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JURNALUL DIN PACIFIC
AL LUI ADAM EWING

Joi, 7 Noiembrie
Dincolo de cãtunul Indienilor, într’o parte a þãrmului ce
pãrea a nimãnui, am dat din întâmplare peste un ºir de urme
recente. Printre alge în putrefacþie, nuci de cocos de mare ºi
bambuºi, urmele de paºi m’au condus pânã la cel ce le fãcuse,
un Om Alb, cu pantalonii ºi mânecile de la haina de postav
sumese, arborând o barbã luatã din foarfeci ºi o pãlãrie de castor nefiresc de înaltã. Omul acela pritocea & cernea nisipul de
culoarea cenuºii cu o linguriþã de ceai – ºi-atâta de concentrat
fãcea trebuºoara asta, cã nu m’a bãgat în seamã decât dupã ce
l-am strigat de la o depãrtare de zece iarzi. Aºa am ajuns eu
de-am fãcut cunoºtinþã cu Doctorul Henry Goose, medic de
casã al nobilimii londoneze. Naþionalitatea lui nu m’a surprins
câtuºi de puþin. Ce sã zic? – va fi existând vre’o casã atâta de
pãrãsitã sau vre’o insulã atâta de îndepãrtatã, încât sã fii sigur
cã, de te retragi acolo, nu vei da peste nici’un Englez, dar eu,
unul, în tot cazul, pe nici’o hartã n’am gãsit-o.
Pierduse, oare, ceva pe þãrmul acela uitat de lume? Puteam
sã-i fiu de vre’un folos? Doctorul Goose a clãtinat din cap,
ºi-a desfãcut legãtura de la gât pe care o înnodase ca pe-o bocceluþã ºi mi-a arãtat ce conþinea, mândru din cale-afarã:
— Dinþii, Domnul meu, sunt Graalurile smãlþuite ale cãutãrii noastre. În vremuri de mult apuse, þãrmul acesta ca o
Arcadie le þinea loc de salã de ospeþe canibalilor – da, era locul
unde cei puternici îi devorau pe cei slabi. Dinþii îi scuipau afarã,
cum facem Domnia Ta ori eu cu sâmburii cireºelor. Numai
cã molarii ãºtia josnici fi-vor preschimbaþi în aur, Domnul meu.
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Cum anume? Un meºter din Piccadilly care modeleazã proteze
dentare pentru nobilime plãteºte gras pentru mãsele de om.
ªtii oare Domnia Ta cât face un sfert de livrã?!
I-am mãrturisit cã nu ºtiam.
— Atunci n’o sã te luminez eu, Domnule, ca sã nu-þi dezvãlui un secret profesional! a zis el ºi ºi-a bãtut nasul cu degetul
arãtãtor, apoi: Domnule Ewing, cunoºti oare Domnia Ta o
anume Marquizã Grace din Mayfair? Nu? Cu-atât mai bine,
fiindcã e un stârv în jupon! Cinci ani sunt de când hoaºca
mi-a spurcat numele – da, chiar aºa – cu acuze dupã care m’am
ales cu excluderea din Societate. Peregrinãrile mele au început
din ceasul acela de tristã amintire, a mai spus D-rul Goose, privind undeva departe, în larg.
Mi-am exprimat solidaritatea cu Doctorul în necazul sãu.
