

cum va reu[i mama complet f`r` mine? Desigur, a[

putea totu[i s-o ajut \n timpul serii, cu toate

acestea n-ar fi suficient. 

Ah! Dac` m`car tata [i veri[oarele mele ar

accepta s` i se al`ture...

STÂNCA PESC~RU{ILOR 187



– A[ dori s` vorbesc mai \ntâi cu p`rin]ii mei, 

i-am spus domnului Raguenon. V` voi da r`spunsul

mâine...

– De acord, a r`spuns. Las`-m` s` te sf`tuiesc s`

profi]i de aceast` ocazie, Anne! Agen]ia de pe

Coast` va face un mare salt \nainte [i asta va fi

foarte avantajos pentru dumneata [i Mireille...

Dup` ce l-am p`r`sit pe domnul Raguenon, 

m-am dus s-o pun la curent cu propunerea pe

colega mea.

– Accept`, Anne! a exclamat aceasta. Vei putea

conta pe mine pentru a te informa cu toate... 

Ne-am putea descurca foarte bine amândou`, f`r`

ca domnul Raguenon s` angajeze func]ionare

suplimentare! Noi ne \n]elegem perfect, dar nu

este sigur c` o a treia persoan` \n acest birou se va

pune la acela[i diapazon...

– Dar care este aceast` munc` suplimentar`,

Mireille? am \ntrebat. Domnul Raguenon pare cu

adev`rat convins c` va face avere \n Saint-Guillier!

M-am gândit o clip`.

– |l cuno[ti pe domnul Santenay?
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– Nicidecum!

– N-a scris niciodat`? N-a telefonat niciodat`?

A scuturat din cap.

– Nu! Cine este?

– Un investitor. La el a mers domnul Leger [i cu

mine \n timpul c`l`toriei la Paris...

– Poate c` era vorba despre o afacere pe care

domnul Leger o controleaz` singur? a sugerat

Mireille.

– Cu siguran]`, este o afacere important`, am

spus gânditoare.

{i, \nsufle]indu-m`, am continuat:

– Ascult`, Mireille, am descins \ntr-un hotel

foarte confortabil! {i toate cheltuielile erau \n

sarcina agen]iei... 

Am avut o cin` scump`! Pre]urile indicate pe

meniu m-au f`cut s` m` \nfior. Nu mi-am imaginat

niciodat` c` un simplu aperitiv poate costa atât de

scump!

I-am citat câteva dintre pre]urile restaurantului

\n care m` dusese Bernard Leger [i ochii i se

m`rir` de uimire.
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– Este \nnebunitor! Din \ntâmplare, nu-]i ba]i

joc de mine, Anne?

– |n nici un caz, Mireille!

A scuturat din cap.

– Ciudat... a murmurat. |ntr-adev`r trebuie s` fi

fost ceva foarte important cu acest domn

Santenoy...

– Chiar a[ vrea s` [tiu despre ce e vorba... am

murmurat.

Mireille mi-a f`cut cu ochiul.

– Dac` aflu ceva, conteaz` pe mine!

***

Mama a p`rut \ncântat` când i-am vorbit despre

propunerea domnului Roguenon.

– |]i imaginezi, draga mea! a exclamat cu ochii

str`lucind. To]i acei bani \n plus... Fire[te, nu

a[tept s`-mi dai tot ce câ[tigi, ar fi prea nedrept!

– Dar cum vei face, mam`, cu treburile hotelului?
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A f`cut un gest cu mâna.

– Va trebui s`-[i dea [i tat`l t`u osteneala... {i

mai sunt Sabine [i Ghislaine!

– |n]epatele alea dou`! am exclamat. Ce fac

pentru a-[i câ[tiga existen]a? Nimic, absolut nimic!

Totul le este cuvenit!

Mama m-a mângâiat pe p`r.

– {tiu, [tiu, a murmurat. Totu[i trebuie s`

recunosc c` Ghislaine m-a ajutat mult \n timp ce tu

erai la Paris! Este \n stare s` fac` mai mult...

Dup` cin`, m-am oprit lâng` Ghislaine care

\ntocea paginile unei reviste, cu un aer neglijent.

Peste picioare avea pus` o p`tur` ecosez.

– Ghislaine, i-am spus nitam-nisam. Mi s-a

propus o slujb` cu norm` \ntreag`, ceea ce

\nseamn` bani \n plus care ar intra \n cas` dac`

cineva ar putea-o ajuta pe mama.

– Eu nu pot. Sunt infirm`.

– Ghislaine, nu-]i po]i folosi picioarele, dar ai

bra]e solide [i capul pe umeri! Dac` ai accepta s`

munce[ti pu]in, i-ai face un mare serviciu mamei...

– Nu pot, a repetat.
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Totu[i, un zâmbet u[or i s-a conturat pe buze,

complimentele mele au flatat-o.

– Ghislaine, am spus \ncet, sora ta nu este \n

stare de mare lucru, dar tu da! Gânde[te-te cât de

mândru ar fi bunicul, dac` te-ar vedea ajutând-o

serios pe mama! Dac` \ntr-o zi mama \nceteaz` s`

munceasc`, tu vei fi cea care vei putea conduce

hotelul... E[ti foarte capabil`!

Ochii i s-au \ngustat \n timp ce s-a gândit o clip`.

– Dac` mama ta nu mai vrea s` se ocupe de

hotel, va fi tat`l t`u care-l va prelua...

Am ridicat din umeri.

– {tii bine c` nu!

Ghislaine a continuat s` se gândeasc`. Oare de

ce trebuia s` folosesc c`i atât de \ntortocheate

pentru a-mi atinge scopurile? Dac` Ghislaine

considera c` era \n interesul s`u s` \nceap` s`

munceasc`, va accepta imediat... {i o cuno[team

destul de bine pentru a [ti c` va refuza s-o ajute pe

mama dac` asta nu trebuia s`-i aduc` nimic.

– Crede-m`, dac` ar putea s` \nceteze s` se mai

ocupe de Grand Hotel de la Castel, mama ar fi
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\ncântat`. Cât despre mine, mi-ar pl`cea s` tr`iesc

la Paris! |n calitate de directoare de hotel, poate

vei reu[i s` realizezi beneficii...

– Probabil este realizabil! a exclamat cu ardoare.

Mama ta procedeaz` foarte gre[it [i de asta nu se

descurc`! sunt sigur` c` hr`nindu-ne mai pu]in

clien]ii, s-ar face economii importante...

A t`cut o clip` \nainte de a relua:

– {i poate m` voi c`s`tori? O directoare de hotel

este cineva! a declarat cu pasiune, deja pierdut`

complet \n noile sale himere.

– Accept! a l`sat s`-i scape, foarte marea

doamn`.

I-am povestit mamei cum am reu[it s-o hot`r`sc

pe Ghislaine [i a  zâmbit u[or.

– Când este vorba s`-[i atingi scopurile, e[ti la

fel de abil` ca bunicul t`u!

***
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Domnul Roguenon mi-a adresat un zâmbet larg

când l-am informat c` am putut s` m` eliberez [i c`

voi fi pe viitor la dispozi]ia sa, cu norm` \ntreag`.

{i Mireille a fost \ncântat`. Cât despre Bernard

Leger, nu l-am mai v`zut de la \ntoarcerea noastr`

de la Paris.

M-am gândit de mai multe ori la uimitoarea

cerere \n c`s`torie pe care mi-o f`cuse, dup` ce am

cinat foarte bine... Totul fusese mai degrab` ridicol

[i totu[i, m` sim]eam ciudat de emo]ionat` când

retr`iam \n memorie acele clipe...

Bernard Leger era extrem de seduc`tor, m`

fascina [i mi-a[ fi dorit s`-l cunosc mai bine.

Totu[i, sim]eam fa]` de el o ne\ncredere

instinctiv`, f`r` s`-i \n]eleg motivele.

Oare unde era? Nu [tiam [i n-am pus \ntreb`ri,

deoarece n-am vrut ca domnul Raguenon sau

Mireille s`-[i imagineze c` m` interesam foarte

mult de el...

Probabil c` era din nou \ntr-o afacere de

ne\n]eles... Poate lucra din nou \n colaborare cu

domnul Santenay? |n zadar mi-am spus c` pu]in
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\mi p`sa de toate astea, nu m` putea st`pâni s` m`

\ntreb...

Când mama a anun]at familiei c` pe viitor voi

lucra cu norm` \ntreag`, nici bunicul, nici tata n-au

fost de acord.

– A[adar, ne la[i! a spus bunicul din vârful

buzelor. Chiar \n clipa \n care vine iarna, f`r` s` te

gânde[ti c` mama ta va avea mai mult de munc`!

– Mama va fi mul]umit` s` aib` ni[te bani \n

plus, am replicat.

Bunicul [i-a mu[cat ]eava pipei morm`ind. Cu

cât \nainta \n vârst`, cu atât devenea mai

moroc`nos... |ndat` ce se ivea vreun eveniment, se

str`duia s` nu vad` decât partea rea [i \n zadar

eram obi[nui]i cu reac]iile sale, ne deprima \n

ciuda a tot...

Tata [i-a reluat argumentele.

– Mama ta va avea mai mult de munc`! a spus la

rândul s`u. Mult mai mult!

– Poate ai putea s-o aju]i tu! am spus mai t`ios

decât a[ fi vrut.

|ncepuse s` m` cuprind` mânia. 
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Nimeni nu voia s` \n]eleag` c` dac` voi lucra \n

ora[ opt ore pe zi, va \nsemna pentru ei ceva mai

mult` bun`stare!

Tata m-a m`surat din cap pân`-n picioare cu un

aer surprins [i [ocat \n acela[i timp.

– Eu? s-a mirat. Ei bine, draga mea Anne, nu este

treab` de b`rbat s` preg`teasc` ni[te camere!

– Este treaba oricui are pu]in curaj pentru a-[i

lua aceast` r`spundere! am exclamat f`r`

amabilitate. Dac` te-ai ocupa de unele treburi la

buc`t`rie, Sabine ar putea preg`ti camerele!

– Acea s`rman` micu]`! a exclamat scuturând

din cap cu triste]e. Este atât de demoralizat` de

când a rupt logodna!

– A rupt logodna? m-am mirat.

– Haide, Anne! Ai c`zut din nori? {i Jean-Pierre

Verbier?

– N-au fost logodi]i. A fost pur [i simplu vorba

de o leg`tur` de vacan]` [i dac` Jean-Pierre Verbier

a venit la Castelul roz, n-a fost pentru Sabine, ci

pentru c` dorea s` studieze flora regiunii!

Tata a strâns buzele.
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– A fost mai mult de o aventur` de vacan]`! a

declarat. Mi-a spus Sabine...

– Ce ]i-a spus?

– C` Jean-Pierre Verbier avea inten]ia s-o ia de

so]ie... A asigurat-o c` erau f`cu]i unul pentru

altul!

– Nu cred! am exclamat. Sabine [i-a luat

dorin]ele drept realit`]i... Este pu]in ca Ghislaine,

tr`ie[te \ntr-o lume ireal`...

– Sabine? Evident, nu... a afirmat tata.

– To]i suntem la fel, l-am asigurat. Bunicul se

consider` b`trânul venerabil al Castelului roz, tu,

pentru a-l mo[teni, aliat cu cele mai mari familii

franceze... Eu \ns`mi m` cred o secretar`

eficient`... Fiecare are visurile sale, dar [tiu c` este

vorba doar de visuri, \n timp ce Sabine nu [i-a dat

\nc` seama de asta!

Tata m-a privit gânditor.

– E[ti dur`, Anne. 

E[ti foarte dur`... Fii atent`, b`rba]ilor nu le

plac femeile prea insensibile!

{i-a pus o mân` pe ochi ca [i când \l dureau.

STÂNCA PESC~RU{ILOR 197



– Sabine are nevoie de acest b`rbat! Merit` s` fie

fericit`...

L-am privit pe tata cu stupoare. Uneori nu-l

\n]elegeam deloc... Avea o personalitate complex`,

c`lduroas` din când \n când, [i alt` dat` acerb`. I

se \ntâmpla s` par` pierdut \n via]` [i brusc, avea

sclipiri de luciditate surprinz`toare.

– Ar trebui s` facem ceva ca acest tân`r b`rbat s`

se \ntoarc`, a murmurat.

Am oftat u[or.

– Ei bine, nu este posibil, tat`! Sabine \l va uita

[i apoi, poate va g`si pe altcineva...

– M-ar mira, a spus \n [oapt`. Acest b`rbat era

pentru Sabine [ansa vie]ii sale... Veri[oara ta nu

este nici foarte frumoas`, nici atr`g`toare, nici

deosebit de inteligent`... M` \ndoiesc c` va \ntâlni

o a doua [ans`!

A dat din cap.

– Da, m` \ndoiesc, a repetat.

***
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Duminica era \ntotdeauna mai mult de munc` la

Grand Hotel de la Castel, pentru c` mesele erau

preg`tite cu grij` extrem` [i mama ]inea s` fac`

pr`jituri.

Dup` ce am pus \n func]iune aspiratorul \n toate

camerele de la parter, mi-am dat seama c` aveam

aproape o jum`tate de or` liber`, \nainte de a m`

duce s-o ajut pe mama la buc`t`rie.

Era frig [i ploua m`runt, dar totu[i doream s`

m` plimb... Mi-am luat impermeabilul, am \nc`l]at

cizmele de cauciuc [i m-am \ndreptat spre gr`din`.

|n aceast` perioad` a anului nu era deloc

str`lucitoare... Frunzele uscate acoperiser` aleile,

iar florile ofilite atârnau lamentabil pe tijele lor.

Curând va trebui s` ne \ngrijim s` cur`]`m toate

astea!

Am traversat parcul, apoi am ie[it f`r` sens \n

land`, luând-o pe o c`rare \ngust` care [erpuia

printre drobi]`, ferigi [i arbu[ti pl`pânzi, \ndoi]i de

un vânt puternic.

Respiram profund, \n timp ce mergeam \n pas

vioi. Ploaia se oprise [i aerul rece \mi f`cea bine.
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Adoram s` merg pe câmp, când vântul sufla \n

rafale.

Brusc, a trosnit o crac` [i am tres`rit. Am r`mas

nemi[cat`... Era oare un câine vagabond, o

persoan` care se plimba [i care dep`[ise hotarul

Castelului roz, marcat totu[i cu inscrip]ia

"Proprietate particular`", sau pur [i simplu efectul

vântului?

O alt` ramur` a trosnit [i am b`nuit c` se

apropie cineva... Oare cine putea veni \n acest col]

pierdut, \n aceast` perioad` a anului?

Vara se \ntâmpla ca persoane care f`ceau

camping s` se instaleze \n land`, iar tata le cerea s`

se duc` mai degrab` pe terenul de camping din 

Saint-Guillier, deoarece din p`cate, avusesem mai

multe incendii. Se \ntâmplase de asemenea – tot

vara –  ca ni[te vagabonzi s` ne fure fructele,

legumele [i chiar p`s`rile...

Dar \n plin` toamn`...

N-am avut timp s`-mi pun mai multe \ntreb`ri,

deoarece Bernard Leger a ap`rut la cotitura

drumului.
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– Asta-i bun`! a exclamat.

S-a apropiat zâmbind.

– Bun` ziua, Anne! Ce surpriz` s` te \ntâlnesc

aici!

– Nu-i nimic surprinz`tor: eu sunt acas`.

– Dumnezeule! a exclamat. Nu [tiam... Am

crezut c` este  vorba de un teren comunal...

– N-ai v`zut oare inscrip]ia? l-am \ntrebat t`ios.

– Nu, n-am remarcat-o... Dar trebuie s`

m`rturisesc c` visam [i c` este posibil s` nu fi fost

atent...

Am \ntins bra]ul pentru a-i ar`ta hotarele

propriet`]ii...

– Aceste terenuri \i apar]in bunicului, am spus.

Pân` la stânca aceea, departe \n acea direc]ie [i

pu]in dup` colin`, \n cel`lalt sens...

A f`cut ochii mari de uimire.

– Serios?

Apoi, dând din cap, a fluierat u[or.

– Bunicul t`u are un domeniu mare... Toate

acestea reprezint` probabil o oarecare valoare.

– Landele nu aduc mare lucru...
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Apoi m-am str`duit s` zâmbesc, \n]elegând c` nu

puteam s` tratez de sus, la nesfâr[it, un b`rbat

care, la urma urmei, era patronul meu.

– M-ai speriat, am m`rturisit.

– Nu te cred! a exclamat.

– Ba da! l-am asigurat. Se \ntâmpl` s` vedem

r`t`cind pe aici oameni cu \nf`]i[`ri destul de

\ngrijor`toare...

– Cu asta sunt de acord! Iart`-m`, Anne... Pur [i

simplu, m` plimbam! Voi face stânga-mprejur f`r`

s`-mi impun mai mult timp prezen]a familiei

Bergeron...

Am ro[it. |[i b`tea joc de mine, sau nu? A[ fi fost

incapabil` s` ghicesc. Totu[i, nu trebuia s` uit c`

fusese foarte amabil cu mine la Paris [i c`-mi

propusese s` m` c`s`toresc cu el!

– M` voi \ntoarce la Castelul roz, i-am spus.

Mama m` a[teapt` pentru a lua prânzul... De ce 

n-ai veni cu mine? Sunt sigur` c` toat` lumea va fi

\ncântat` s` te revad`! Au p`strat o excelent`

amintire de la prima ta vizit`. 

A râs pu]in ciudat.

202 HEATHER MILLER



– E[ti foarte generoas`, Anne! Eu te-am speriat

[i astfel m` r`spl`te[ti?

M-am \ncruntat. Acest limbaj galant nu i se

potrivea deloc!

– Ajunge cu gluma! s-a \ntrerupt. Invita]ia ta \mi

face foarte mare pl`cere [i sunt fericit c` te-am

\ntâlnit, Anne. Este mult timp de când nu ne-am

v`zut... De fapt, de la c`l`toria noastr` la Paris!

– N-ai fost \n Saint-Guillier, am remarcat.

– Nu, \ntr-adev`r. Am lucrat \n colaborare cu

domnul Santenay.

– Tot cu el...

– Tot cu el! a f`cut ca un ecou, zâmbind.

Acum mergeam spre Grand Hotel de la Castel,

unul dup` cel`lalt, deoarece c`rarea era prea

\ngust` pentru a  umbla al`turi.