— Îþi mulþumesc, Domnul meu, îþi mulþumesc, dar aceste
boabe sidefii – ºi Doctorul ºi-a scuturat legãtura de la gât –
sunt îngerii mântuirii mele. Marquiza poartã o protezã dentarã
fãuritã de meºterul de care tocmai þi-am vorbit. La Crãciunul
ce vine, când Mãgãreaþa Sa împarfumatã va lua cuvântul în deschiderea Balului Ambasadorilor pe care-l dã, eu, acesta, Henry
Goose – da, da, eu – mã voi ridica ºi voi declara înaintea fiecãruia & tuturor cã stimata noastrã gazdã rumegã între mãsele
de canibali! Sir Hubert, fiul ei, îmi va cere socotealã, lucru
previzibil. „Vino cu dovezi“– o sã rãcneascã marþafoiul – „sau
vino sã-mi dai satisfacþiune!“ La care eu voi glãsui: „Dovezi,
Sir Hubert?! Pãi, dinþii Mamei Dumitale i-am cules cu mâna
mea dintr-o scuipãtoare din Pacificul de Sud! Priviþi, sir, aveþi
aici câþiva la fel!“ – ºi-o sã-i azvârl, uite, chiar dinþii ãºtia în
castronul cu supã de þestoasã ºi-abia atunci, Domnul meu, abia
atunci voi cãpãta ºi eu satisfacþiunea pe care mi-o doresc! Toþi
deºtepþii clevetitori o vor toca mãrunt pe Marquiza cea colþoasã
prin rubricile mondene ale gazetelor ºi, pânã-n sezonul urmãtor, mare minune dac’o mai primi vre’o invitaþiune mãcar la
Balul de la Azilul Sãrãcimii!
M-am grãbit sã-i urez cât mai curând ziua bunã lui Henry
Goose. Are minþile duse rãu, mã gândesc.
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Vineri, 8 Noiembrie
În ºantierul naval încropit sub fereastra mea, se lucreazã
la bastonul de bompres, la indicaþiile D-lui Sykes. D-l Walker,
unicul cârciumar din Ocean Bay, este ºi numãrul unu în târg
la negustoria de cherestea ºi se laudã cu vremurile când era el
meºter corãbier la Liverpool (de-acum ºtiu destule despre manierele de la Antipozi ca sã-nghit asemenea adevãruri îndoielnice). D-l Sykes mi-a spus cã-i trebuie o sãptãmânã întreagã
pentru a face Profetesa „brici, ca la Bristol“. ªapte zile în fundãtura asta de Musketã – sunã ca o tristã condamnare, dar
când îmi aduc aminte de furtuna care urla ca o harpie ºi de
mateloþii înecaþi în valuri, necazul meu de-acum pare mai uºor
de îndurat.
L-am întâlnit pe D-rul Goose pe scãri azi-dimineaþã ºi-am
luat micul dejun împreunã. Stã la Musketa de la jum. lui Octombrie, de când a sosit aici cu un vas comercial brazilian, Namorados, venind din Fi-Ji, unde ºi-a pus priceperea la lucru într’o
Misiune. Acum, Doctorul aºteaptã sã soseascã Nellie, o balenierã australianã întârziatã peste mãsurã, care sã-l transporte
la Sydney. Din portul acela, îºi va cãuta un loc pe un vas oarecare de pasageri cãtre Londra sa de baºtinã.
L-am judecat nedrept & prematur pe D-rul Goose. Trebuie
sã fii cinic mai ceva ca Diogene ca sã înaintezi în profesiunea
mea, dar cinismul te poate face insensibil faþã de virtuþile mai
subtile. Doctorul are ciudãþeniile lui, pe care ºi le povesteºte
bucuros la un pãhãrel de pisco portughez (nici’odatã prea mult),
dar sunt gata sã bag mâna-n foc pentru el, cã este singurul
Domn adevãrat de la aceastã latitudine, la Est de Sydney ºi Vest
de Valparaiso. Aº putea chiar sã-i dau o scrisoare de introducere pe lângã fam. Partridge din Sydney, fiindcã D-rul Goose
ºi dragul de Fred parcã sunt fãcuþi din acelaºi aluat.