– Cine este acest domn Santenay, l-am \ntrebat.

Sau mai degrab` ce afaceri poate avea de tratat

Agen]ia de pe Coast` cu acest investitor parizian?

Când am fost la biroul s`u cu tine, n-am \n]eles

nimic!

– Nu-]i face griji pentru asta... 
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Domnul Santenay este un b`rbat important [i

sprijinul s`u poate da o mare dezvoltare Agen]iei

de pe Coast`!

Am alunecat brusc pe o piatr` [i am c`zut cu

stâng`cie pe jos. Capul mi s-a izbit de trunchiul

unui copac, \n timp ce m` a[ezam pe col]ul ascu]it

al unei stânci... 

Durerea a fost atât de violent`, c` nu [tiu cum

am reu[it s` nu ]ip.

Dar ochii \mi erau plini de lacrimi [i eram

incapabil` s` ascult urmarea cuvintelor lui

Bernard. Acesta m-a ajutat s` m` pun pe picioare.

– Este \n ordine? m-a \ntrebat \ndatoritor.

– Oh, n-am s` mor... am bâiguit.

Am ajuns la marginea parcului. De-abia

mergeam [i mi se p`rea c` totul se \nvârte[te \n

jurul meu.

– Mi se pare c` \ntr-adev`r te sim]i r`u...

– Trebuie s` m` gr`besc! Trebuie s-o ajut pe

mama...

M-a \nconjurat cu bra]ul [i am reu[it s` ajung

acas` f`r` greutate, datorit` lui.
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Mama tocmai t`ia friptura \n timp ce tata punea

soteul de cartofi [i varza de Bruzelles pe farfurii.

Amândoi ne-au privit surprin[i.

– Oh! a exclamat mama, l`sând s`-i scape

cu]itul. Ce s-a mai \ntâmplat?

– Anne a c`zut, a explicat Bernard. Din fericire,

m` aflam \n apropiere [i am putut s-o ajut s` se

\ntoarc` pân` aici... Cred c`-i este foarte r`u! Este

pe jum`tate le[inat`...

– Oh, Dumnezeule! a exclamat mama. Trebuie 

s-o a[ez`m imediat \n pat... |i voi telefona

medicului!

– Nu este cazul, am murmurat cu o voce

aproape neauzit`, cu toate c` vrusesem v` vorbesc

foarte tare.

– O pute]i conduce pe aici?

Bernard m-a luat \n bra]e [i mi-am pierdut

cuno[tin]a.

***
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Când am deschis ochii, am observat c` eram

culcat` \ntr-o \nc`pere mic`, toat` alb`. O tân`r`

femeie \ntr-un halat imaculat s-a aplecat deasupra

mea.

– Iat`... |n sfâr[it, se treze[te!

Am realizat aproape imediat c` m` aflam \n

spital. Oare ce mi se \ntâmplase? C`zusem,

desigur... Mi se f`cuse r`u, dar nu \n asemenea

m`sur` \ncât s` fiu internat` \n spital!

M-a cuprins panica, imaginându-mi c` voi ie[i de

acolo \ntr-un fotoliu rulant, ca Ghislaine...

Nu fusesem bolnav` niciodat` \n via]a mea [i

iat` c` m` aflam imobilizat` \n aceast` camer`

invadat` de un puternic miros de dezinfectant...

M-a cople[it disperarea [i am \nceput s` suspin

spasmodic, f`r` s` vreau s` ascult de cineva.

Infirmierele m-au \nconjurat neputincioase, apoi a

sosit un medic. Mi-a luat tensiunea [i m-a examinat

cu grij` \nainte de a m` privi cu un aer stupefiat.

– Ce s-a \ntâmplat oare?

Am continuat s` plâng \n hohote.

– Haide]i, pu]in curaj, ce naiba! 
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N-ave]i nici un motiv s` v` l`sa]i prad`

disper`rii... Coccisul nu este nici m`car fisurat,

cum credeam la \nceput! Radiografiile sunt

explicite, n-ave]i nimic grav!

– |n acest caz, am suspinat, de ce... de ce sunt

aici?

A ridicat din umeri.

– Pentru c` a]i primit dou` lovituri puternice!

Una la cap [i cealalt` la baza coloanei vertebrale,

adic` la coccis.

– La coccis!

Brusc, am \nceput s` râd, f`r` s` m` opresc din

plâns.

– Ce nu este \n ordine? m-a \ntrebat cu

blânde]e, \n timp ce m` b`tea pe um`r.

– Nu [tiu... am bâiguit.

|n acela[i timp, am \n]eles brusc motivul

descuraj`rii mele... Bernard Leger era responsabil

de ea! 

De ce oare se plimba prin \mprejurimile

Castelului roz \n aceast` diminea]` cenu[ie de

toamn`? De ce se interesa de acest loc?
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Zvonurile referitoare la instalarea unei cariere

mi-au revenit \n memorie [i \n acea clip` am b`nuit

motivele alian]ei \ntre domnul Santenay [i Agen]ia

de pe Coast`!

Dup` câte \mi spusese secretara sa, domnul

Santenay avea o cas` \n Bretania, \n consecin]`

cuno[tea perfect posibilit`]ile regiunii [i [tia c`

instalând o carier` lâng` Saint-Guillier va face o

afacere de aur! Cea de la Roch'Ir avea faima c`

aducea proprietarilor beneficii interesante... De ce

n-ar fi la fel cu cea de la Castelul roz?

Am \ncercat s`-mi amintesc noti]ele pe care 

le-am luat \n biroul domnului Santenay, f`r` s`

reu[esc. Am reu[it doar s` m` doar` mai r`u capul

[i, epuizat`, am adormit.

– Ssst, doarme, s` n-o trezim!

Aceste murmure u[oare au fost suficiente pentru

a deschide ochii... Venise Mireille s` m` viziteze,

purtând un enorm buchet de flori din spatele

c`ruia \mi zâmbea.

– Ei bine, biata mea Anne! Ce te-a apucat oare?

– Hmm, am bomb`nit.
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– Domni[oara nu mai poate face doi pa[i f`r` s`

se \mpiedice. {i o c`dere nefericit` o aduce direct

la spital! Ei bine...

Acum eram complet treaz`... [i \ntr-o dispozi]ie

execrabil`!

– A[ vrea s` ]i se \ntâmple [i ]ie! am exclamat. Va

fi rândul meu s` râd!

– E[ti la fel de bomb`nitoare! a exclamat

Mireille cu bun` dispozi]ie. Asta dovede[te c` nu

e[ti bolnav`...

Mireille i-a ar`tat florile unei tinere infirmiere,

care o condusese pân` \n camera mea.

– S-ar putea g`si o vaz` oarecare pentru aceste

flori? a \ntrebat-o. Este atât de cald aici, \ncât f`r`

ap` nu vor rezista deloc...

Tân`ra fat` a disp`rut [i Mireille a spus

ar`tându-mi cu mândrie buchetul splendid:

– Este din partea domnului Raguenon, a

domnului Leger [i a mea!

S-a instalat pe scaunul incomod de la picioarele

patului.

– Vezi, toat` lumea se gânde[te la tine!
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Am \nceput s` plâng.

– Ce-am spus? s-a mirat Mireille.

{i, cum infirmiera venise cu o vaz`, s-a \ntors

spre ea.

– Ce i s-a \ntâmplat?

– Nu v` nelini[ti]i, a afirmat tân`ra fat`.

Medicamentele sunt probabil cele care au acest

efect asupra ei... |ncerca]i s-o face]i s` se

gândeasc` la lucruri mai vesele... Ar trebui s`

citeasc` ni[te reviste amuzante...

Am f`cut un gest iritat.

– M` doare capul, am declarat t`ios. Mi-ar face [i

mai r`u s` citesc! Sunt sigur` c` medicul ar

interzice asta!

– Poate... a mai spus infirmiera ro[ind u[or.

A plecat [i am \nchis ochii.

– Anne... a murmurat Mireille.

{i-a pus mâna peste a mea [i am ridicat

pleoapele. Unghiile \i erau l`cuite \ntr-un 

ro[u-violaceu absolut oribil. De obicei am evitat s`

fac observa]ii asupra eforturilor sale de a se \ngriji

sau machia, dar de data aceasta eram atât de prost
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dispus`, c` nu mi-am re]inut cuvintele care mi-au

venit pe buze:

– Lacul `sta este \ngrozitor! M` \mboln`ve[te

culoarea...

Mireille [i-a ridicat repede mâna. Ochelarii i s-au

aburit [i am \n]eles imediat c` am r`nit-o...

– Iart`-m`, Mireille! am exclamat.

A ridicat din umeri f`r` s` spun` nimic.

– Iart`-m`! am repetat. Nu [tiu ce se \ntâmpl` cu

mine. Vreau s` fiu nesuferit` cu toat` lumea!

– Din cauza medicamentelor...

Mi-a zâmbit.

– La birou m-au \ns`rcinat s`-]i spun o mul]ime

de lucruri dr`gu]e! Domnul Raguenon \ntreab` ce

]i-ar face pl`cere... Cât despre domnul Leger, pare

atât de nefericit! Pretinde c` ai c`zut din vina lui!

Am f`cut un gest cu mâna.

– Este ridicol, am asigurat-o. N-am avut noroc,

atâta tot...

Doream s`-i pun lui Mireille \ntreb`ri referitoare

la Bernard Leger, dar nu \ndr`zneam deoarece [i-ar

fi imaginat imediat c` este ceva suspect... Eram
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convins` c` deja se \ntreba de ce eram \mpreun` \n

land`, \ntr-o diminea]` ploioas`...

N-a trebuit s` vorbesc, Mireille mi-a povestit tot

ce voiam s` aud!

– Nu l-am v`zut niciodat` atât de \ngrijorat,

Anne! Este evident c` este \ndr`gostit de tine!

Imagineaz`-]i c` le telefoneaz` ne\ncetat p`rin]ilor

t`i pentru a avea ve[ti de la tine!

– Este foarte amabil, am f`cut t`ios.

A fost o clip` de t`cere.

– Presupun c` este furios c` nu sunt acolo

pentru a-i dactilografia textele de ne\n]eles...

– Nu este vorba despre asta! a protestat Mireille.

Este atât de rar la agen]ie...

S-a lovit peste frunte.

– Era s` uit! M-ai \ntrebat dac` [tiu un anumit

domn Santenay! Ei bine, a telefonat ast`zi [i a cerut

s`-i vorbeasc` lui Bernard Leger...

– Da, am \ncurajat-o.

– Dar domnul Leger nu era la agen]ie, a[a c`

acest domn Santenay a f`cut o adev`rat` dram`!

Voia neap`rat s`-l g`sesc \n zece minute [i s`-l
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sun`m \ndat` ce domnul Leger se \ntoarce,

deoarece era vorba de o afacere de cea mai mare

importan]`...

A \nceput s` râd`.

– |n sfâr[it, \[i po]i imagina tot ce a putut spune

pentru a m` convinge s` pornesc \n c`utarea

domnului Leger!

Durerea de cap mi-a disp`rut ca prin farmec [i

am ascultat-o cu aten]ie.

– {i?

– {i domnul Leger n-a \ntârziat s`-[i fac` apari]ia

la agen]ie, dar a telefonat pe linia direct`, a[a c` 

n-am putut afla despre ce era vorba...

{i-a pus po[eta din plastic pe patul meu.

– Prive[te ce ]i-am adus!

Eram mult mai interesat`, pentru c` puteam s`

aflu ceva despre raporturile care existau \ntre

Agen]ia de pe Coast` [i domnul Santenay.

– {i apoi? am insistat. Domnul Santenay?

Mireille a f`cut un gest iritat.

– }i-am spus tot ce [tiam! Pe legea mea, vrei s`

fac pe detectivul! 
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M` \ntreb de ce te pot interesa toate astea!

Am ro[it [i n-am \ndr`znit s`-i vorbesc despre

singurul subiect care m` interesa cu adev`rat...

– Prive[te ce ]i-am adus! a repetat Mireille.

A despachetat mai multe s`punuri parfumate, un

flacon cu ap` de lavand`, o cutie cu fructe

confiate...

– Dar te-ai ruinat! am exclamat. Toate acestea 

te-au costat probabil o mul]ime de bani!

Niciodat` n-am primit atâtea cadouri [i m-am

sim]it ciudat de emo]ionat`. Eram din nou gata s`

plâng...

– Oh, Mireille... Mi-a zâmbit [i am observat c`-i

venea [i ei s` plâng`.

– F`-te bine repede! a murmurat.

Infirmiera de salon [i-a f`cut apari]ia.

– N-ar trebui s-o obosi]i prea mult pe bolnav`, a

spus pe un ton indiferent.

Mireille s-a ridicat \n grab`.

– Fire[te... |n]eleg!

Infirmiera mi-a \ntins un pahar plin cu un lichid

albicios.
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Mireille m-a s`rutat.

– Ai grij` de tine!

– A fost totu[i destul de [ocat`, a aprobat

infirmiera. Dar sunt sigur` c` dup` o noapte bun`

se va sim]i mai bine...
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Capitolul 9

A avut dreptate. A doua zi diminea]` m-am trezit

\n form` deplin`. Fire[te, membrele m` dureau

\nc`... f`r` s` mai vorbim de coccis care m` f`cea s`

suf`r de fiecare dat` când \ncercam s` m` a[ez \n

pat. Dar gândurile \mi erau limpezi [i puteam s`

reflectez asupra subiectului care m` fr`mântase...

Subiectele de \ngrijorare erau numeroase! Erau

Bernard Leger, domnul Santenay [i acea carier`

care se punea problema s` fie s`pat` \n apropierea

Castelului roz, chiar dac` nimeni la prim`rie nu

p`rea s` fie la curent cu asta...



Eram pierdut` \n gândurile mele, când u[a

camerei s-a deschis [i a ap`rut tata [i Sabine. M-am

a[teptat la vizita mamei [i am fost pu]in dezam`git`

constatând c` nu \[i putuse face timp liber.

– Sunt \ncântat` s` v` v`d, am declarat totu[i.

Este o surpriz`... Unde este mama?

– Va veni probabil disear` sau mâine diminea]`,

dac` vei mai fi \nc` aici! Dar avem un nou oaspete

[i a trebuit s` r`mân` la hotel pentru a-i preg`ti

camera...

– Un nou oaspete! am exclamat. Ce veste bun`!

Iat` ceva nea[teptat \n aceast` perioad` a anului!

Mama trebuie s` fie \ncântat`!

|n acea clip` am fost surprins` de expresia

Sabinei. 

P`rea c` o lumin` \i revenea din interior...

– Este Jean-Pierre, a spus. S-a \ntors!

Tata a dat din cap [i a pus o mân` pe um`rul

nepoatei sale.

– }i-am spus s` nu disperi!

Sabine \[i r`sucea o [uvi]` de p`r lipsit de

str`lucire pe vârful degetului.
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– Când voi ie[i de la spital, m` voi duce direct la

coafor! Mi-a dat bunicul bani... Un avans din

salariul meu!

Gândul c` bunicul le \nmâna regulat "salarii"

Sabinei [i Ghislainei m-a amuzat \ntotdeauna.

Ace[ti bani veneau ca recompens` a muncii pe care

se presupunea c` o f`ceau la hotel... Desigur, nu

era vorba despre sume foarte mari, dar pentru

munca pe care o f`ceau – sau mai degrab` n-o

f`ceau – era chiar prea mult!

– Dac` a[ fi \n locul t`u, Sabine, am spus

\ncercând s` uit gândurile care mi-au venit \n

minte, i-a[ cere coaforului s`-mi dea cu un [ampon

care s` str`luceasc`... Erai foarte dr`gu]` cu acele

reflexe aurii...

Mi-a zâmbit u[or [i, \n acea clip`, p`rea 

\ntr-adev`r aproape dr`gu]`...

– |mi dai voie s` \mprumut pantofii t`i negri,

Anne? m-a \ntrebat. N-ai nevoie de ei acum...

– Ia-i dac` vrei, am spus f`r` s` protestez.

{tiam bine: cu sau f`r` permisiunea mea, ar fi

pus mâna pe ei. A[a c` mai bine s`-i spun "da"...
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A aruncat o privire spre ceas.

– Trebuie s` te p`r`sesc, Anne! Am atâtea

drumuri de f`cut...

Mi-a adresat un semn cu mâna.

– La revedere.

Apoi a disp`rut. Dup` plecarea sa, am ridicat din

umeri: i se potrivea veri[oarei mele s` fac` o vizit`

unei persoane internate \n spital [i nici m`car s`

nu se gândeasc` s` cear` nout`]i despre ea!

– {tiam c` se va \ntoarce! a declarat tata.

– Cine? am \ntrebat cu rea-credin]`.

– Jean-Pierre Verbier, fire[te! Da, [tiam c` se va

\ntoarce: o iube[te cu adev`rat pe Sabine. Dore[te

s-o ia de so]ie...

Am râs u[or.

– Fiecare cu prostul s`u gust...

– Nu fi r`ut`cioas`, Anne!

– Nu sunt r`ut`cioas`, tat`! Sunt doat lucid`, am

protestat. Oricum nu se va putea spune c` 

Jean-Pierre se va c`s`tori cu Sabine pentru banii s`i!

Apoi mi-a venit \n minte un gând ciudat. Poate

c` Jean-Pierre auzise [i el zvonurile \n leg`tur` cu
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instalarea unei cariere? |n acest caz, \[i imagineaz`

probabil c` bunicul va fi obligat s` vând` Castelul

roz [i c` familia se va trezi bogat`...

Era foarte posibil s` fie \n[elat de pove[tile

bunicului [i s` fie convins c` acesta era mult mai

bogat decât \n realitate. Acesta vorbea deseori

despre proprietatea sa cu atâta importan]`, \ncât 

s-ar fi putut crede c` poseda tot departamentul.

N-am mai dat aten]ie la ce spunea tata, atât eram

de absorbit`  \n propriile mele gânduri. Un cuvânt

mi-a atras aten]ia [i am ciulit urechile:

– Domnul Leger telefoneaz` ne\ncetat, Anne! 

I-ar pl`cea s` vin` s` te salute [i \ntreab` dac`-l

po]i primi \n vizit` la spital... Am strâns buzele.

– Nu vreau s`-l v`d!

***

Chiar a doua zi m-am putut \ntoarce la Castelul

roz. Aveam un concediu de patru zile [i, \n
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realitate, nu aveam curajul s` m` urc pe biciclet`

pentru a merge pân` la Saint-Guillier. C`derea

aceasta m` zdruncinase \ntr-adev`r profund.

Atât acas` cât [i pe Agen]ia de pe Coast`, toat`

lumea p`rea c` se dispensa foarte bine de mine [i

m-am \ntrebat cum am putut crede \ntr-o zi c`

prezen]a mea era indispensabil`...

Ghislaine \ncepuse s` munceasc` [i mama era

surprins` [i \ncântat` \n acela[i timp. Ajuta cu

eficacitate la buc`t`rie [i \ncepuse chiar s`-[i

asume sarcina de a r`spunde scrisorilor de

rezervare care \ncepuser` s` soseasc` pentru var`.

Cât despre Sabine, muncea [i ea pu]in. O ajuta

s` preg`teasc` zilnic camerele [i acceptase chiar s`

supravegheze focurile, ad`ugând câte un bu[tean

ici [i colo... |ntoarcerea lui Jean-Pierre o readusese

la via]` [i-[i \ndeplinea diferitele sarcini zâmbind.

– Am impresia c` vrea s`-l impresioneze pe acest

tân`r b`rbat, mi-a spus mama. Dore[te s`-i arate

cât este de eficace \ntr-o cas`.

A zâmbit u[or.

– Numai s` dureze!
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|nc` nu-l v`zusem pe Jean-Pierre Verbier,

deoarece de la \ntoarcerea mea la Castelul roz, 

n-am ie[it din camer`.

– {i el, cum este? am \ntrebat.

– Ca de obicei... Sabine [i Ghislaine au tot felul

de mici aten]ii pentru el... S-ar spune c` sunt ni[te

viespi \n fa]a unui borcan cu dulcea]`! Presupun c`

Jean-Pierre g`se[te asta foarte pl`cut, dar v`zut din

exterior, este caraghios...

{i-a aruncat spre spate p`rul blond.

– Tat`l t`u pretinde c` Jean-Pierre [i Sabine sunt

logodi]i. M` \ntreb de unde [tie asta... |n tot cazul,

cei interesa]i n-au nimic de spus despre acest

subiect!

– Sabine i-a povestit asta tatei, am spus. {i

Sabine spune deseori orice,  a[a c` nu trebuie s-o

crezi!

– Chiar m` \ntreb ce a venit s` fac` acest b`rbat

la Castelul roz \n aceast` perioad` a anului! Flora

din frumoasa noastr` regiune este mai departe

\ntr-o stare jalnic` \n prag de iarn`!

Mama a zâmbit.
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– A spus c` a venit s` se odihneasc`, deoarece a

muncit enorm la Paris \n ultimul timp! Uneori 

mi-a[ dori ca aceste persoane care se plâng c` sunt

cople[ite, s` vin` s` m` ajute la buc`t`rie! De

exemplu, \n clipa când aprind focul pentru prânz...

A \nceput s` râd`.

– Oricum, oricare ar fi motivele reapari]iei sale

la Grand Hotel de la Castel – fie din cauza florei

sau a Sabinei – sunt \ncântat` s` primesc din nou

cecul s`u s`pt`mânal! |n tot cazul, pare s` se fi

instalat pentru mult timp... Sabine pretinde c` va

petrece Cr`ciunul cu noi!

– Dumnezeule! am exclamat. Cr`ciunul...

S`pt`mânile trecuser` [i sfâr[itul lui decembrie

nu mai era departe... Fusesem atât de absorbit` de

griji, \ncât nici nu m` mai gândisem la asta!

Cr`ciunul la Castelul roz a fost \ntotdeauna o

s`rb`toare extraoridnar de reu[it`. Mama a ]inut ca

fiecare s` aib` impresia c` particip` din plin la

atmosfera cald` pe care reu[ea s-o creeze datorit`

tuturor acelor mici nimicuri care au atât de mult`

importan]`...
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– Sper c` voi fi complet restabilit` pân` atunci!

am murmurat.

Spatele m` mai durea \nc` foarte tare [i aveam

deseori dureri de cap. M` miram c` o simpl`

c`dere putea avea atât de multe consecin]e...

– Ar trebui s` telefonez la agen]ie! am declarat

brusc. Te-ar sup`ra, mam`, dac` o invit pe Mireille

la cin`? Sunt sigur` c` ar fi \ncântat`.

– Bine\n]eles, draga mea. Ar trebui s`-l invi]i [i

pe domnul Leger! 

Este un tân`r b`rbat absolut fermec`tor...

S`rmanul, a fost atât de speriat când ai c`zut! N-am

v`zut niciodat` un b`rbat atât de tulburat, atât de

emo]ionat...

Mi-a aruncat o scurt` privire pe furi[ [i am

b`nuit c` \ncerca s`-mi cunoasc` sentimentele. 

M-am str`duit s` r`mân de lemn...

– {i apoi, n-a \ncetat s` telefoneze pentru a cere

ve[ti...

– Foarte amabil din partea lui! am r`spuns t`ios.

Am fost \ngrozit` de duritatea vocii mele. Oare

cum m` puteam ar`ta atât de aspr`?

224 HEATHER MILLER



Mama m-a privit surprins` \n timp ce am

continuat:

– |n tot cazul, dac` nu s-ar fi aflat pe terenurile

noastre \n acea diminea]`, n-a[ fi c`zut niciodat`!

– Anne! a exclamat mama.

– Este adev`rat! am morm`it. La urma urmei

este numai vina sa!

– Cred c`...

Mama a ezitat [i s-a \ntrerupt.

– Ce vrei s` spui? am \ncurajat-o.

– Cred c`... a reluat bâlbâindu-se. Cred c`...

acest tân`r b`rbat este \ndr`gostit de tine. Dac`

r`t`cea \n \mprejurimile Castelului roz \n acea zi,

este pentru c` spera s` te \ntâlneasc`...

– Nu pe mine m` c`uta, am spus gânditoare.

Mama a avut o clip` de stupefac]ie.

– Ce? S` nu-mi spui c` se intereseaz` tot de

Sabine!

Mi-am mu[cat buzele.

– De Sabine? Sau de Ghislaine? m-a \ntrebat

mama.

Am scuturat \ncet din cap.
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– Nu, p`mânturile noastre le vrea...

– Nu \n]eleg.

– Poate el este cel care dore[te s` deschis` o

carier` aici!

Mama a izbucnit \n râs.

– Anne, uneori e[ti la fel de stupid` ca bunicul

t`u! Chiar o carier`! Dar cine ar vrea s` se lanseze

\ntr-o asemenea afacere?

A scuturat din cap.

– Este ridicol! Absolut ridicol... M-am informat

[i te pot asigura c` nimeni n-a auzit vreodat`

vorbindu-se de un proiect asem`n`tor! O

rezerva]ie natural`, da. Dar o carier`, niciodat`!

Mi-a ciufulit p`rul.

– A[a c` \nceteaz` s` te fr`mân]i, draga mea, sau

chiar vei \ncepe s` m` nelini[te[ti! Oare [ocul pe

care l-ai primit la cap ]i-a tulburat atât de mult

min]ile?

S-a ridicat.

– Te rog s` nu-i vorbe[ti despre asta bunicului

t`u! Acum crede c` scrisoarea aceea anonim` a fost

o glum`... Nu-i stârni din nou \ngrijor`rile!
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N-am r`spuns, iar pu]in dup` aceea am coborât

\n salonul oaspe]ilor, deoarece \n micul nostru

salon particular evitam s` facem focul \n timpul

zilei, din motive de economie.

Jean-Pierre Verbin era instalat \ntr-un fotoliu [i

discuta cu doamna Maillard [i domnul Brevin, care

era \nconjurat de un nor gros de fum, ca de obicei.

Jean-Pierre se gr`bi spre mine cu mâna \ntins`.

– Sunt \ncântat s` te v`d, Anne! Am aflat c` ai

avut un accident... Cum te sim]i?

Strângerea de mân` era ferm` [i lini[titoare.

Aveam nevoie s` mi se arate pu]in interes [i

c`ldura primirii sale mi-a f`cut pl`cere.

I-am zâmbit. Privirile noastre s-au \ntâlnit [i ceea

ce am citit \n ochii s`i m-a f`cut s` ro[esc...

Mi-am eliberat mâna, \n timp ce \ncercam s` m`

conving c` m-am \n[elat [i c` \n ochii s`i nu era

nimic altceva decât simpatie...

– Sper c` nu te vei \ntoarce la munc` atât de

devreme? a spus doamna Maillard.

Remarca sa m-a adus la realitate.

– N-am decât patru zile de concediu! 

STÂNCA PESC~RU{ILOR 227



{ti]i, acest mic accident nu reprezint` mare

lucru... Dar m-am lovit atât de tare la cap, \ncât 

mi-am pierdut cuno[tin]a un anumit timp...

Am \nceput s` râd.

– Pentru ca s` te love[ti \n acela[i timp la cap [i

la coccis, trebuie s` fii pu]in acrobat... |n tot cazul,

acum nu sunt bun` de mare lucru \ntr-un birou:

m` doare doar dac` stau a[ezat` [i m` doare capul

\nc`.

La ora cinei, am fost surprins` s`-l g`sesc pe

Jean-Pierre instalat \n sufrageria femiliei.

A remarcat privirea mea mirat` [i mi-a f`cut cu

ochiul.

– Acum, fac aproape parte din familie! Nu este

a[a, doamn` Bergeron? a \ntrebat, adresându-se

mamei.

Aceasta a râs scurt, pentru a-[i ascunde

stânjeneala, deoarece nu g`sea nimic de r`spuns...

Sabine avea p`rul vopsit \n [uvi]e alternative

ro[cate [i blonde. Vrând s` arate foarte bine, nu

reu[ise decât s` se urâ]easc`. Nimeni nu putea

crede c` o asemenea culoare este natural`...

228 HEATHER MILLER



Am remarcat de asemenea c` linia de contur de

la ochiul stâng era prea groas`... |n schimb,

pleoapa dreapt` era supra\nc`rcat` cu fard

albastru... Aveai impresia c` avea un ochi \nvine]it

[i m-am \ntrebat \nc` o dat` ce oare \l putea atrage

pe Jean-Pierre Verbier la aceast` fat` egoist`,

superficial` [i machiat` sfidând orice bun-sim]...

Ghislaine zâmbea cu un aer angelic. Nu avea

nevoie de machiaj pentru a se \nfrumuse]a! Era

\ntr-adev`r o tân`r` fat` foarte frumoas` [i când

era la mas` [i bietele sale picioare erau ascunse,

p`rea extrem de seduc`toare.

Jean-Pierre se \ntorcea frecvent spre ea [i \n

acele clipe chipul i se \mblânzea... Sabine nu sc`pa

ocazia s` \i observe manevrele. Ochii i se

\n`spreau, \n timp ce gura i se strângea \ntr-o linie

foarte sub]ire.

Conversa]ia se \nvârtea \n jurul unor lucruri

banale: cum era vremea, cum ar putea s` fie...

Aveam impresia c` fiecare \[i d` silin]a s` treac`

neobservat [i s` nu spun` nimic care ar putea s`

atrag` aten]ia.
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Dup` cin`, am urmat-o pe mama la buc`t`rie

pentru a o ajuta la sp`latul vaselor, dar m-a trimis

\napoi \n salon.

– Nu, draga mea! Doctorul a spus c` ai nevoie

de odihn`. Cere-i Sabinei s` vin` s` m` ajute!

Crezi oare c` e o idee bun`?

– Este o idee excelent`, a replicat mama cu o

anumit` duritate. A aruncat un jet de produs de

sp`lat vase \ntr-o cuv` a chiuvetei.

– De altfel, trebuie s`-i vorbesc. Se comport` de

o manier` ridicol`! N-ai remarcat nimic?

– Pare foarte geloas` pe Ghislaine, m-am

hazardat.

Mama a ridicat din umeri.

– Dac` ochii i-ar fi fost pistoale, de mult timp 

i-ar fi asasinat pe cei c`rora Jean-Pierre le acord`

pu]in` aten]ie.

A oftat u[or [i a ad`ugat:

– Dac` va continua s` se comporte astfel, \l va

pierde definitiv!

– Cum ar putea pierde ceea ce n-are \nc`? am

\ntrebat sarcastic.

230 HEATHER MILLER



M-am sim]it indispus`. Toat` lumea ]inea s`

protejeze dragostea Sabinei... Mai \ntâi tata [i iat`

c` se amesteca [i mama.

– Este absolut \ngrozitoare! am rostit r`spicat. 

I-ai observat machiajul? Complet ridicol! Oare n-ar

putea s` se priveasc` \ntr-o oglind` dup` ce se

mâzg`le[te astfel?

– Este ne\ncetat \n contemplare \n fa]a imaginii

sale, a replicat mama. Dar ceea ce vede nu

corespunde, din p`cate, realit`]ii! Se \nchipuie a[a

cum ar vrea s` fie...

Mama mi-a zâmbit.

– S` [tii c` to]i suntem pu]in ca Sabine! {i mie

mi se \ntâmpl` s`-mi spun c` dac` a[ purta o

splendid` rochie de sear` a[ fi foarte frumoas`... [i

totu[i, [tiu c` m` apropii de cincizeci de ani.

I-am \ntrerupt vorbele.

– Tu e[ti foarte frumoas`, mam`! am exclamat

cu \nfl`c`rare. Chiar când e[ti obosit`, chiar când

por]i un [or] [i pantofi vechi... De ce nu sunt eu

frumoas` ca tine!

M-a privit surprins`.
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– Dar, Anne, e[ti fermec`toare! Ai o siluet`

delicat`, un chip bine conturat [i ochi foarte

frumo[i!

– Nu-]i bate joc de mine!

Totu[i, acele complimente nea[teptate m-au

f`cut s` ro[esc. Am plecat pentru a-mi ascunde

jena.

– M` duc s-o caut pe Sabine.

Am g`sit-o \n salon, a[ezat` deja lâng` 

Jean-Pierre. Ghislaine \[i adusese fotoliul rulant de

cealalt` parte a tân`rului b`rbat [i \ntorcea

paginile unei reviste, f`r` s` par` interesat` de

imaginile care-i treceau prin fa]a ochilor.

Sabine \[i puse mâna pe \ncheietura mâinii

tân`rului nostru oaspete:

– Când bunicul va muri, Castelul roz \mi va

apar]ine, a declarat. Aceast` afirma]ie m-a [ocat atât

de tare \ncât nu m-am putut st`pâni s` nu exclam:

– Ia te uit`, nu mai spune! Iat` ceva nou!

S-a mul]umit s` ofteze \ndelung [i s` m`

priveasc` afi[ând un dezgust neascuns, ca [i când

eram un animal care tocmai a ap`rut de pe stânci...
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– {tiu ce spun, a afirmat pe un ton misterios

strângând din ochi.

– Se pare c` ai uitat de existen]a tat`lui meu! am

f`cut remarca.

– N-am uitat... a r`spuns adresându-mi un

zâmbet ironic.

M-am str`duit s` r`mân calm`.

– Mama te cheam` la buc`t`rie.

– Vezi bine c` sunt ocupat`! a exclamat prost

dispus`.

– {i mama este, de aceea \]i cere s` te duci s-o

aju]i, am replicat.

Jean-Pierre s-a \ntors spre ea [i Sabine i-a

adresat un zâmbet angelic:

– Vezi, am obliga]ii, s-a fandosit.

– |n acest caz, du-te, te rog! Ne vom revedea

curând...

Sabine a plecat morm`ind. Era vizibil furioas` c`

trebuia s`-[i p`r`seasc` locul. M-am a[ezat \ntr-un

fotoliu.

– |mi pare r`u, dar mama consider` c` nu

trebuie s` stau mult timp \n picioare...
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Ochii Ghislainei str`luceau de o bucurie

r`ut`cioas`.

– Este treaba Sabinei s` [tearg` vasele! a

triumfat. Numai c` este prea lene[`. Nu-i a[a

domnule Verbier?

Acesta n-a f`cut comentarii la remarca sa [i se

mul]umi s` spun`:

– Te rog, spune-mi Jean-Pierre! Mi se pare c` am

hot`rât deja s` ne spunem pe nume... Detest s` mi

se spun` "domnule", este atât de solemn...

– Foarte bine, Jean-Pierre! a declarat Ghislaine,

adresându-i unul din cele mai frumoase zâmbete

ale sale. Sabine este teribil de lene[`, a oftat cu

voce sc`zut`, ca [i când \[i vorbea sie \ns`[i.

Am \ncercat s` schimb subiectul conversa]iei,

deoarece consideram nepotrivit ca Sabine s` fie

acuzat` \n timp ce nu era acolo pentru a se ap`ra.

– Cât timp inten]ionezi s` petreci la Grand

Hotel de la Castel, Jean-Pierre? l-am \ntrebat pe

tân`rul b`rbat.

– Mi-ar pl`cea s` r`mân pentru Cr`ciun, dac`

este posibil, a r`spuns. N-am familie, [i aceast`
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perioad` de s`rb`toare este \ntotdeauna grea

pentru o persoan` singur`...

Mi-am st`pânit un zâmbet.

– Credeam c` ai mul]i prieteni la Paris...

Spunând asta, m-am gândit la fata frumoas` pe

care o v`zusem la bra]ul s`u...

– Câ]iva, a r`spuns scurt.

Mi-a adresat o privire ciudat` [i m-am sim]it

pu]in stânjenit`.

– Nu m` leg atât de u[or, a m`rturisit. Am

rela]ii, dar nu prieteni adev`ra]i...

{i zâmbindu-i Ghislainei, a ad`ugat:

– Am impresia c` am g`sit prieteni adev`ra]i la

Castelul roz.

M-am \nclinat u[or.

– Mul]umesc, am spus ironic. Prietenii

adev`ra]i, dragostea adev`rat`...

S-a \ncruntat [i m-am gr`bit s` vorbesc despre

altceva.

– Joci bridge?

– Desigur, a r`spuns. Vrei s` faci o partid`? Dar

]ie, Ghislaine, \]i place s` joci c`r]i?
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Privirea Ghislainei s-a luminat. Era o juc`toare

excelent` [i dac` mama ne-ar fi permis s` juc`m pe

bani, sunt sigur` c` ar fi adunat o mic` avere.

I-am cerut domnului Brevin s` se al`ture nou`,

ceea ce a acceptat imediat. {i lui \i pl`cea enorm s`

joace c`r]i [i \ncerca mereu s` organizeze partide.