Vremea proastã împiedicând ieºirea mea de dimineaþã, am
rãmas amândoi la poveºti lângã focul de turbã ºi orele s’au scurs
ca minutele. I-am vorbit pe îndelete despre Tilda & Jackson
ºi despre temerile mele iscate de „febra aurului“ de la San Francisco. Conversaþia a deviat apoi, de la oraºul de unde veneam
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la recentele mele îndatoriri notariale din Noua Galie de Sud,
iar de acolo la Gibbon, Malthus & Godwin, trecând prin lipitori & locomotive. Conversaþia politicoasã este un balsam care
din nefericire îmi lipseºte la bordul Profetesei, iar Doctorul este
un veritabil erudit. În plus, deþine un set de piese de ºah splendid cizelate, cãrora nu le vom îngãdui sã se odihneascã pânã
când una din douã: fie pleacã Profetesa, fie soseºte Nellie.
Sâmbãtã, 9 Noiembrie
Rãsãritul Soarelui strãlucitor ca un dolar de argint. Goeleta noastrã încã mai oferã o priveliºte jalnicã în Golf. O canoe
de luptã indianã stã proptitã în carenã pe þãrm. Henry ºi cu
mine am pornit cãtre „Plaja Ospeþelor“ cu chef de distracþie,
salutând-o plini de voie bunã pe fata care-i face menajul D-lui
Walker. Duduia morocãnoasã agãþa rufele la uscat pe o frânghie
ºi nu ne-a bãgat în seamã. Are ceva sânge Negru în vine ºi-mi
închipui cã mama ei n’a ieºit de prea multã vreme din junglã.
Trecând noi pe-aproape de cãtunul indian, un „bâzâit“
ne-a stârnit curiozitatea ºi-am hotãrât sã vedem de unde vine.
Aºezarea este împrejmuitã cu un gard de pari, atâta de ºubreziþi,
cã se poate accede înãuntru prin cel puþin zece locuri. O cãþea
fãrã pãr ºi-a ridicat capul spre noi, dar, ºtirbã fiind ºi muribundã, n’a lãtrat. Un ºir exterior de colibe ponga (clãdite din
crengi & cãrãmizi de pãmânt ºi acoperite cu rogojini) se înghesuiau la umbra unor „ditamai“ locuinþele din lemn, cu bârne
sculptate ºi porþi rudimentare. În mijlocul cãtunului avea loc
o biciuire publicã. Henry ºi cu mine eram singurii Oameni Albi
prezenþi, iar privitorii indieni se împãrþeau în trei caste. Cãpetenia stãtea pe tron, purtând o mantie de pene; bãrbaþii tribului,
tatuaþi ºi însoþiþi de muieret ºi de copii, formau publicul, vre’o
treizeci de suflete cu totul; sclavii, mai negri & mai terni decât
stãpânii lor cu pielea de culoarea castanei ºi mai puþini de
jumãtate din numãrul acelora, stãteau pe vine în glod. Aºa o
blegealã bovinã, de inºi care se înmulþesc între ei! Plini de
pustule, care cicatrizate, care purulente, de vãrsat sau haki-haki,
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nenorociþii asistau la supliciu fãrã sã scoatã altceva decât „bâzâitul“ acela ciudat, ca de albine. Empatie, condamnare – n’am
ºtiut ce voia sã însemne zumzetul pe care-l scoteau. Mânuitorul biciului era un Goliat a cãruia constituþie ar fi descurajat
orice bãtãuº de ocazie. Sãlbaticul avea tatuate ºopârle mari &
mici pe fiecare locºor al trupului – s’ar fi putut scoate un preþ
bun pe pielea lui, cu toate cã n’aº fi vrut sã fiu eu cel nãimit sã
i-o jupoaie, nici pentru toate perlele din O-hawaii! Amãrâtul de prizonier, încãrunþit de ani mulþi de suferinþe, era legat
în pielea goalã de un suport în forma literei A. Trupul i se
scutura la fiecare plesniturã care-i smulgea carnea, spinarea îi
semãna cu un pergament acoperit de rune însângerate, dar
chipul sãu înlemnit sugera seninãtatea martirului ajuns deja în
grija Domnului.