Din nefericire, reu[ea rareori, deoarece familia

Maillard nu juca, iar noi aveam deseori altceva de

f`cut...

Jean-Pierre era un juc`tor mediocru. {i eu eram

cât se poate de mediocr`, dar \mi ]ineam rangul

când trebuia.

Cât despre Ghislaine era cu adev`rat minunat` [i

Jean-Pierre nu \ntârzie s` observe asta.

– S-ar spune c` n-ai f`cut altceva decât s` joci

c`r]i toat` via]a, Ghislaine!

Aceasta a zâmbit mul]umit`. Adora

complimentele, fie c` erau sincere sau nu.

Era apraope miezul nop]ii când domnul Brevin a

declarat c` se duce la culcare.

Ghislaine \[i roti fotoliul rulant.

– {i eu!
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Ne-a adresat un scurt semn din cap.

– Bun` seara la amândoi.

Domnul Brevin i-a deschis u[a [i au disp`rut

amândoi \n hol. 

Doar \n acea clip` am realizat c` Sabine nu se

\ntorsese [i m-am \ntrebat dac` era din cauza

discu]iei pe care o avusese cu mama...

F`r` s` spun nimic, am amestecat cele dou`

perechi de c`r]i [i le-am pus \n vechea lor cutie de

piele, u[or zgriat`. Jean-Pierre \mp`turi covora[ul

verde din pâsl` [i remarcând g`urile de molii, a

spus:

– V` voi oferi un nou covora[ de joc, pentru

Cr`ciun!

– Oh, nu! am exclamat, foarte jenat`.

Fie, eram s`raci. Dar ne str`duiam s` ascundem

asta str`inilor [i cine era Jean-Pierre Verbier dac`

nu un str`in?

– De ce nu? a insistat cu amabilitate. Este mult

mai util decât o cutie de ciocolat`.

S-a l`sat t`cerea. Focul era pe cale s` se sting` \n

[emineul mare [i m-am \nfiorat... M-am sim]it
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brusc obosit` [i mi-am dat seama c` jocul de c`r]i

\mi d`duse durere de cap.

Jean-Pierre f`cu \nconjurul mesei [i-[i puse

mâna pe um`rul meu.

– Pari epuizat` [i \nghe]at`, Anne... a murmurat.

Mi-a zâmbit [i i-am adresat [i eu un zâmbet

tremur`tor.

Fa]a i s-a \nclinat spre a mea cu o \ncetineal`

care amintea de acele filme la ralanti. Apoi buzele

sale au pus st`pânire pe ale mele [i am r`spuns la

acel s`rut...

M-a \mbr`]i[at foarte strâns... Nu doream s` m`

mi[c. Era bine. A[ fi vrut s` r`mân astfel o

ve[nicie...

|n acela[i timp, mi-am spus c` trebuia s` scap

din acea \mbr`][are! 

Nu-l iubeam pe Jean-Pierre Verbier, \n acest caz

de ce l-am l`sat s` m` s`rute?

Cu oarecare rea-credin]`, m-am convins c` nu

eram \nc` restabilit` complet dup` c`dere [i c`

reflexele nu-mi reveniser` la normal... Deoarece

dac` Jean-Pierre ar fi \ncercat s` m` s`rute \nainte
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de acea c`dere nepl`cut`, probabil l-a[ fi p`lmuit

din toate puterile...

Un zgomot u[or m-a f`cut s` tresar brusc. U[a

salonului tocmai se \nchidea \ncet...

Cineva ne v`zuse.
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Capitolul 10

Am fost mul]umit` s` m` \ntorc la birou,

deoarece atmosfera de acas` devenise din ce \n ce

mai ap`s`toare.

Sabine se pref`cea c` m` ignor`. Practic nu-mi

vorbea [i când, din \ntâmplare, era obligat` s`-mi

adreseze o vorb`, tonul \i era glacial.

M-am \ntrebat de nenum`rate ori cine m`

putuse vedea \n bra]ele lui Jean-Pierre... Nu

credeam c` a fost Sabine, deoarece n-ar fi disp`rut

lini[tit`, f`r` s` spun` nimic: probabil ar fi f`cut o

criz` de nervi sau de furie...



Poate a fost tata? Dar el n-ar fi ratat s`-mi fac`

moral`.

Am presupus a[adar c` fusese Ghislaine. Aceasta

n-a spus nimic, dar p`stra probabil aceast` "arm`"

\n rezerv`, pentru a o folosi la momentul potrivit...

Ghislaine avea o \ntreag` serie de s`ge]i

r`ut`cioase pe care le folosea bine gândit, \n

general pentru a otr`vi atmosfera...

Bein\n]eles, putuse fi domnul Brevin. Acest

fum`tor de ]ig`ri, incorigibil [i distrat, \[i putuse

uita chibriturile sau ochelarii [i s` se fi retras

discret v`zând ce se \ntâmpl`...

Am sperat c` nu fusese mama. Mi-ar fi fost pu]in

ru[ine s` m` g`seasc` atât de aproape de un b`rbat

care se presupunea c` o curta pe veri[oara mea. Un

b`rbat pe care nu-l iubeam... dar al c`rui s`rut 

nu-l respinsesem!

Via]a era foarte complicat` [i acum m` temeam

s`-l rev`d pe Jean-Pierre!

Când am \mpins u[a de la Agen]ia de pe Coast`,

Mireille m-a \ntâmpinat mai c`lduros ca de obicei

[i m-am sim]it emo]ionat` de amabilitatea sa. N-a[
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fi putut b`nui niciodat` c` o simpl` coleg` de

munc` putea deveni o prieten` atât de bun`!

– Mireille, ]i-ar pl`cea s` vii la cin` acas`? i-am

propus. Mamei \i va face pl`cere...

Invita]ia mea  a p`rut s-o \ncânte.

– Adev`rat? A[ fi \ncântat` s` merg la Castelul

roz... Nu l-am v`zut niciodat` decât de departe [i

m-a fascinat \ntotdeauna, \nc` de când eram foarte

mic`...

– |i voi telefona mamei pentru a-i spune c` va

trebui s` pun` un tacâm \n plus!

Doream ca Mireille s`-l cunoasc` pe Jean-Pierre

Verbier [i apoi s`-mi spun` ce gândea... 

Poate era pu]in prea sentimental`, dar sub

aparen]ele sentimentalismului avea o inteligen]`

vie [i [tia s` judece repede oamenii la adev`rata lor

valoare.

Când un nou client ap`rea la agen]ie, nu-i

trebuia mult timp pentru a ghici care-i erau exact

posibilit`]ile, chiar dac` acesta ]inea s` ne trateze

de sus, vrând s` par` mai bogat decât era \n

realitate.
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M-am instalat \n fa]a ma[inii de scris [i am

r`sfoit strâmbându-m` numeroasele dosare care se

adunaser` \n co[ul meu.

– Domnul Raguenon n-a [omat \n absen]a mea!

am exclamat. Am de lucru cel pu]in pentru trei

s`pt`mâni...

Mireille a \nceput s` râd`.

– S` crezi tu! Le vei face foarte repede!

A  ridicat brusc degetul.

– Avem extrem de multe contracte cu domnul

Santenay, Anne! N-a \ncetat s` scrie sau s`

telefoneze... Am ridicat capul, interesat`.

Ai putut \n]elege ce sfori se trag?

– S-ar spune c` este vorba de o important`

afacere \n regiune... Dar totul era foarte neclar [i

n-am putut ghici despre ce este exact vorba! S-ar

spune c` sunt numeroase milioane \n joc, dar nu

par siguri de reu[ita "loviturii" lor, dup` cum

spuneam.

– O "lovitur`", am spus cu `m`r`ciune.

Mireille [i-a pus b`rbia peste mâinile

\mpreunate. 
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– E[ti la curent cu ceva? a \ntrebat. Pari s` [tii

mai multe decât spui...

Mi-am mu[cat buzele.

– Este vorba doar despre o ipotez`... Din p`cate,

m` tem c` este adev`rat` [i este... dramatic,

Mireille!

– Despre ce este vorba? a insistat.

Am ezitat o clip`. Oare era rezonabil s`-i vorbesc

colegei despre supozi]iile mele? |n definitiv,

acestea nu erau fondate pe o baz` solid`... M`

mul]umisem s` reunesc diferite informa]ii, iar

acestea, din nefericire, p`reau s` formeze un

ansamblu foarte \nchegat.

– Despre ce este vorba? a \ntrebat din nou

Mireille.

|n acea clip`, i-am spus f`r` s` mai tergiversez

cât m` temeam c` domnul Santenay s` nu deschid`

o carier` de piatr` \n \mprejurimile Castelului roz.

|n acest caz, ar trebui s` \nchidem hotelul,

deoarece vom fi invada]i de praf... 

Clien]ii ne vor evita [i vom fi obliga]i s` vindem

castelul.
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– Dar dat fiind vecin`tatea carierei, nimeni nu

va mai vrea s` cumpere, am continuat. |n cazul \n

care castelul devine de nevândut [i dac` nu mai

avem clien]i, oare ce se va \ntâmpla cu noi? |n

termen mai mult sau mai pu]in scurt, asta

\nseamn` s`r`cie.

De-abia am terminat de vorbit [i am \n]eles c`

gre[isem dezv`luindu-i Mireillei cele mai profunde

gânduri. Aceasta avea tendin]a s` ia totul \n tragic

[i deja m` privea cu un aer catastrofal prin

ochelarii gro[i.

– Este teribil! a exclamat.

A deschis gura, apoi a \nchis-o. |n acea zi, buzele

\i erau acoerpite cu un strat de ruj oranj electric,

care i se l`sase pe b`rbie. S-ar fi spus c` era o

caricatur`.

– Este teribil! a repetat. N-a[ fi b`nuit niciodat`

c` Bernard Leger este capabil de un asemenea

lucru! |l consideram un b`rbat drept, cinstit... [i

imagineaz`-]i c` mi-am \nchipuit chiar c` este

\ndr`gostit de tine!

Am plecat capul.
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– Am impresia c` sunt singura responsabil` din

toat` familia, am m`rturisit! Bunicul tr`ie[te 

\ntr-un vis, tata este incapabil s` priveasc`

realitatea \n fa]`, iar veri[oarele mele sunt prea

superficiale pentru ca s` le pot vorbi serios.

Singura persoan` cu bun-sim] este mama, dar m`

tem s-o sperii \mp`rt`[indu-i b`nuielile mele. Are

deja atât de multe griji!

– Ar trebui s` ceri sfatul unei persoane

autorizate! a declarat Mireille.

– Cui? am f`cut din vârful buzelor.

– De ce nu te adresezi domnuluI Raguenon?

Am ricanat.

Draga mea Mireille, nu gânde[ti mai departe de

vârful nasului! Domnul Raguenon este inevitabil \n

aceast` afacere, iat`! {i se a[teapt` s` ob]in` un

procentaj frumos...

Am scuturat din cap [i am afirmat:

– Nu este nimeni... Nimeni!

M-am \ndreptat brusc.

– Ba da! am exclamat. Va trebui s`-i vorbesc lui

Jean-Pierre Verbier! Ar trebui s` m` poat` sf`tui...
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– De ce n-ai merge s` vezi un avocat? a sugerat

Mireille.

– Oh, Mireille! am exclamat cu enervare. |n

or`[elul `sta bârfele circul` cu asemenea vitez`,

\ncât dac` m-a[ adresa unui avocat, dou` ore mai

târziu s-ar afla \n tot Saint-Guillier! Pe de alt`

parte, cei doi oameni ai legii de vaz` din ora[ul

nostru, se afl` \n termeni excelen]i cu domnul

Raguenon...

Am f`cut un gest cu mâna.

– {i apoi, nu-i pot pl`ti onorariul.

Mireille s-a ridicat.

– Ascult`, Anne! Sunt gata s` te ajut...

N-a avut timp s`-mi explice, deoarece u[a s-a

deschis [i a  ap`rut Bernard Leger. Zâmbea [i p`rea

foarte mul]umit de persoana sa...

– Anne! a pus venind spre mine, cu mâna

\ntins`.

Mi-a fost imposibil s` nu i-o strâng. Am f`cut-o

f`r` nici o c`ldur`.

– Sunt mul]umit c` te-ai \ntors! E[ti realmente

restabilit`? |mi repro[ez atât de mult...
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– {i de ce? l-am \ntrebat brusc. A fost vina mea!

Asta m` va \nv`]a minte s` fiu capabil` s`-mi

p`strez echilibrul!

Am pus mâna pe un teanc de hârtii.

– Sunt perfect s`n`toas`!

{i, aruncându-i o privre pe sub sprâncene, am

ad`ugat.

– Se pare c` lucrezi enorm cu domnul Santenay?

Ai f`cut multe noi "p`c`leli" la Paris?

Zâmbetul i-a disp`rut.

– Nu este vorba de "p`c`leli", Anne. Poate ai

\n]eles gre[it semnifica]ia muncii mele... |l ajut pe

domnuL Santenoy s` pun` pe picioare o afacere

important`. Este vorba de un client bun pentru

Agen]ia de pe Coast`, datorit` lui se poate face un

spectaculos salt \nainte! Am avut noroc s`-l

cunoa[tem!

– Sunt sigur` de asta, am f`cut sec. Domnul

Santenay pare s` aib` o influen]` foarte mare...

– Ai dreptate.

"Crezi oare c` m` las \n[elat` de uneltirile

voastre"? doream s`-l \ntreb. Dar n-am \ndr`znit s`

248 HEATHER MILLER



merg prea departe... Fusesem deja destul de

nesuferit` cu Bernard Leger [i nu trebuia s` uit c`

era patronul meu [i c` salariul pe care-l primeam

de la Agen]ia de pe Coast` era vital, nu numai

pentru mine, ci mai ales pentru familie.

S-a \ndreptat spre biroul s`u, dup` ce mi-a cerut

s`-l urmez.

– Am coresponden]` de dictat...

Domnul Raguenon nu era acolo... M-am instalat

\n fotoliu [i mi-am deschis bloc-notesul. Bernard

Leger s-a a[ezat pe marginea biroului [i m-a privit

\ndelung.

– N-am nimic s`-]i dictez, dar am vrut s`-]i

vorbesc, Anne. 

De ce ai refuzat s` m` prime[ti câd erai \n spital?

{i de ce, dup` ce te-ai \ntors la Castelul roz, n-am

reu[it s` te g`sesc niciodat` la telefon? Mi s-a spus

mereu c` erai de neg`sit... Drept cine m` iei? Un

prost?

– Nu, am r`spuns sincer. Dar consider c`

rela]iile noastre nu trebuie s` dep`[easc` limitele

muncii. Sunt obligat` s` r`mân la Agen]ia de pe
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Coast`, deoarece nu este u[or s` g`se[ti o slujb` la

Saint-Guillier...

Chipul i s-a \n`sprit.

– Cel pu]in, ai meritul c` nu-]i ascunzi

gândurile! Sunt \ncântat s` constat cât de mult \]i

place compania noastr`... Mul]umesc foarte mult.

A p`lit [i m-am sim]it [i eu p`lind.

– M` exprim prost... am bâiguit. Voiam s` spun

c` \n realitate \mi place aceast` munc` [i c` a[ fi

dezolt` s-o pierd. Totul devine ciudat aici... M-ai

\ntâi m-ai dus la Paris pentru o misiune

misterioas`, apoi domnul Raguenon \mi ofer` o

norm` \ntreag`... Nu mai \n]eleg nimic!

M-am \ntrerupt brusc, realizând c` explica]iile

mele p`reau probabil foarte \ncurcate.

– {tiu c` ai nevoie s` lucrezi, Anne, a spus cu

voce r`gu[it`.

I-am aruncat o privire surprins` [i am observat

c` mâinile i se crispaser` pe marginea biroului [i c`

\ncheieturile degetelor se albiser`.

– E[ti o secretar` bun` [i avem nevoie de tine.

Dar nu crezi oare c` este indispensabil` o
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\n]elegere \ntr-o societate \n care muncesc doar

patru persoane? M` tratezi ca [i când a[ fi devenit

lepros [i \]i m`rturisesc c` m` \ntreb de ce!

S-a l`sat o lung` t`cere. N-am deschis gura, m`

sim]eam jenat` [i sup`rat` \n acela[i timp...

– }i-am cerut s` te c`s`tore[ti cu mine, Anne...

P`reai c` m` g`se[ti simpatic [i speram c` \ntr-o zi

vei reu[i s` m` iube[ti atât de mult cât te iubesc

eu...

{i-a dres glasul.

– Oare de ce ai considerat cererea mea \n

c`s`torie ca... o insult`? R`spunde-mi, te rog!

Mi-am mu[cat buzele.

– Presupun c` aceast` cerere \n c`s`torie face

parte din strategia ta, am spus \n sfâr[it. Poate nu

sunt decât o mic` provincial` nu foarte istea]`...

Asta nu m` \mpiedic` s`-]i ghicesc planurile! {tiu

ce vrei!

– Tot ce vreau...

A \ntins spre mine o mân` pe care am ignorat-o.

– Tot ce vreau, a repetat, e[ti tu, Anne! Am nevoie

de tine, cum trebuie s` ]i-o spun ca s` \n]elegi?

STÂNCA PESC~RU{ILOR 251



– Nu... am murmurat.

– Am nevoie de tine! a repetat. |ncearc` s` faci

s`-]i intre asta \n capul t`u de granit! Din fericire,

sim]ul umorului mi-a venit \n ajutor.

– Capul de granit este o boal` grav` de care

suferim toat` familia... Nu cred c` exist` leac!

{i, \ncruci[ând bra]ele, am ad`ugat sacadat:

– S` nu-mi mai vorbe[ti de c`s`torie! De altfel,

curând m` voi c`s`tori... c`s`tori...

– Cu cine?

– Cu unul dintre gunoierii din Saint-Guillier.

A \ntors capul.

– Mul]umesc, Anne. Cel pu]in [tiu cum exact

cum stau \n leg`tur` cu sentimentele tale fa]` de

mine...

– M` pot \ntoarce la munc`? Am foarte multe de

f`cut...

A \nclinat capul afirmativ [i nu l-am mai v`zut

dup`-amiaza.

***
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Mireille \mi spusese c` o fascinase \ntotdeauna

Castelul roz [i când am avut \n fa]a ochilor acea

mare construc]ie solid` din granit, mi-am dat

seama c` spusese adev`rul.

– Un adev`rat castel din basme! a declarat

aplaudând.

– Poate de departe [i cu mult` imagina]ie, am

murmurat. Pentru c` dac`-l prive[ti de aproape, \]i

dai seama imediat c` are nevoie numeroase

repara]ii... 

Baraca aceasta se duce de râp` negre[it f`r`

\ntre]inere!

– Cât e[ti de prozaic`, Anne! a oftat Mireille.

– Prozaic`? am repetat. Nu... Pur [i simplu

lucid`!

Dup` ce a admirat castelul, colega mea [i-a l`sat

privirea s` r`t`ceasc` peste land`. Ferigile se

\nro[iser` [i arborii, acum lipsi]i de frumze, \[i

ridicau ramurile \nalte [i goale spre cerul pe care

amurgul \l \ntunecase deja.

– Toate astea sunt a[adar ale tale?

Am \nceput s` râd.
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– Ei bine, nu! Aceast` proprietate apar]ine

bunicului!

A f`cut un gest larg cu mâna.

– Toate astea?

– Da. Dar hotarele propriet`]ii se opresc la

stânca aceea mare, acolo unde vin pesc`ru[ii s`

fac` escal`... Se presupune c` acela este locul unde

va fi instalat` faimoasa carier`. Cu vânturile de

vest, ne vom afla f`r` \ncetare invada]i de praf!

F`r` s` mai vorbim de zgomot!

Mama a ie[it pentru a o \ntâmpina c`lduros pe

Mireille. Fusese foarte impresionat` de

amabilitatea cu care prietena mea se ocupase de

mine la spital!

I-a strâns mâna cu prietenie [i a invitat-o \n

salonul particular unde era reunit` toat` familia.

Bunicul a primit-o cu surprindere. Nu era

obi[nuit s` primeasc` tinere femei atât de machiate

ca Mireille [i-i studia fa]a cu un interes aproape

jenant. Dar Mireille degust` aperitivul pe care i 

l-am servit f`r` s` remarce nimic.

A[adar, a spus brusc bunicul, lucra]i cu Anne?
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– Da, domnule, a spus politicos prietena mea.

– Nu voiam ca nepoata mea s` lucreze \n ora[! a

declarat, dar este atât de \nc`p`]ânat`, \ncât nu

face decât dup` capul s`u! Avem nevoie de ajutor

la hotel, nu poate s` \n]eleag`! Domni[oara prefer`

s` mearg` s` se fluture prin ora[! Toate astea nu

sunt deloc serioase...

Am fost teribil de ofensat`. Bunicul era convins

c` dac` m` duceam s` lucrez la Saint-Guillier, era

pentru a evita sarcinile care m` a[teptau la Grand

Hotel. 

Gândul c` salariul meu ajuta la supravie]uirea

familiei nici nu-l atinsese! Sau indignarea sa era

doar pref`cut`? Acest b`trân viclean nu se l`sa cu

una cu dou` [i am remarcat de mai multe ori c`-i

pl`cea enorm s` spun` contrariul a ceea ce gândea,

cu scopul de a-[i ului interlocutorii sau de a

\ncurca i]ele...

– Anne este o secretar` excelent`! a protestat

Mireille. Este foarte util` la Agen]ia de pe Coast`.

I-am zâmbit bunicului.

– Ave]i un castel splendid, domnule.
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|ncântat de compliment, bunicul s-a umflat \n

pene.

– Sunte]i o persoan` cu bun-sim], draga mea.

Imagina]i-v` c` nici Anne, nici mama ei nu

apreciaz` castelul! |ncearc` mereu s` m` conving`

s`-l vând, dar nu voi ceda niciodat`! Castelul a

devenit un hotel important [i este proprietatea

noastr`. Nu voi renun]a niciodat` la el!

|n acea clip`, Sabine a intrat \n micul salon,

urmat` de Jean-Pierre. 

P`rea foarte bine dispus` [i nu-l p`r`sea nici un

pas pe tân`rul b`rbat.

– Cina este servit`! a anun]at cu emfaz`. Pute]i

trece \n sufragerie!

Se ag`]` \n joac` de bra]ul lui Jean-Pierre [i-l

conduse spre sufragerie.

– Vom deschide mar[ul! a declarat.

Ghislaine a râs sarcastic, ceea ce a r`sunat

nepl`cut \n \nc`pere. Am vrut s`-l ajut pe bunicul

s` se ridice, dar m-a respins. Chiar dac` efortul de

a p`r`si fotoliul \l costa, nu accepta decât rareori o

mân` de ajutor.
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Cina a fost delicioas`. Mama se dep`[ise pe ea

\ns`[i [i Mireille a apreciat din plin fiecare fel

rafinat de mâncare, al c`rui secret \n de]inea.

N-a vorbit deloc, ceea ce n-a \mpiedicat-o s`

asculte cu interes conversa]iile [i, \n ciuda

ochelarilor, i-am v`zut de mai multe ori privirea

p`trunz`toare oprindu-se asupra fiec`ruia dintre

comeseni.

Jean-Pierre Verbier \i vorbea mamei despre un

serial pe care-l v`zuse \n ajun la televizor.

Pretindea c`-l cuno[tea pe regizor [i pe majoritatea

actorilor, iar mama a \nceput s` râd` când i-a

povestit c` dou` dintre interpretele din serial se

detestau, \n timp ce erau privite \nf`]i[ând pe

ecran cele mai bune prietene din lume...

Serialul acela... Dar v`zusem [i eu un episod!

Mi-am amintit de un chip \n prim-plan... Chipul

unei femei tinere care \mi p`ruse \n acea clip` vag

cunoscut. "Poate am mai v`zut-o \n alt serial", \mi

spusesem atunci.

Nu, nu asta era! Eroina serialului televizat era

tân`ra femeie care mergea la bra]ul lui Jean-Pierre
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Verbier, când \l recunoscusem din \ntâmplare pe

acesta pe o strad` din Paris.

***

A doua zi diminea]`, Mireille nu se oprea din

elogii asupra serii pl`cute pe care o petrecuse la

Castelul roz [i mai ales asupra lui Jean-Pierre care

o adusese cu ma[ina \napoi la Saint-Guillier.

Ascultând-o, nu exista pe lume b`rbat mai amabil,

mai seduc`tor, mai simpatic...

– Anne, este minunat! {i m` \ntreb ce a g`sit o

fiin]` ca el, la veri[oara ta... Tat`l t`u mi-a spus c`

sunt logodi]i! Vocea a coborât.

– Sunt sigur` c` veri[oara ta este foarte

\ndatoritoare, dar nu este deloc frumoas`! Pare

atât de [tears` al`turi de tine [i de acea s`rman`

fat` pe jum`tate paralizat`...

– Nu [tiu dac` Jean-Pierre este \ntr-adev`r

\ndr`gostit de a ea, am m`rturisit. Tata pretinde c`
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da... Dar tata tr`ie[te \ntr-o lume a sa, care are doar

pu]ine leg`turi cu realitatea!

Mireille mi-a aruncat o privire indignat`.

– Dac` nu este \ndr`gostit de veri[oara ta,

pentru care motiv s-ar afla la castel?

– Poate pur [i simplu pentru a schimba aerul?

am \ntrebat. Grand Hotel de la Castel este ieftin,

mama g`te[te excelent [i nu este nepl`cut s` fie

\nconjurat` de aten]ii de o tân`r` fat`, chiar dac`

aceasta se dovede[te uneori pu]in "pis`loag`"...

– Oh, crezi? a \ntrebat Mireille ridicând din

sprâncene.

– M-ar mira s` fie acolo pentru Sabine, am spus.

Dar \n ziua \n care veri[oara mea va descoperi asta,

prev`d o dram`!

***

Când m-am \ntors \n acea sear` acas`, era o

furtun` puternic`. Un vânt puternic \ndoia
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ramurile [i rafale ca ghea]a se n`pusteau continuu.

Erau chiar [i rafale de z`pad` [i, \n timp ce m`

osteneam \mpotriva vântului, \mi spuneam c`

poate \n acest an vom avea un Cr`ciun alb...

Se \ntâmpla rareori s` vedem z`pad` [i când un

covor imaculat acoperea câmpul, aveam

\ntotdeauna impresia unei feerii. Totu[i, \n acea

sear`, \n timp ce m` sim]eam pierdut` \n furtun`,

apreciam pu]in fulgii care \mi b`teau \n fa]`.

Când am  ajuns la grilajul castelului, eram ud`

din cap pân` \n picioare. Am fost primit` [i ca când

soseam de pe alt` planet`...

Tata mi-a luat impermeabilul care, \ntr-o

asemenea vijelie, nu m` protejase deloc. Mama 

m-a sc`pat de fularul bun de stors, ca [i de pantofii

care [iroiau de ap`. {i Sabine mi-a adus un prosop,

\n timp ce Jean-Pierre mi-a oferit un pahar de

alcool.

Pu]in mai târziu, dup` ce mi-am schimbat

hainele, mi-am reg`sit familia \n sufragerie. Toat`

lumea \ncepuse s` cineze f`r` s` m` a[tepte [i 

m-am a[ezat la locul meu, unde supa fusese
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acoperit` cu o alt` farfurie, s` nu se r`ceasc` prea

repede.

|n timp ce mâncam, am sim]it ochii lui 

Jean-Pierre a]inti]i asupra mea, enigmatici. Gura

Sabinei era strâns` [i nu spunea o vorb`... Cât

despre Ghislaine, arborase un zâmbet satisf`cut,

care nu prevestea nimic bun.

Furtuna f`cea ravagii... Brusc, sosise iarna. {i nu

era numai afar`, era [i \n sufletele noastre...

Ne-am re\ntâlnit pu]in mai târziu, \n micul

salon. Vântul sufla cu o violen]` nemaipomenit`,

ca [i când ar fi vrut s` smulg` castelul de pe stânca

sa pentru a-l arunca \n mare... Auzeam valurile

izbindu-se de stânci cu un zgomot \ngrozitor...

– Este teribil, a murmurat Sabine. Rareori avem

astfel de furtuni... Mi-e fric`!

– Mie-mi place la nebunie! a declarat Ghislaine.

P`rea fericit`... O bucurie r`ut`cioas` \i

\nsufle]ea chipul [i m-am \ntrebat ce fars` proast`

putuse inventa pentru a se bucura atât de mult!

– Dac` mi-a[ fi putut folosi picioarele, a

continuat, a[ fi alergat prin vânt!
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Bunicul a morm`it ni[te cuvinte de ne\n]eles, \n

timp ce mama a ridicat din umeri.

– Nu spune prostii, Ghislaine!

– Da, a insistat veri[oara mea. Dac` mi-a[ putea

folosi picioarele, m-a[ coco]a pe o stânc` pentru a

sfida marea [i furtuna!

– Biata mea fat`! a oftat mama. Chiar [i un

b`rbat foarte puternic ar fi incapabil s` reziste

acestui vânt! Dac` te-ai instala pe stânci \n plin`

furtun`, ai fi ne\ntârziat aruncat` \n mare de o

rafal`! Ce moarte oribil`...

Ghislaine a scuturat vesel` din cap.

– Ce moarte frumoas`, ai vrut s` spui m`tu[`

Louise! a protestat ea energic.

– E[ti complet nebun`, Ghislaine! am intervenit

la rândul meu. M-am \ntors de la Saint-Guillier

când vijelia nu atinsese \nc` punctul culminant [i

crede-m`, n-a fost foarte nostim! |n cea mai mare

parte a timpului a trebuit s`-mi \mping bicicleta,

deoarece vântul m` \mpiedica s` pedalez! Este

u[or s` vorbe[ti de furtun` când te afli la c`ldur`,

lâng` un foc bun...
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Jean-Pierre s-a ridicat.

– {i dac` am bea ceva? Voi fi foarte fericit s` v`

ofer ceea ce v` dori]i...

L-a urmat pe tata \n hol, deoarece tata \[i

asumase rolul de barman la Grand Hotel de la

Castel. Nici nu trecuse bine de u[`, c` bunicul a

scuturat capul cu un aer gânditor.

– S` fi f`cut oare avere? Poftim cât`

generozitate...

L-am privit surprins`.

– Nu este nevoie s` fii bogat ca [i Cresus pentru

a oferi câteva pahare... 

Cu atât mai mult, cu cât tarifele practicate de

tata sunt foarte abordabile!

– {i noua sa ma[in`? a f`cut bunicul.

– Noua sa ma[in`? m-am mirat.

Ghislaine a izbucnit \ntr-un râs strident.

– Anne nu vede niciodat` nimic! Prima dat`

când a venit Jean-Pierre, rula \ntr-o rabl`

deformat` de lovituri... {i de data aceasta are o

limuzin` splendid` care l-a costat probabil [i ochii

din cap!
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– Nici m`car n-am remarcat! am exclamat.

Pentru c` semnele exterioare ale bog`]iei m` las`

rece...Sabine a luat un aer important.

– Jean-Pierre are o avere important`...

– Cu atât mai bine pentru el! am declarat Poate

\i vom putea cre[te pre]ul pensiunii.

Sabine s-a \ncordat, furioas`.

– S` nu \ncerci... 

S` nu \ncerci s`-l faci s` plece!

– S` plece?

Din nou râsul Ghislainei r`sun` \ngrijor`tor.

– S` plece departe de Sabine a sa adorat`? Cine

[i-ar putea imagina un asemenea lucru? Sunt

convins` c` va r`mâne chiar dac` m`tu[a Louise 

i-ar dubla nota....

Mama s-a \ncruntat.

– Nu-mi place conversa]ia asta, a murmurat.

Ghislaine izbucni iar \n râs [i m-am sim]it

stânjenit`.

S-a f`cut lini[te. Furtuna p`rea c`-[i dublase

violen]a...
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***

|n noaptea aceea n-am putut reu[i s` adorm, atât

de dezl`n]uit` era furtuna. Castelul roz trosnea

peste tot... Jgheaburile scâr]âiau, obloanele

trosneau. Din parc se f`cea auzit vuietul sinistru al

vântului. Valurile loveau neobosite stâncile.

M-am ridicat, m-am \nf`[urat \n capot [i m-am

dus s`-mi sprijin fruntea de geam. Acum ningea [i

z`pada p`rea c` se prinsese pe stânci.. Totul era

alb, cu excep]ia valurilor, care vuiau.

Deodat` s-a b`tut la u[a mea. M-am \ncruntat,

oare am auzit bine?

M-am dus s` deschid [i l-am v`zut cu stupoare

pe Jean-Pierre \n prag.

– Jean-Pierre! am exclamat. Ce s-a \ntâmplat?

– Las`-m` s` intru, Anne...

Era \n pijama [i purta un halat din m`tase grea,

purpurie. |n mod reflex am l`sat u[a deschis`;
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Jean-Pierre a p`truns \n \nc`pere [i a \nchis-o dup`

el.

– Ce s-a \ntâmplat? am repetat. Este cineva

bolnav?

A scuturat din cap.

– Nu, nu chiar. Dar sunt nelini[tit, Anne... |]i

aminte[ti cum vorbea \n seara asta Ghislaine

despre moarte?

Am dat din cap afirmativ.

– Ei bine, adineaori am \ntâlnit-o pe un culoar [i

[tii ce m-a \ntrebat? "Cât timp \]i trebuie ca s` mori

\necat"?

M-am \ncruntat.

– Bine\n]eles, am \ncercat s` iau asta \n glum`,

a continuat Jean-Pierre. I-am spus c` nu [tiu,

deoarece n-am \ncercat niciodat`, dar toat` aceast`

poveste nu este... foarte s`n`toas`!

S-a apropiat de mine.

– Nu-mi place asta, Anne! Nu-mi place deloc...

Ghislaine este o tân`r` fat` nefericit`, care

\ncearc` s` m` atrag` \n plas`, dar Dumnezeu [tie

c`-[i pierde timpul!
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– Serios?

– Evident! a exclamat. |mi pare r`u c` par

brutal, Anne, dar sunt incapabil s-o consider pe

s`rmana Ghislaine ca pe o femeie adev`rat`...

– {i apoi, o ai pe Sabine! am exclamat.

S-a apropiat [i mai mult [i m-a luat \n bra]e.

– Anne [tii perfect de ce am revenit aici! Sabine

nu reprezint` nimic pentru mine, absolut nimic.

Pentru tine sunt la Grand Hotel de la Castel! Ai

b`nuit asta, e[ti departe de a fi proast`!

– Poate nu! am murmurat. Totu[i, consider

inutil s`-i frângem inima Sabinei.

– Oh, vai! a exclamat \mbr`]i[ându-m`. Inimi

frânte... Draga mea Anne, nu mai suntem \n epoca

inimilor sf`râmate! Romantismul a trecut!

M-a \mbr`]i[at brusc [i s-a aplecat s` m` s`rute.

Buzele lui tocmai le atinseser` pe ale mele, când

un zgomot teribil a f`cut s` tremure castelul din

temelii...

Jean-Pierre mi-a dar drumul brusc [i a ie[it \n

fug`... L-am urmat... Alte u[i se deschiser` [i

ap`rur` capete uluite. Vântul \[i sporise violen]a...
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"M`car de nu l-ar fi v`zut nimeni pe Jean-Pierre

ie[ind din camera mea!", m-am rugat \n [oapt`.

Toat` lumea a \nceput s` vorbeasc` [i s` strige

\n acela[i timp. Domnul Brevin, \n pijama de

culoarea m`rului verde, traversa holul \n fug`, ca [i

când era urm`rit... Doamna Maillard, cu bigudiuri,

\[i \mpreunase mâinile murmurând rug`ciuni.

Mama a coborât [i a deschis u[a. M-am dus lâng`

ea. Un vânt \ngrozitor s-a n`pustit \n hol, dar nu

ne-am sinchisit. Am privit ulmul mare care c`zuse

pe alee, ratând doar cu un metru acoperi[ul

castelului...

268 HEATHER MILLER



Capitolul 11

A doua zi diminea]`, furtuna se domolise. Marea

era de un cenu[iu nelini[titor, dar valurile care \n

ajun porniser` la asaltul stâncilor, disp`ruser`. 

Mama a \ncercat s` \mprumute un tractor pentru

a \ndep`rta ulmul mare, dar to]i vecinii avuseser`

de asemenea de suferit \n urma furtunii [i erau

dep`[i]i de probleme. 