Ca sã spun drept, mi se suia un nod în gât la fiecare ºfichiuiturã de bici. Pe urmã, s’a întâmplat ceva curios. Sãlbaticul
bãtut ºi-a ridicat capul care-i cãzuse-n piept, s’a uitat la mine
ºi mi-a aruncat o privire de cunoºtinþã stranie, deºi prietenoasã.
De parcã un actor de teatru ºi-ar fi zãrit în Loja Regalã un
prieten de mult pierdut ºi i-ar fi comunicat aceluia, fãrã ºtirea
publicului, cã-l recunoscuse. Un „Negrotei“ tatuat s’a apropiat de noi ºi ne-a fãcut semn cãtre pumnalul sãu de nefrit, ca
sã pricepem cã nu eram bine-veniþi. Eu m-am interesat de natura
crimei la care se dedase prizonierul. Henry m’a luat cu un braþ
pe dupã umeri ºi mi-a spus:
— Vino, Adam! Omul înþelept nu se vârã la mijloc între
fiarã ºi halca ei de carne.
Duminicã, 10 Noiembrie
D-l Boerhaave stãtea în mijlocul cabalei sale de briganzi
de încredere, precum Regele Anaconda înconjurat de alaiul lui
de ºerpiºori de râu. „Celebrãrile“ lor sabatice de jos începuserã
deja, pânã sã mã trezesc eu. Am ieºit sã caut apã ca sã mã bãrbieresc ºi am gãsit cârciuma colcãind de mateloþi care aºteptau
sã le vinã rândul cu bietele indience pe care Walker pusese laba
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pentru acel bordello de ocazie. (Rafael nu se numãra printre
desfrânaþi.)
Nu-mi stric eu postul de Sabat preacurvind. Cum Henry
avea acelaºi sentiment de repulsiune ca ºi mine, am renunþat
la micul dejun – fata în casã precis era ocupatã cu servicii alternative – ºi am pornit spre capelã, ca sã ne rugãm cât încã nu
ne stricaserãm postul.
Nu ne depãrtaserãm nici douã sute de iarzi, când mi-am adus
aminte, de-a dreptul consternat, de acest Jurnal pe care-l lãsasem
pe masã, în camera mea de la Musketa, la vederea oricãruia
marinar beat care s’ar fi gãsit sã dea buzna. Temându-mã
pentru siguranþa lui (ºi a mea, de-ar fi cãzut în mâinile D-lui
Boerhaave), am fãcut cale-ntoarsã, ca sã-l ascund mai bine.
Niºte rânjete lãtãreþe mi-au salutat întoarcerea ºi m-am gândit
cã precis eram pe post de „vorbeºti de lup, ºi lupul la uºã“, dar
adevãratul motiv l-am aflat când am deschis uºa camerei – ºi
anume, D-l Boerhaave, cu bucile-i porcine, cãlare pe-o Dulcinee
maurã în patul meu, in flagrante delicto! Oare s’a scuzat,
blestematul de Olandez?! Câtuºi de puþin! I s’a pãrut cã el
era partea vãtãmatã ºi a rãcnit:
— Du-te-nvârtindu-te, Domnu’ Scârþâie-Pana! Cã, de nu, sã
fiu al naibii de nu-þi rup în douã blestematu’ de beþigaº yankeu!
Mi-am luat Jurnalul ºi m’am nãpustit pe scãri în jos, într-o
tumultocraþie de râsete ºi batjocuri din partea Oamenilor Albi,
dar sãlbatici, adunaþi acolo. I-am reproºat lui Walker cã-i plãteam pentru o camerã separatã, care m’aºteptam sã rãmânã separatã ºi în absenþa mea, dar nemernicul nu mi-a oferit decât o
reducere de o treime din preþ pentru „un sfert de ceas de galop
cu cea mai mândrã dintre iepºoarele din grajdul meu“! I-am
replicat, dezgustat, cã sunt soþ & tatã ºi cã mai bine mor decât
sã-mi pãtez demnitatea & decenþa cu vre’una dintre târfele lui
atinse de vãrsat. Walker s’a jurat cã-mi „umflã ochii“ de le mai
fac târfe pe fetiþele lui dragi. Unul dintre ºerpii de râu din alai
a rânjit cu gura-i ºtirbã ºi mi-a spus cã, dacã-i o virtute sã n-ai
decât o singurã nevastã ºi-un copil, „Pãi, atunci, eu, Domnu’
Ewing, mi-s de zece ori mai virtuos decât matale!“ – ºi o mânã
nevãzutã a zvârlit spre mine conþinutul unei carafe întregi de
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sheog. M’am retras, pânã nu mã trezeam cu vre’un proiectil
mai dur decât liquidul acela.