Numero[i arbori fuseser` sco[i din r`d`cini, o

macara se pr`bu[ise peste o cas` [i acoperi[ul unei

mici ferme fusese luat. Pagubele erau

considerabile \n toat` regiunea.



|n ajun, \n timp ce r`m`sesem to]i privind

arborele mare care fusese gata s` distrug` aripa

stâng` a castelului, Jean-Pierre \mi spusese c` m`

va conduce a doua zi la birou...

Din p`cate, era imposibil, deoarece ma[ina era

\n garaj [i ramurile ulmului barau aleea...

– M` pot descurca, l-am asigurat. Furtuna a

trecut [i-mi pot lua bicicleta...

Un strat de patru sau cinci centimetri de z`pad`

acoperise drumul, dar trecuser` deja ma[ini [i am

fost atent` s` urmez urmele l`sate de pneuri: am

rulat astfel f`r` prea mult` greutate.

Am ajuns la birou de-abia cu un sfert de or`

\ntârziere. Bernard Leger mi-a venit \n

\ntâmpinare.

– Anne, am fost teribil de \ngrijorat! N-am putut

ob]ine la telefon Grand Hotel de la Castel... Se

pare c` linia voastr` este deranjat`! {i ma[ina mea

a refuzat s` porneasc`: am vrut s` vin s` te iau!

– De ce?

– Pentru c` eram teribil de \ngrijorat! a repetat.

Oare n-ai s` \n]elegi niciodat` c` te iubesc, Anne?
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– Haide, nu dramatiza, Bernard. Nu m` iube[ti

deloc [i dac` vrei s` m` iei de so]ie este pentru c`

ai nevoie de cineva pentru a-]i c`lca ni[te c`m`[i [i

a-]i preg`ti masa...

De-abia am terminat de spus acest vorbe, [i 

m-am sim]it ru[inat`. Oare eu am fost aceea care

am spus acele lucruri atât de nepl`cute? Parc` o

auzeam pe Ghislaine...

– Cât e[ti de rea, Anne... a murmurat Bernard.

A disp`rut, l`sându-m` \n u[`, stânjenit`.

Cizmele vechi luaser` ap` [i-mi era frig la picioare.

Brusc, m-am sim]it foarte nefericit`.

De ce oare se \nver[una acest b`rbat s` ne

piard`? Dac` n-ar fi existat \n el acea duplicitate,

cum a[ vrut s`-mi pun capul pe pieptul s`u, s`

\nchid ochii [i s`-mi spun c` am ajuns \n sfâr[it la

liman...

Am oftat \ndelung.

– Via]a este prost f`cut`, am spus \n [oapt`.

M-am al`turat lui Mireille care m-a obligat s`-mi

scot cizmele [i s`-mi pun picioarele pe un radiator

suplimentar.
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– Ce furtun`! a exclamat. Am vrut s`-]i telefonez

diminea]`, dar n-am avut ton... Liniile telefonice

trebuie s` fie \ntr-un hal...

– Da, se pare c` sunt deranjate, am spus cu un

aer absent. De ce ai vrut s`-mi telefonezi?

– Pentru c` nu eram sigur` c` vei putea ajunge

la lucru, dat` fiind starea drumurilor! {i voiam 

s`-]i spun c` a fost \n coresponden]` o scrisoare de

la domnul Santenay... 

Vrei s-o cite[ti?

Mi-a \ntins o foaie velin`, luxoas`, pe care erau

gravate numele [i adresa investitorului parizian...

Domni[oara Fischer dactilografiase \ntr-o manier`

atât de perfect`, \ncât s-ar fi putut crede c` era

imprimat`.

"Mul]umesc, drag` domnule Leger, pentru acele

informa]ii. Se pare c` acum ei sunt \ntr-adev`r 

\ntr-o situa]ie disperat`. A]i f`cut o treab`

excelent` [i sper s` v` v`d curând"...

– |n]elegi ce vrea s` spun` asta? a \ntrebat

Mireille.

– Foarte bine, din p`cate...
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|mi venea s` plâng, constatând c` nu m`

\n[elasem b`nuindu-l pe Bernard Leger.

– Crezi c`... \ncepu Mireille.

Am \ntrerupt-o.

– Iart`-m`, dar nu doresc s` vorbesc despre asta

acum. M` \mboln`ve[te...

|n acea clip` am observat c` mama uitase s`-mi

preg`teasc` o mas` rece, ca \n zilele precedente.

De când lucram cu norm` \ntreag`, mâncam rapid

pe un col] al biroului meu, \n timp ce Mireille se

ducea s` prânzeasc` la micul restaurant din col]ul

str`zii.

– Ei bine, vei veni cu mine la restaurant, a

declarat aceasta. Nu este nevoie s` faci nazuri

pentru o mas`!

– Restaurantul este scump!

– Acolo? izbucni Mireille cu râs zgomotos. Vrei

s` râzi?

Meniul era \ntr-adev`r foarte abordabil, dar

mâncarea care ne-a fost servit` nu se putea

compara cu felurile suculente de mâncare pe care

le preg`tea mama de obicei.
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– Oare cum pot g`ti \ntr-o manier` atât de

infect`? m-am mirat strâmbându-m` \n fa]a salatei

de cartofi care \nso]ea o sardea \n ulei.

Cartofii erau pu]in fier]i [i st`tuser` probabil

mult timp \n frigider, deoarece erau acoperi]i de o

pelicul` \nt`rit`...

– E[ti foarte dificil`! m-a ironizat Mireille, 

care-[i mânca por]ia cu poft`.

Acest aperitiv jalnic a fost urmat de un biftec

\ngrozitor de tare, sub]ire ca o pingea [i prea ars...

– De nemâncat! am declarat, \mpingând farfuria.

Chelneri]a a[ez` \n fa]a mea un bol cu salat`.

– Ce vreme urât`! a exclamat. Probabil a]i

petrecut o noapte nepl`cut` acolo sus, la castelul

roz...

Am privit-o surprins`.

– De unde [ti]i unde locuiesc?

N-o cuno[team [i m-am mirat c` m-a putut

identifica. Mi-a adresat un zâmbet.

– {tiu bine c` locui]i la castel... |n land`, \n

apropiere de locul unde va fi curând o carier` de

piatr`...
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– O carier`?

Am tres`rit [i m-am sim]it p`lind.

– Cine v-a vorbit despre asta? am \ntrebat brusc.

Chelneri]a s-a \ncruntat.

– Trebuie s` fi fost cumnata mea... A aflat de la

veri[oara mea.

– {i ea de unde [tie?

A p`rut enervat`.

– Este greu de spus... {ti]i, zvonurile care

circul` se aud cam din toate p`r]ile, \n acela[i

timp.

S-a \ndep`rtat [i am privit-o pe Mireille care

r`m`sese t`cut`.

– |n]eleg... Povestea asta nu poate fi f`r` funda-

ment! Exist` un dedesubt adev`rat...

Mireille s-a mul]umit s` scuture din cap. P`rea

preocupat` [i evita s` continue conversa]ia pe

acest subiect.

Când am p`r`sit \n acea sear` biroul, am

remarcat c` \n fa]a agen]iei era parcat` o ma[in`.

Nu i-am dat prea mare aten]ie, dar când portiera 

s-a deschis [i Jean-Pierre Verbier a ap`rut cu un
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zâmbet larg pe buze, m-am sim]it imediat \n cea

mai bun` dispoz]ie...

– A[adar, asta este noua ta ma[in`? am \ntrebat.

– Am venit s` te iau, Anne. Aleea a putut fi

eliberat`.

A deschis portiera din partea pasagerului. |n

acea clip`, ma[ina lung`  alui Bernard Leger a

parcat al`turi de noi.

– Anne, am sperat s` ajung mai devreme, dar am

\ntârziat!

– Ai s`-mi dai de lucru? am \ntrebat cu

\ngrijorare.

Am aruncat o privire la ceas.

– Este trecut de ora [ase!

– Nu este vorba de lucru. Mi-ar fi pl`cut s` te

invit la cin`, apoi s` te conduc acas`...

I-a aruncat o privire lui Jean-Pierre, care i-a

adresat un zâmbet ironic.

– A[ putea s` te las cel pu]in la grilaj, a

continuat Bernard, deoarece se pare c` un copac 

s-a pr`bu[it \n fa]a castelului [i c` ma[inile nu mai

pot trece...
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– Ulmul cel mare a fost tras \ntr-o parte, a

explicat Jean-Pierre. 

Am putut \mprumuta un tractor [i s-a f`cut o

treab` bun` cu ajutorul tat`lui Annei [i al

domnului Brevin... Iat` cum am reu[it s` scot

ma[ina din garaj!

S-a instalat la volan.

– |mi pare r`u pentru dumneata, dragul meu! a

exclamat sarcastic, adresându-i-se lui Bernard. Nu

ai noroc, am sosit primul pentru a r`pi prin]esa!

Bernard \[i \ncle[t` maxilarele.

– Anne, a insistat, te-a[ putea duce \napoi la

castel, dac` accep]i s` cinezi cu mine...

– Prea târziu! a r`spuns Jean-Pierre \n locul

meu. 

Facem o mic` petrecere \n aceast` sear` la

Grand Hotel de la castel.

Poate ar fi trebuit s`-l invit pe Bernard Leger, a[a

cum \mi sugerase recent mama? Am r`mas mut`...

Acest gen de b`t`lie verbal` pe care o d`deau

ace[ti doi b`rba]i \n leg`tur` cu mine m`

stânjenea...
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Bernard mi-a aruncat o privire. Evident, se

a[tepta s` spun ceva, dar m-am mul]umit s` m`

\ntorc spre Jean-Pierre.

– O mic` petrecere? Pentru ce motiv?

– Pentru a-i mul]umi marelui ulm c` a cru]at

castelul... 

Am sc`pat u[or, crede-m`...

S-a \ntors spre Bernard.

– Ne-a fost foarte fric` noaptea trecut`! Cel

pu]in Anne [i cele dou` veri[oare ale sale... Din

fericire, am fost acolo pentru a le ap`ra!

– Sunt sigur de asta! a exclamat t`ios Bernard

Leger \ndreptându-se spre ma[in`. Mi te imaginez

perfect \n rolul de brav cavaler, ap`r`tor al

ginga[elor tinere fete. 

N-a ad`ugat nici un cuvânt de adio [i a demarat

\n tromb`, f`r` s`-mi adreseze m`car o privire.

– Mi-am f`cut rivalul s` mu[te p`mântul! a

declarat Jean-Pierre pe un ton bombastic.

Am izbucnit \n râs [i m-am sim]it foarte jenat`.

Ne comportam \ntr-un mod incalificabil [i \mi era

ru[ine.
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Bernard Leger era patronul meu, chiar dac`

ma[ina]iile sale ascunse \nsemnau ruina familiei

mele...

***

|n timp ce rulam spre castel, am v`zut \n ce

m`sur` distrusese furtuna regiunea. Ramuri rupte

z`ceau peste tot, barierele fuseser` rupte [i mai

multe ad`posturi pentru animale fuseser` smulse

complet.

Z`pada nu p`rea c` vrea s` se topeasc` [i, pe

alocuri, drumul era periculos de alunecos.

– Rareori am v`zut regiunea noastr` \n

asemenea hal, am remarcat. Prive[te, Jean-Pierre!

Dar, prive[te...

– Nu te privesc decât pe tine, Anne, a spus \ncet.

Mi-am pus mâna pe bra]ul s`u.

– Opre[te o clip`, Jean-Pierre. Am s`-]i spun

ceva.
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A ascultat [i m-a \mbr`]i[at. Evident, pentru el,

cererea nu avea decât o singur` semnifica]ie: un

s`rut!

L-am respins.

– Nu, Jean-Pierre... Am s`-]i vorbesc! Este

serios... Foarte serios!

S-a l`sat pe spate pe scaunul s`u, cu un oftat

u[or.

– Te ascult, Anne! Dar las`-m` s`-]i spun c`

avem ceva mult mai bun de f`cut decât s`

discut`m!

Mi-am \ncruci[at bra]ele.

– Mai \ntâi, Jean-Pierre, a[ vrea s` [tiu de ce e[ti

aici...

– Aici? Pe marginea drumului? Ei bine, din cauza ta!

L-am \ntrerupt cu ner`bdare.

– Nu, nu aici! A[ vrea s` [tiu de ce ai venit la

Grand Hotel de la Castel prima dat` [i de ce te-ai

\ntors. {tiu c` te interesezi de flora [i de fauna din

regiune, dar s`rmanele noastre plante n-au o

\nf`]i[are prea mândr` sub z`pad`. |n consecin]`,

presupun c` ai alt motiv...
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– Bravo, Anne! Meri]i un zece plus! Draga mea,

dore[ti s` cuno[ti tot adev`rul, nimic altceva decât

adev`rul? 

Ei bine, iat`... Fac` cercet`ri despre flor` [i

faun`, dar \n paralel sunt romancier. Când am

\ntâlnit-o pe Sabine pe Coasta de Azur,

personalitatea sa destul de ciudat` m-a interesat.

Am ie[it cu ea de câteva ori din simpl`

curiozitate...

– N-a fost prea dr`gu]! am exclamat pu]in

[ocat`. Nu-mi place prea mult Sabine, dar nu-mi

place ca un str`in s`-[i bat` joc de unul dintre

membrii familiei...

Jean-Pierre a f`cut un gest din mân` p`rând s`

\nsemne c` asta nu avea nici o importan]`.

– Sabine mi-a vorbit \n mod firesc despre Grand

Hotel de la Castel [i, dat fiind c` aveam nevoie s`

m` instalez \ntr-un loc lini[tit [i ieftin pentru a

scrie, am venit aici!

– Dar de ce, dup` ce ai plecat definitiv – cel

pu]in a[a credeam – de ce te-ai \ntors?

Mi-a zâmbit ciudat.
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– Aveam nevoie de material... de material uman

pentru a-mi termina romanul pe care-l \ncepusem.

Via]a pe care o duc Sabine [i sora sa \n acest castel

mare aproape \n paragin` mi se pare atât de

incredibil`...

Am tres`rit.

– Nu ]i-e ru[ine? am exclamat \ngrozit`. Iat`

a[adar explica]ia prezen]ei tale \n cas`! E[ti ca un

entomolog, iar noi sunt insecte ale c`ror reac]ii le

studiezi?

– Anne, a protestat. {tiu c` n-am ac]ionat foarte

bine... Dar totul a devenit altfel când te-am

cunoscut [i când m-am \ndr`gostit de tine!

– {i cartea aceea, este gata?

– Da. Editorul a apreciat-o [i mi-a dat un avans...

Am ricanat.

– Pe care l-ai folosit pentru a-]i cump`ra o

ma[in` nou`!

S-a aplecat spre mine.

– Te iubesc, Anne! |]i jur c` te iubesc... Doresc

s` fii so]ia mea!

– {i Sabine?
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A ridicat din umeri.

– Sabine a c`utat ceea ce i s-a \ntâmplat!

Am \ncercat s` m` eliberez pentru a deschide

portiera [i a fugi peste câmp. Dar m` ]inea solid...

– Nu fi ridicol`, Anne! Va \ncepe s` ning` iar...

|]i promit c` te voi conduce f`r` s` mai \ncerc s` te

ating!

Avea dreptate. Fulgi de z`pad` se striveau de

parbriz. Jean-Pierre a pornit ma[ina [i ne-am \ntors

la Castelul roz \n t`cere.

***

Zilele care au urmat, am avut impresia c` tr`iesc

un vis urât. Jean-Pierre m` evita vizibil... Nu ne-am

mai \ntâlnit decât \n clipele de odihn` [i de-abia

ne-am adresat câte o vorb`! Dup` cin`  a plecat cu

ma[ina spre o destina]ie necunoscut`. Sabine

p`rea mistuit` de \ngrijorare, deoarece \[i imagina

c` s-a dus s` \ntâlneasc` o alt` fat`. Doamna
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Travere, femeia care o ajuta pe mama la buc`t`rie

[i uneori la servit \i spuse c`-l z`rise \ntr-o zi 

\ntr-o cafenea din Saint-Guillier \n compania unui

necunoscut [i, plecând de la aceast` \ntâmplare,

Sabine construia \ntâmpl`ri extravagante.

– Draga mea Sabine, i-a spus tata \ntr-o sear`,

dac` doamna Travere l-a z`rit cu un alt b`rbat, nu

este grav! Gre[e[ti c` te nelini[te[ti degeaba...

Când Jean-Pierre era acas`, se ar`ta foarte atent

[i \n acea clip` veri[oara mea \[i uita toate

temerile, \ntorcând spre el o fa[` radioas`, plin` de

speran]`.

Acum, când cuno[team secretul prezen]ei sale la

castel, toat` aceast` comedie \mi f`cea grea]`.

Lucrurile nu mergeau bine la hotel [i deloc mai

bine la Agen]ia de pe Coast`. Bernard Leger era

glacial, iar polite]ea sa rece m` \nsp`imânta... Dar

[tiam c` eram \ntru totul r`spunz`toare de aceast`

nou` atitudine... Niciodat` numele donmului

Santenay nu fusese men]ionat \n birou, iar Mireille,

care def`cea coresponden]a, \mi semnalase c`

acesta nu mai scrisese.

284 HEATHER MILLER



Cr`ciunul se apropia cu pa[i mari. Vitrinele din

Saint-Guillier erau \mpodobite cu vâsc, ilex sau

decora]ii str`lucitoare. Mireille a cump`rat un pom

de Cr`ciun \n miniatur`, cu ramurile pudrate cu

alb, pe care l-a instalat \ntr-un loc bun, pe biroul

s`u.

– Ne va aduce fericire! a declarat.

– Am mare nevoie... am murmurat.

Dar bradul lui Mireille mi-a adus mai degrab`

nenorocire...

|n acea sear`, când de-abia m-am \ntors la castel,

a sunat telefonul. Eram foarte aproape de aparat,

care se afla \n hol [i am r`spuns f`r` m`car s`-mi

scot mantoul.

– Alo?

– A[ putea s` vorbesc cu domnul Bergeron, v`

rog?

Era o voce de femeie. O voce clar` cu un accent

u[or snob...

Mi s-a p`rut c` o recunosc pe domni[oara

Fischer, secretara domnului Santenay, care afecta,

vorbind pre]ios.
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– Care domn Bergeron? am \ntrebat. Robert

Bergeron, tat`l meu? Sau domnul Bergeron senior,

bunicul?

– Domnul Bergeron senior, v` rog.

– Nu \nchide]i, m` duc s`-l anun]...