Clopotul de la capelã îi chema pe cei cu teamã de Dumnezeu din Ocean Bay ºi-am alergat ºi eu într’acolo, unde m’aºtepta
Henry, încercând sã uit recentele spurcãciuni la care asistasem
la han. Podeaua capelei pârâia ca un hârdãu vechi de baie ºi
congregaþia putea fi numãratã pe degetele de la ambele mâini
ºi-alte câteva, dar cred cã nici’un cãlãtor nu ºi-a potolit setea
în vre’o oazã din deºert cu mai multã recunoºtinþã decât ne-am
rugat azi-dimineaþã Henry ºi cu mine. Ctitorul luteran ºi-a gãsit
odihna în cimitirul capelei sale în urmã cu zece ierni ºi nici’un
succesor nu s’a aventurat deocamdatã pân’aici, ca sã revendice
altarul rãmas fãrã pãstor. Drept care, confesiunea sa este o „babilonie“ de crezuri creºtine. Pasajele biblice au fost citite de jumãtatea din congregaþie care ºtie citi literele ºi ne-am reunit cu
toþii într-un imn sau douã alese prin rotaþie. „Mai-Marele“
acestei turme demotice, un anume Domn D’Arnoq, stãtea sub
Crucifixul modest ºi ne îndemna pe Henry ºi pe mine sã ne
implicãm de aceeaºi manierã. Cu gândul la cum am fost mântuit
eu însumi de furtuna de sãptãmâna trecutã, am propus capitolul 8, versetul 24, din Luca: „ªi venind la El, L-au deºteptat,
zicând: «Învãþãtorule, Învãþãtorule, pierim!» Dar El, sculându-Se, a certat vântul ºi valurile înfuriate, care s-au potolit ºi
s’a fãcut liniºte.“
Henry a recitat din Psalmul VIII cu o voce puternicã, de
parcã ar fi fost un actor cu experienþã: „I-ai dat stãpînire peste
lucrãrile mîinilor Tale; toate le-ai pus sub picioarele lui: oile
ºi boii laolalta, fiarele cîmpului, pãsãrile cerului ºi peºtii mãrii,
tot ce strãbate cãrãrile mãrilor.“
Nu aveam acompaniator care sã cânte la orgã Ave, Maria,
numai vântul prin coºul de fum, nici cor sã interpreteze Nunc
Dimittis, numai vuietul aripilor de pescãruºi, dar mã gândesc
eu cã nu l-am dezamãgit pe Creator. Semãnam cu cei dintâi
Creºtini de la Roma, chiar dacã Biserica noastrã nu semãna
cu cele de mai târziu, pline de mistere ºi de pietre preþioase. A
urmat rugãciunea comunã. Membrii parohiei se rugau ad lib.
pentru eradicarea manei cartofului, pentru mântuirea sufletului
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unui bebeluº mort, pentru binecuvântarea unei noi bãrci de
pescuit &c. Henry a mulþumit pentru ospitalitatea arãtatã nouã,
vizitatorilor, de Creºtinii de pe Insula Chatham. Am întãrit
ºi eu cele spuse de el ºi am înãlþat o rugãciune pentru Tilda,
Jackson ºi socrul meu, ca Domnul sã-i aibã în pazã în toatã
aceastã perioadã îndelungatã cât lipsesc.