Am urcat scara [i am b`tut la u[a camerei

bunicului. Acesta nu era a[ezat \n fa]a ferestrei ca

de obicei, ci era pe jum`tate a]ipit lâng` [emineu,

unde jucau vioaie fl`c`rile unui foc mare. T`iasem

\n buc`]i ulmul doborât de furtun` [i aveam o

mare rezerv` de lemne de ars.

– E[ti chemat la telefon, bunicule.

– Nu m` plictisi cu asta, Anne. Sunt gripat. Ia tu

mesajul, dac` exist` unul...

Am coborât [i am luat iar receptorul.

– |mi pare r`u, bunicul este suferind [i mi-a

cerut s` primesc eu mesajul...

– Vreau s`-i vorbesc personal! Este foarte

important...

Cu un oftat iritat, am urcat din nou scara.

– Trebuie s` r`spunzi, bunicule. Se pare c` este

de cea mai mare importan]`!
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Oare de ce f`cea atâtea mofturi, când avea un

aparat pe palier? Totu[i nu reprezenta un efort

enorm s` se deplaseze câ]iva metri!

Bomb`nind, s-a ridicat [i s-a \ndreptat spre

palier.

– Da, da... Ce s-a \ntâmplat? a morm`it. Nu m`

simt bine deloc... Nu vreau s` fiu plictisit la

telefon! De ce nu i-a]i spus ce vre]i nepoatei mele?

A ro[it brusc [i s-a l`sat s` cad` pe pervazul celei

mai apropiate ferestre.

– Ce spune]i? a strigat.

|ncet, am coborât iar \n hol [i am luat

receptorul. N-aveam obiceiul s` ascult la u[i, dar

trebuia s` [tiu ce se \ntâmpla...

Conversa]ia continua \ntre bunicul [i acea femeie

care nu se prezentase dar care, eram convins`, era

chiar domni[oara Fischer: a[ fi recunoscut acea voce

studiat` [i arogant` dintr-o mie!

– Când acea carier` va func]iona din plin atât de

aproape de hotelul dumneavoastr`, nu ve]i mai

putea rezista, domnule... Ar trebui s` vinde]i atâta

timp cât mai este posibil!
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Bunicul a \nceput s` \njure.

– N-are rost s` vorbi]i astfel! l-a \ntrerupt

intelocutoarea sa cu o voce t`ioas`. M-am f`cut

interpreta persoanelor care m-au angajat [i care

sunt gata s` v` ofere o sum` frumoas` dac` le

vinde]i castelul [i p`mânturile care-l \nconjoar`...

Bunicul o \njur` din nou.

– {i ce ve]i face? a strigat brusc.

– Vom demola castelul, fire[te, a declarat femeia

ca [i când era vorba doar de o eviden]`. Dar avem

nevoie de teren pentru a construi locuin]e

rezervate muncitorilor...

– S`-mi distruge]i casa! a exclamat bunicul.

Sunte]i nebuni, complet nebuni! Este vorba despre

o locuin]` istoric`...

Dac` Artele Frumoase ne interzic s` radem

castelul, \l vom transforma \n birouri... Nu este o

problem`... 

|n tot cazul, p`mântul este ceea ce ne

intereseaz`, doamnule Bergeron [i suntem gata s`

pl`tim un pre] bun. Un pre] foarte bun...

– Cât? a \ntrebat bunicul.
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Femeia a spus o cifr` care mi-a smuls o

exclama]ie. Cu suma aceasta aveam cu ce s` tr`im

\n lux timp de mul]i ani...

– Domnule Bergeron! Sunte]i singur? a \ntrebat

vocea de la cel`lalt cap`t al firului.

– Evident.

– |n acest caz, cineva ne ascult` pe un alt aparat!

Am auzit un declic acum câteva minute, iar acum o

exclama]ie...

– V-am spus c` nu este nimeni! a tunat [i a

fulgerat bunicul. {i dac` a]i auzit o exclama]ie,

eram eu, bine\n]eles! Dac` oferta mizerabil` pe

care tocmai mi-a]i f`cut-o crede]i c` este

corespunz`toare valorii acestei propriet`]i!

– Nu sunte]i rezonabil, domnule Bergeron.

– {i dumneavoastr` \ncepe]i s` m` scoate]i din

s`rite!

– Când va func]iona cariera, nu ve]i mai avea

nici un client \n hotel! Ar trebui s` v` gândi]i la

asta...

Cu aceste cuvinte amenin]`toare, a \nchis [i am

\nchis [i eu, \ntorcându-m` \n camera bunicului.
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– Unde ai fost? a ]ipat acesta.

Am luat un aer nevinovat.

– Am fost s`-mi scot mantoul.

S-a a[ezat greoi \n fotoliul s`u favorit. Obrajii \i

erau acoperi]i cu pete vinete, ochii foarte

str`lucitori [i respira]ia scurt`, sacadat`...

– Ei bine, am \ntrebat pe un ton degajat. Cine 

]i-a telefonat? Una dintre numeroasele tale iubite?

A ridicat din umeri.

– Este un fel de nebun` care voia s` cumpere

Castelul roz!

– Oh! am exclamat. De ce?

– Se pare c` acea carier` va func]iona curând...

Vor s` pun` casa la p`mânt!

– Cât ]i-a propus?

– O poman`! Doar poman`... Dac` vor crede c`

m` hot`r`sc speriindu-m`...

M-am apropiat de el.

– Bunicule, când ma[inile vor extrage piatra, aici

va fi un zgomot greu de suportat [i vom fi invada]i

de praf. To]i clien]ii ne vor evita [i ce se va \ntâmpla

cu noi f`r` bani? |n]elegi ce se poate \ntâmpla?
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– S` nu-mi vorbe[ti pe tonul `sta, Anne! Nu tu

\mi vei dicta cum s` m` comport! Oare nu po]i lua

exemplu de la veri[oarele tale [i s` devii o tân`r`

calm` [i bine crescut`?

Am râs amar.

– Am picioarele pe p`mânt! am declarat t`ios.

{tii oare de ce m` duc s` lucrez la Saint-Guillier?

Pentru a aduce bani cu care s` ]inem acest castel...

Dac` vrei p`rerea mea, bunicule, vinde Castelul

roz! {i las`-ne s` tr`im lini[ti]i...

S-a ridicat cu greu.

– Ie[i de aici! a strigat. Ie[i de aici! Casa asta \mi

apar]ine [i voi r`mâne aici, chiar dac` trebuie s`

construiasc` o carier` sub ferestrele mele! Ie[i de aici!

N-am insistat [i am plecat \n fug`.

|ncepând din acea zi, au existat numeroase

apeluri telefonice de la misterioasa femeie. De

fiecare dat` când r`spundeam, recuno[team vocea

domni]oarei Fischer... Mi s-a \ntâmplat s` ascult [i

astfel mi-am dat seama c` m`rise oferta ini]ial`!

Cu dou` zile \nainte de Cr`ciun, apelurile au

\ncetat.
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***

|n seara de 24 decembrie, Bernard Leger s-a

oprit \n birou la ora \nchiderii.

M-a privit cu o expresie destul de ciudat`. 

|ncerca oare s`-mi cear` iertare pentru tot r`ul pe

care-l f`cuse familiei mele? Sau se a[tepta s`-i

mul]umesc c` \ncerca s` ne scape de povara care o

reprezenta castelul?

Chipul i s-a \n`sprit când, dup` ce a ie[it cu

mine, a z`rit ma[ina lui Jean-Pierre parcat` \n fa]a

agen]iei.

I-am f`cut un semn cu mâna.

– La revedere... {i Cr`ciun fericit! am spus

repede.

Jean-Pierre a deschis portiera.

– Vino, Anne. 

Trebuie s`-]i vorbesc. S` mergem s` ne instal`m

\ntr-o cafenea mic` [i lini[tit`...
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Pu]in mai târziu, \n timp ce st`team unul lâng`

lâng` altul \n \nc`perea din spate a unuia dintre

barurile din pia]`, Jean-Pierre s-a \ntors spre mine.

– Anne nu mai vreau s` tr`iesc f`r` tine! Vei

accepta s` vii cu mine la Paris dup` Cr`ciun?

Mi-am a]intit cu mirare privirea asupra sa.

– Dar... Am munca mea, trebuie s-o ajutat pe

mama [i... ei bine, nu pot pleca!

A dat din cap.

– Este ultimul t`u cuvânt? A[adar, nu m` iube[ti,

Anne?

– Nu, Jean-Pierre [i nici nu doresc s` m`

c`s`toresc cu tine.

– N-am vorbit niciodat` de c`s`torie! a remarcat.

Am ridicat ochii spre el.

– Este exact...

Brusc, am sim]it dorin]a s` râd.

– Haide s` plec`m Jean-Pierre! am f`cut bine

dispus`, dup` ce mi-am b`ut paharul. Nu mai avem

nimic s` ne spunem.

– Adev`rat?

Am izbucnit amândoi \n râs.
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– N-ai fost niciodat` \ndr`gostit de mine! am

exclamat

N-a r`spuns. Dar privirea str`lucitoare a r`mas

a]intit` asupra mea [i m-am sim]it \ncurcat`.
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Capitolul 12

Am petrecut un Cr`ciun excelent. Mama reu[ise

ni[te performan]e [i cei patru clien]i ai no[tri erau

\ncânta]i. Mama mi-a propus s`-l invit pe Bernard

Leger, dar am pretins c` era plecat cu ocazia

s`rb`torilor. I-a[ fi cerut cu pl`cere lui Mireille s`

vin`, dar plecase la Paris la ni[te prieteni.

Jean-Pierre se comporta firesc [i cu bun`

dispozi]ie. P`rea s` cheltuiasc` foarte mul]i bani.

Bonusul pe care-l primise pentru a scrie povestea

Sabinei [i a Ghislainei trebuie s` fi fost foarte

important!



Va pleca probabil dup` s`rb`tori [i va fi mai

bine... Chiar dac` nu-l iubeam, g`seam destul de

jenant s`-l v`d \n fiecare clip`, cu atât mai mult cu

cât m` privea mereu cu un aer plin de sub\n]eles...

Nu, nu-l iubeam. Iar dac` m` gândeam bine,

trebuia s` admit c` Bernard Leger m` atr`gea mult

mai mult... Dar Bernard Leger era un tr`d`tor [i

nu-i voi ierta niciodat` modul perfid \n care

ac]ionase...

Când m-am \ntors la Agen]ia de pe Coast` dup`

Cr`ciun, am aflat c` Bernard Leger se afla la Paris

[i c` Mireille a trebuit s`-[i \ntârzie \ntoarcerea,

deoarece era gripat`. Era atât de mult de lucru,

\ncât domnul Raguenon [i cu mine de-abia aveam

timp s` respir`m... S`pt`mâna a trecut ca fulgerul

[i când m-am \ntors acas` \n seara de 31

decembrie, m` sim]eam epuizat`.

Cai patru oaspe]i ai no[tri – domni[oara Salles,

domnul Brevin [i cei doi Maillard – hot`râser` s`

se ocupe de cin`. Comandaser` o excelent` cin`

rece pe care to]i o apreciam foarte mult, mai ales

mama care, m`car o dat`, nu avea de g`tit!
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Dup` cin`, \n timp ce eram to]i aduna]i \n

salonul mare, domnul Brevin se duse la fereastr`.

– Dar ninge! a exclamat surprins.

|n cursul dup`-amiezii timpul se r`cise, dar

nimeni nu se gândise c` z`pada va veni din nou s`

ne izoleze!

– Oh, nu! a exclamat doamna Maillard. Nu o alt`

furtun`.

De-abia termin` de vorbit, c` \ncepu s` bat`

vântul. Mama s-a \ncruntat [i s-a \nfiorat.

– Dori]i ceaiul domneavoastr` cu verbin`,

doamn` Maillard? a \ntrebat-o pe b`trâna noastr`

pensionar`.

– Cu pl`cere.

Mama s-a ridicat, dar Sabine a oprit-o.

– Nu te mi[ca, m`tu[` Louise. M` ocup eu de

asta...

Era atât de rar ca Sabine s` se hot`rasc` s` fac`

ceva din proprie ini]iativ`, \ncât to]i am schimbat

priviri surprinse.

– Mi se pare c` am auzit c`zând ceva acolo... a

spus brusc Jean-Pierre. Vii s` vedem, Anne?
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Nu auzisem nimic, dar l-am urmat totu[i \n ser`,

o \nc`pere \n stare de semip`r`sire, \n care

cre[teau câteva plante pe care le stropean când ne

aduceam aminte. Vântul sufla prin câteva geamuri

sparte.

– Ai visat! {i chiar dac` s-ar fi spart un ghiveci de

flori, nu este prea grav! am exclamat.

Jean-Pierre n-a r`spuns [i m-a \mbr`]i[at cu

pasiune. Am \ncercat s`-l resping.

– Nu, Jean-Pierre... Nu, las`-m`, te rog...

Brusc s-a deschis u[a [i [i-a f`cut apari]ia

Ghislaine \n fotoliul s`u rulant.

– Ia te uit`, ia te uit`...

{i-a \nvârtit cu ostilitate fotoliul.

– V` las... N-a[ vrea s` v` deranjez.

A disp`rut ricanând [i m-am eliberat din

\mbr`]i[area lui Jean-Pierre.

– Este \ngrozitor! am exclamat.

– Nu dramatiza, Anne, nu este cazul.

Am strâns buzele.

– Nu \ndr`znesc s`-mi imaginez ce este \n stare

Ghislaine s` povesteasc`... am murmurat. 
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Uneori este atât de r`ut`cioas`!

M-am dus \n camera mea [i, aruncându-m` pe

pat, am \nceput s` plâng.

A[ fi vrut s` nu-l mai v`d niciodat` \n via]a mea

pe Jean-Pierre! {i doream enorm s` m` dest`inui

cuiva... Mamei? N-a[ putea s-o nec`jesc cu

problemele mele \ntr-o sear` ca asta!

"M`car dac` i-a[ putea vorbi lui Bernard!" am

oftat. Din p`cate, era la Paris, pe cale s` pun` pe

picioare planul unei cariere, \n compania

domnului Santenay...

M-am a[ezat brusc pe pat [i mi-am [ters ochii.

Oare \l judecasem gre[it pe Bernard? |mi

propusese s` m` ia de so]ie, dar fusese serios sau

\[i b`tuse joc de mine?

Capul mi se \nvârtea. B`usem pu]in mai mult

decât de obicei, pentru a s`rb`tori apropierea

noului an [i, dup` toate aparen]ele, nu suportam

bine alcoolul...

Brusc, parc` \n vis, m-am auzit strigat`. Era

vocea Ghislainei.

– Anne! Anne! Vino repede!
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Poate \[i prinsese fotoliul rulant [i nu reu[ea s`

se elibereze. I se \ntâmpla uneori.

Era jos, lâng` scar`, [i fa]a \i reflecta o spaim` de

nedescris.

– Ce s-a \ntâmplat?

|n salonul aflat foarte aproape, cineva tocmai

pusese un disc cu tangouri [i doamna Maillard

\ncerca s`-l conving` pe tata s-o invite la dans.

– Sabine! a hohotit Ghislaine. I-am spus c` v-am

v`zut pe tine [i pe Jean-Pierre unul \n bra]ele

celuilalt! A f`cut o scen` teribil` [i apoi a plecat!

Am strâns pumnii.

– Ghislaine, cum ai putut face asta? E[ti o...

viper`! Unde este Sabine? Voi \ncerca s-o aduc

\napoi [i s`-i explic pentru a  reveni la realitate!

Ghislaine izbucni \ntr-un plâns convulsiv.

– A plecat afar`!

Am alergat la u[`. Vântul \ncetase. Un strat

sub]ire de z`pad` acoperea stâncile [i luna rev`rsa

asupra peisajului o lumin` stranie.

N-o vedeam pe Sabine...

Dar brusc, am auzit un urlet \nsp`imânt`tor. 
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Venea dinspre c`rarea \ngust` care ducea la

falez`...

Sabine gemea \n jos pe c`rare. M-am aplecat cu

precau]ie, cu inima b`tând puternic, temându-m`

de ceea ce voi vedea...

***

Veri[oara mea era ghemuit` pe o platform`

strâmt` care forma un ie[ind din stânci. Numeam

acel loc "stânca pesc`ru]ilor", deoarece p`s`rile de

mare aveau obiceiul s` se adune acolo \nainte de a

plonja \n valurile care vuiau câ]iva metri mai jos.

Un arbust g`sise destul p`mânt pentru a cre[te

pe malul acestei platforme [i cu siguran]` el o

oprise pe Sabine din c`dere... Z`cea pe piatr`

gemând, ca o p`pu[` spart` [i picioarele \i formau

un unghi ciudat.

Brusc, am auzit \n spatele meu un scâr]âit de

ro]i. Ghislaine sosea plângând.
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C`rarea era atât de alunecoas`, \ncât m-a

cuprins panica: [i dac` Ghislaine \[i pierdea

echilibrul?

– Ghislaine! am exclamat. Ce faci aici? Po]i s`

cazi... F` stânga-mprejur, te implor!

Fa]a \i era deformat` de team`.

– Anne! a gemut, nu vroiam s`-i fac r`u...

|[i ascunsese ochii sub mâinile care tremurau.

– Este... moart`, nu-i a[a?

– Nu. Este chiar dedesubt, pe "stânca

pesc`ru[ilor"... Dar probabil [i-a rupt picioarele!

Am prins \ncheietura sub]ire a mâinii Ghislainei

\ntre degetele mele \nghe]ate.

– Voi \ncerca s` ajung la ea! C`ci dac` \[i pierde

cuno[tin]a, s-ar putea s` alunece [i s` cad` \n

mare...

I-am \ntors rapid fotoliul rulant.

– |ntoarce-te \n cas`! am ordonat. Anun]` pe

toat` lumea, mama, Jean-Pierre, tata... Toat`

lumea! Trebuie anun]a]i pompierii pentru a reu[i

s-o scoatem de acolo! Trebuie de asemenea o

ambulan]`... Pot conta pe tine, Ghislaine?
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{i-a ridicat fa]a spre mine [i am v`zut-o pe feti]a

de odinioar`... Feti]a agil` pe care boala o

imobilizase brusc.

– M` voi vindeca, nu-i a[a m`tu[` Louise?

\ntreba f`r` \ncetare.

Iar mama, pentru a o \ncuraja, repeta:

– Desigur, draga mea... Desigur, mica mea

Ghislaine, te vei vindeca!