Dupã slujbã, Doctorul ºi cu mine am fost abordaþi cu
maximã cordialitate de un „stâlp“ al capelei, mai în vârstã, un
anume Domn Evans, care ne-a prezentat bunei sale soþii
(amândoi camuflau handicapul surzeniei rãspunzând numai
la acele întrebãri despre care credeau ei cã le fuseserã adresate
ºi acceptau numai acele rãspunsuri despre care credeau cã le
fuseserã date – stratagemã aplicatã nu de puþini avocaþi americani) ºi celor doi fii gemeni, Keegan & Dyfedd. D-l Evans
ne-a informat cã-ºi fãcuse un obicei din a-l invita în fiecare
sãptãmânã pe D-l D’Arnoq, Predicatorul nostru, sã ia masa
la ei acasã, în apropiere, fiindcã bietul de el locuia tocmai la
Port Hutt, un promontoriu aflat la câteva mile bune. Oare voiam
ºi noi sã luãm parte la masa lor de Sabat? Fiindcã-l informasem
deja pe Henry despre ce Gomorã avea loc la Musketa ºi cum
stomacurile noastre dãdeau semne clare de revoltã, am acceptat cu gratitudine invitaþiunea fam. Evans.
Ferma gazdelor noastre, aflatã la jum. de milã de Ocean
Bay, pe panta unei vãi bãtute de vânturi ºi ploi, s’a dovedit a
fi o construcþie modestã, însã rezistentã la acele furtuni nãprasnice care frâng osatura atâtor nave ghinioniste de recifurile din
apropiere. Salonul era dominat de capul monstruos al unui
mistreþ (cãruia-i cãzuse falca ºi avea un ochi pe jum. închis),
vânat de cei doi gemeni în ziua când împliniserã ºaisprezece
ani, ºi de o pendulã fãrã nici’un simþ al timpului, de pe vremea
lui tata-mare (diferenþã de câteva ceasuri bune între ce arãta
ea ºi ce arãta ceasul meu de buzunar; ce-i drept, un lucru de
valoare este importat din Noua Zeelandã, ºi anume ora exactã).
Un lucrãtor de la fermã, Indian, trãgea cu ochiul pe fereastrã
la musafirii stãpânului. N’am vãzut în viaþa mea un renegado
mai zdrenþãros, dar D-l Evans mi-a jurat cã metisul acela, Barnabas, era „cel mai iute câine ciobãnesc pe care l-am vãzut
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vre’odatã alergând pe douã picioare“. Keegan & Dyfedd sunt
bãieþi simpli & cinstiþi, pricepuþi mai ales la tot ce þine de oi
(fam. lor deþine douã sute de capete), fiindcã nici’unul dintre
ei n’a fost pânã acum la „Oraº“ (cum numesc insularii Noua
Zeelandã) ºi nici n’a fãcut vre’un fel de ºcoalã, afarã de lecþiile
de evanghelizare ale tatãlui lor, datoritã cãrora au învãþat sã
citeascã ºi sã scrie acceptabil.
D-na Evans a spus rugãciunea ºi a urmat cel mai plãcut ospãþ
(nespurcat de sãrãturi, viermi ºi înjurãturi) de care m’am bucurat de când am fost la cina de despãrþire de la Beaumont, cu
Consulul Bax & fam. Partridge. D-l D’Arnoq ne-a povestit
despre vasele pe care le-a aprovizionat în cei zece ani petrecuþi
pe Insula Chatham, iar Henry ne-a distrat cu anecdote despre
pacienþii iluºtri & umili pe care i-a vindecat la Londra ºi în
Polinezia. Când mi-a venit rândul, am enumerat multele greutãþi pe care le întâmpinã un Notar american când vine vorba
sã-l localizeze pe beneficiarul australian al unui testament executat în California. Tocana de oaie ºi plãcinta cu mere le-am
udat cu o bere slabã, pusã la fermentat de D-l Evans pentru
schimbul cu vânãtorii de balene. Keegan & Dyfedd au plecat
sã-ºi vadã de animale, iar D-na Evans s-a întors la treburile
casei. Henry a întrebat dacã sunt Misionari activi în prezent pe
insulele arhipelagului Chatham, la care D-nii Evans ºi D’Arnoq
s’au uitat unul la altul, apoi cel dintâiul ne-a informat cã:
— Nu… Maorilor nu le prea place sã venim noi, Pakeha,
ºi sã-i stricãm pe Moriori dintre ei cu prea multã civilizaþie.