Ghislaine a r`mas infirm`... Trebuia oare s` te

miri c` era atât de trist` [i de crud`?

– Gr`be[te-te, Ghislaine! am murmurat

\mpingând u[or fotoliul pentru ca s` plece mai

repede.

Apoi am \ngenuncheat pe marginea c`r`rii.

Sabine nu se mi[case...

– Sabine! am strigat. Sabine, voi veni s` te iau!

Nu te mi[ca, mai ales s` nu te mi[ti!

– Alunec... a strigat aceasta cu o voce \ngrozit`.

Alunec... 

{i nu m` pot ]ine!

Era la marginea platformei.

– Nu mai am putere! a murmurat.

STÂNCA PESC~RU{ILOR 303



Trebuia s` cobor eu \ns`mi pentru a o men]ine

pe acel cuib de vulturi, pân` la sosirea

salvatorilor...

M` sim]eam pu]in r`spunz`toare pentru aceast`

dram`... {i, indirect, eram, deoarece din cauza lui

Jean-Pierre [i a mea se aruncase Sabine de sus de

pe falez`!

Da, trebuia s` cobor pân` la ea...

"Este imposibil!", mi-am spus \n sinea maea. {i

chiar \n acea clip`, am v`zut chipul unui b`ie]el

c`ruia i-am spus asta cu câ]iva ani \nainte. Venise la

Grand Hotel de la Castel s` petreac` \n compania

p`rin]ilor câteva s`pt`mâni [i mingea \i c`zuse pe

platforma stâncoas`...

Voia din toate puterile s` se duc` s-o

recupereze.

– Este imposibil! \i spusesem.

|l prinsesem de bra] pentru a-l \mpiedica s` fac`

acea coborâre, dar se eliberase râzând.

– Un joc! a exclamat. Este un fel de scar` acolo...

{i, ajutându-se de mâini [i de picioare \n acela[i

timp, coborâse cu agilitate de-a lungul peretelui
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stâncii, f`r` s` \nceteze s`-mi arunce priviri

ironice.

– Un joc... Un joc... repetase tachinându-m`.

|l uitasem complet [i iat` c` din trecut, ap`rea

chipul s`u amuzat. "Un joc...".

Dac` a[ putea s` g`sesc drumul pe care o luase

el, a[ putea [i eu s` ajung pân` la Sabine. F`r` s`

fiu foarte atrenat` fizic, eram destul de solid`

datorit` muncilor de tot felul pe care le f`ceam

acas` [i de asemenea datorit` kilometrilor parcu[i

zilnic pe biciclet` pentru a merge de la Castelul roz

la Saint-Guillier...

"Un joc...". Am localizat f`r` greutate primul

punct de sprijin... 

M-am ag`]at de o r`d`cin` [i am pus piciorul

deasupra. Apoi am sesizat o u[oar` proeminen]` \n

roc`... piciorul a g`sit un alt punct de sprijin... Am

\naintat centimetru cu centimetru spre platforma

pe care gemea Sabine...

Oare cât timp mi-a luat asceat` coborâre lent`?

Cinci minute? Zece minute? Aveam impresia c` nu

se va mai termina niciodat`... Tufele spinoase \mi
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juliser` mâinile [i fruntea [i sim]eam sângele

curgându-mi pe fa]`.

Dac` ratam un punct de sprijin, eram sigur` c`

m` voi rostogoli de-a lungul falezei [i m` voi

zdrobi de stâncile de jos. Valurile se sp`rgeau

amenin]`toare, gata s` m` ia [i s` m` r`suceasc`.

Când am ajuns lâng` Sabine, eram \nghe]at`,

epuizat`, dar am mai g`sit puterea s-o trag la

ad`post. 

– Dac` m`car Ghislaine ar fi [tiut s` tac`! |ntre

mine [i Jean-Pierre nu este nimic, absolut nimic, te

asigur!

Privirea \nfierbântat` i se opri asupra mea.

– O [tiu... Este c`s`torit... Are o so]ie la Paris!

Mi-am pus mâna peste ale sale.

– S`rman` Sabine, am murmurat.

A avut un râs ciudat, care era \n acela[i timp

suspin [i hohot.

– Este pu]in timp de când am aflat cine este cu

adev`rat... a spus cu voce joas`.

Un nor a acoperit luna [i am fost curprinse de

un \ntuneric complet.
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– Nu ne vor g`si niciodat`! a exclamat Sabine cu

voce p`trunz`toare.

– Calmeaz`-te, Sabine! Calmeaz`-te!

Luna a ap`rut câteva clipe mai târziu [i veri[oara

mea a oftat. Mâinile \i erau fierbin]i; vorbea cu o

voce sacadat`, \nghi]ind cuvintele pe jum`tate.

– Da, am aflat cine era cu adev`rat! a reluat. 

I-am scotocit prin lucruri!

Am tres`rit.

– Ai g`sit scrisori de la so]ia sa?

– {i de asemenea de la un mare lan] hotelier.

Era un complot, Anne! Jean-Pierre era \ns`rcinat s`

r`spândeasc` zvonuri \n regiune \n leg`tur` cu

deschiderea viitoarei cariere de piatr`... Asta cu

scopul de a ne face s` vindem castelul! Voiau s`

instaleze aici un hotel de lux, dublat de un institut

pentru cur` cu b`i de mare.

Vocea i-a sl`bit.

– Un institut pentru cur` cu b`i de mare... a

repetat \n [oapt`.

Brusc t`cu [i capul \i c`zu \n jos pe piept. Oare

murise? {i dac` Ghislaine alunecase [i ea pe
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stâncile ude? Dac` nu fusese \n stare s` se \ntoarc`

la castel [i s` dea alarma?

Poate va trebui s` petrecem noaptea aici...

M-a cuprins panica. {tiam c` nu voi mai avea

for]a de a escalada peretele stâncos. Dar [tiam de

asemenea c` s` petrec noaptea pe aceast`

platform` \ngust`, \n compania unei r`nite grav,

putea s` \nsemne moartea...

Când am auzit voci, am crezut c` visez... Vocile

se apropiau... |n sfâr[it, veneau...

***

Când am deschis ochii, am fost asurzit` de

zgomotul unui motor, ca [i de sirena obsedant` a

unei ambulan]e. 

Eram \ntins` pe un pat \ngust [i un necunoscut

\n halat alb era aplecat asupra mea.

– |ncepe]i anul \ntr-un mod nostim! a exclamat

cu o bun` dispozi]ie for]at`.
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Memoria mi-a revenit treptat, \n timp ce

ambulan]a se afunda \n noapte.

– Sabine... am murmurat. Unde este Sabine?

Am sim]it c` un ac p`trunde \n bra]ul meu [i 

mi-am pierdut din nou cuno[tin]a...

M-am trezit pentru a contempla un tavan alb...

Am aruncat o privire \n jurul meu [i am observat c`

eram \ntr-un pat de spital.

– Oh, nu! am spus \n [oapt`. De ce sunt din nou

aici?

Camera \n care m` aflam sem`na exact cu cea \n

care \mi petrecusem câteva zile dup` ce c`zusem.

Aveam impresia c` retr`iesc un co[mar...

– Ce s-a \ntâmplat?

Vocea \mi era r`gu[it` [i-mi era greu s`-mi

g`sesc cuvintele.

– Ce s-a \ntâmplat? am reluat strigând.

Am rev`zut brusc platforma stâncoas` ie[ind

deasupra vidului... [i valurile care se ab`teau peste

blocurile de granit cu o furie turbat`. Da, fusese

dup` ce Ghislaine \mi m`rturisise c`-i povestise

totul Sabinei...
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Sabine, care z`cea al`turi de mine ca o p`pu[`

rupt`.

– Sabine a murit! am exclamat. Eu am omorât-o!

Totul este din vina mea!

O infirmier` [i-a f`cut intrarea \n camera mea,

cu un zâmbet pe buze.

– Ei bine, cum se simte bolnava noastr`? a

\ntrebat cu jovialitate.

Mi-am afundat capul \n pern` [i am \nceput s`

plâng. Fa]a a \nceput s` m` \n]epe când au udat-o

lacrimile [i mi-am amintit c` tufele spinoase m`

juliser` când am \ncercat acea coborâre

nebuneasc` \n noapte...

Haide]i, calma]i-v`! m-a rugat infirmiera.

Dar Sabine a murit din vina mea... {i poate [i

Ghislaine... Dar nimeni nu voia s`-mi explice ce se

\ntâmplase!

Am adormit din nou. Brusc, o mân` s-a a[ezat pe

\ncheietura mâinii mele [i am tres`rit. Tata st`tea

\n fa]a mea [i erau cel pu]in trei buchete de

trandafiri pe mas`.

– Tat`! am exclamat [i am izbucnit \n plâns.
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– S` n-o obosi]i prea mult, a spus infirmiera

\nchizând u[a.

– Tat`! Unde este mama?

– A r`mas la castel s-o \ngrijeasc` pe Ghislaine.

S`rmana Ghislaine a contractat o r`ceal` grav` [i

medicii se tem de \mceputul unei pleurezii... Nu

este foarte grav, dar mama ta a preferat s-o

supravegheze. Ghislaine a fost foarte curajoas`! Ca

[i tine...

– {i Sabine a murit?

Tata a scuturat din cap.

– Cum po]i s` spui asta, atâta timp cât i-ai salvat

via]a? Lacrimile mi-au secat brusc.

– Sabine este \n via]`?

– Bine\n]eles, draga mea! Evident, nu este \n

mare form` cu o tibie [i un [old fracturate, dar se

va vindeca \n timp...

Mi-am amintit c` Sabine \mi povestise c` nu

c`utase s` se sinucid`, dar c` alunecase. Mi-am

amintit, de asemenea, c` Jean-Pierre Verbier era

c`s`torit [i c` \ncerase s` cumpere Castelul roz pe

o nimica toat`...
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Am \ncercat s` strâng mâna tatei \ntre mvinile

mele, dar am observat c` bandajele \mi imobilizau

degetele.

– Tat`... am murmurat.

– Da, draga mea. Nu te nelini[ti, totul este \n

ordine.

Probabil am c`zut din nou \n incon[tien]`,

deoarece nu m-am trezit decât a doua zi diminea]`,

când mi s-a adus micul dejun [i când apetisantele

efluvii de cafea mi-au gâdilat n`rile.

– A[ vrea s-o v`d pe Sabine! am spus cu

fermitate infirmierei, care pu]in dup` aceea mi-a

adus medicamentele.

– Este posibil. Cu condi]ia s` v` sim]i]i destul de

puternic` pentru a merge...

Picioarele \mi erau moi, dar am reu[it s`-mi

p`strez echilibrul.

– Veri[oara dumneavoastr` se afl` \n camera

vecin`...

Sabine era \n ghips [i un cadru a[ezat sub p`turi

forma un fel de dom la cap`tul patului. Era treaz`

[i m-a \ntâmpinat cu un zâmbet.
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– Anne, cât sunt de mul]umit` s` te v`d!

Mâna i s-a prins de bra]ul meu.

– Ai fost atât de curajoas`! F`r` tine acum a[ fi

fost cu siguran]` moart`...

Ochii mi s-au umplut de lacrimi.

– Am fost atât de furioas` \ncât n-am mai [tiut ce

f`ceam! Am alergat ca o nebun` de-a lungul c`r`rii,

f`r` s`-mi dau seama c` alunecam din cauza

z`pezii...

– Suferi? am \ntrebat.

– Nu prea mult. Dar mi se dau calmante...

Brusc, unghiile se imprimar` \n pielea mea.

– Anne, trebuie s`-i vorbe[ti tat`lui t`u [i

bunicului! |mpiedic`-i s` vând` Catelul roz!

– Nu-]i face griji, Sabine! Totul va fi bine...

O ajutoare de \ngrijitoare a ap`rut \n u[`

– Ave]i o vizit`, domni[oar` Bergeron!

I-am adresat Sabinei un semn cu mâna.

– Pe curând.

Era Bernard Leger. Purta un buchet de flori

enorm, \ntr-un colorit extraordinar.

– Ce sunt? m-am mirat.
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– Orhidee.

Am râs, u[or jenat`.

– Nu sunt actri]`! Am citit c` doar starurile

primesc asemenea flori...

Mi-a luat mâinile.

– Anne... Draga mea!

Lacrimile \mi curgeau din nou pe obraji. Oare

pentru c`-mi spusese "draga mea", sau numai din

cauza prezen]ei sale?

– Nu plânge, draga mea...

– Nu m` pot st`pâni, am suspinat.

Mi-a zâmbit, dar n-am reu[it s` fac acela[i lucru,

din cauza vân`t`ilor [i a juliturilor.

– Vin de la Castelul roz, a declarat. Ghislaine nu

se simte foarte bine...

– Biata Ghislaine! am exclamat. Ea a fost cea

care a c`utat ajutor... Nu m` puteam duce acolo:

m` temeam c` Sabine nu va avea for]a de a se ag`]a

mult timp de platform`...

Mi-a zâmbit.

– Tu e[ti eroina zilei! {tii c` ]i-a ap`rut poza \n

ziarele locale? Suntem foarte mândri de tine la

314 HEATHER MILLER



Agen]ia de pe Coast` [i Henri Raguenon, ca [i

Mireille, va veni probabil s` te vad` disear`...

M-a str`b`tut un fior.

– {i... Jean-Pierre Verbier?

– Am impresia c` a fost chemat de urgen]` la

Paris! |]i va lipsi, Anne?

– Oh, nu! am exclamat. |l detest! El este vinovat

de acest accident... Fusese \mputernicit de un lan]

de hoteluri mari s` \ncerce s` cumpere Castelul roz

la cel mai mic pre], pentru a-l transforma \ntr-un

hotel luxos, dublat de un institut pentru cur` cu

ap` de mare!

– Ah, da! a spus Bernard dând din cap.

Nu p`rea deloc surprins [i reac]ia sa m-a mirat.

– {tiai?

– Nu chiar. Dar domnul Santenay \mi spusese c`

un lan] interna]ional se interesa de castelele bine

situate pentru a le transforma \n re[edin]e de lux...

L-am \ntrerupt.

– Domnul Santenay voia de asemenea s`

cumpere castelul?

– Santenay? s-a mirat Bernard. 
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Evident, nu... Are o cas` \ncânt`toare la vreo

cincizeci de kilometri de aici [i \i ajunge din plin!

De ce crezi c` se intereseaz` de Castelul roz?

– Pentru c` a pus-o pe domni[oara Fischer s`-l

sune pe bunicul pentru a \ncerca s`-l conving` s`

vând`! I-am recunoscut vocea!

– Probabil te-ai \n[elat, draga mea! Domni[oara

Fischer se afl` actualmente \n vacan]`, \n Italia.

Presupun c` persoana care i-a telefonat bunicului

t`u avea o voce u[or asem`n`toare [i c` ai f`cut o

confuzie!

– Totu[i a[ fi pus mâna \n foc c` ea era! Am

crezut c` a ac]ionat dup` instruc]iunile tale!

– Instruc]iunile mele? s-a mirat. Oare cum te-ai

putut gândi la un asemenea lucru, Anne?

– |]i aminte[ti de diminea]a \n care ne-am

\ntâlnit \n land`? Diminea]a \n care mi s-a f`cut r`u

c`zând? Ei bine, am crezut c` erai pe cale s`

inspectezi terenul!

A râs stânjenit.

– {tii de ce eram acolo, Anne? Pur [i simplu

pentru c` speram s` te \ntâlnesc! 
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Un b`rbat \ndr`gostit se comport` uneori

ciudat...

– |n acest caz, ce voia exact domnul Santenay?

– Cump`r` ni[te [antiere de construc]ii navale.

N-are absolut nimic de-a face cu castelul vostru!

|[i a]inti privirea \n a mea.

– Asta nu schimb` cu nimic viitorul, draga mea.

{tii c` am vizitat o c`su]` la ie[irea din 

Saint-Guillier? Foarte aproape de Agen]ia de pe

Coast` [i foarte aproape de asemenea de Castelul

roz.

S-a aplecat, m-a s`rutat blând [i mi-am sim]it

inima b`tând s`-mi sparg` pieptul.

|n acea clip` a ap`rut o infirmier`.

– Ora de vizit` s-a terminat!

– Pe curând, draga mea, a murmurat Bernard

plecând.

Câteva zile mai târziu, mi s-a permis s` p`r`sesc

spitalul. Bernard a venit s` m` ia, dar mai \nainte

am ]inut s`-i spun la revedere Sabinei.

– Ne vom revedea curând acas`! i-am spus cu un

zâmbet. M` sup`r` s` te las singur` aici...
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– Nu te \ngrijora, Anne, sunt bine \ngrijit` la

spital, a declarat cu o voce calm`.

M-a privit drept \n ochi [i \n acea clip` am

observat culoarea frumoas` c`prui-aurie a ochilor

s`i. Nu remarcasem niciodat` nuan]a, deoarece

Sabine avea obiceiul nepl`cut s` nu priveasc`

oamenii \n fa]`...

– Sunt mul]umit`, Anne, a afirmat. Mai \ntâi

pentru c` Ghislaine se simte mai bine... {i apoi

pentru c` am luat o decizie!

– Care? m-am mirat.

– Nu voi mai locui la Castelul roz.

– Dar unde te vei duce, Sabine?

– Voi deveni infirmier`. Am avut o conversa]ie

lung` cu responsabila de etaj [i cred c` mi-am g`sit

voca]ia... O flac`r` mic` \i ardea \n ochi. Niciodat`

n-am v`zut-o atât de plin` de via]`...

Pu]in mai târziu, m` aflam instalat` \n ma[ina

confortabil`  a lui Bernard, care m` ducea spre

Castelul roz cu vitez` moderat`.

|n acea zi, \n land` era soare [i p`s`relele cântau

vesele... 
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Pesc`ru[ii planau deasupra m`rii albastre, ale

c`rei valuri [u[oteau \ncet...

Acolo sus, ansamblul imens al castelului p`rea

c`-mi \ntinde bra]ele. M-am \ntors spre Bernard

care, ridicând o clip` ochii de pe drum, mi-a

zâmbit.

– Sunt fericit`, Bernard, am murmurat.

– {i eu, draga, sunt fericit [i te iubesc.

Trei cuvinte mi-au ie[it de pe buze f`r` efort:

– Te iubesc, Bernard, am spus c` un ecou.

Sfâr[it
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