Am întrebat dacã se poate vorbi sau nu despre un rãu numit
„prea multã civilizaþie“. D-l D’Arnoq mi-a rãspuns:
— Dacã nu existã Dumnezeu la Vest de Capul Horn, înseamnã cã nu existã nici „Toþi oamenii au fost creaþi egali“ din
Constituþia Dumitale, nu-i aºa, Dom’le Ewing?!
Termenii „Maori“ ºi „Pakeha“ îi cunoºteam din timpul escalei
fãcute cu Profetesa în Golful cu Insule, dar am rugat sã fiu
luminat în legãturã cu sensul cuvântului „Maori“. Cerinþa mea
a deschis o Cutie a Pandorei de istorii amãnunþite despre decãderea ºi prãbuºirea Aborigenilor de pe Insula Chatham. Ne-am
aprins pipele. D-l D’Arnoq mai povestea încã neobosit dupã
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trei ceasuri, când a venit vremea sã plece spre Port Hutt, pânã
nu se lãsa noaptea sã-i întunece drumul peste coline. Istorisirea lui, pun rãmãºag, ar sta cu cinste sub pana unui Defoe sau
Melville ºi am de gând s’o aºtern eu pe hârtie în paginile acestea,
dupã ce, cu voia lui Morfeu, voi fi tras un somn zdravãn.
Luni, 11 Noiembrie
Zorii cu umiditate ºi fãrã soare. Golful pare lipicios, dar
vremea e suficient de blândã ca sã îngãduie continuarea reparaþiilor la Profetesa. Mulþumescu-i lui Neptun!
Goeletei i se instaleazã o nouã gabie de artimon chiar în
vreme ce scriu eu cuvintele acestea.
Nu cu mult timp în urmã, pe când Henry ºi cu mine luam
micul dejun, a venit D-l Evans cu un talmeº-balmeº de scuze
cã-l importuna pe prietenul meu Doctorul, dar era nevoie sã
meargã s’o consulte pe-o vecinã de-a lui mai retrasã, o anume
Vãduvã Bryden, care cãzuse de pe cal pe un relief pietros.
D-na Evans rãmãsese s’o îngrijeascã ºi se temea ca viaþa vãduvei
sã nu fie în primejdie. Henry ºi-a luat în grabã geanta de Doctor
ºi a plecat fãrã întârziere. (M-am oferit sã vin ºi eu, dar D-l Evans
m’a rugat sã mã rãzgândesc, fiindcã pacienta îi smulsese fãgãduiala cã nimeni altcineva în afarã de Doctor n-avea s’o vadã neputincioasã.) Walker, trãgând cu urechea la pertractãrile noastre,
mi-a spus cã nici’un reprezentant al speciei bãrbãteºti nu-i trecuse pragul vãduvei cu pricina în ultimii douãzeci de ani ºi a
conchis:
— Scroafa aia bãtrânã ºi frigidã ºi-o fi trãgând ultimele bãºini
de-l lasã pe Doctoru’ ªarlatan s’o caute-n dos!
Originile populaþiei Moriori din Rekohu (cum au botezat
bãºtinaºii Insulele Chatham) rãmân pânã astãzi un mister.
D-l Evans îºi exprimã credinþa cã sunt descendenþii evreilor
alungaþi din Spania ºi evocã nasurile lor coroiate ºi gurile rânjite. Teoria preferatã de D-l D’Arnoq, precum cã odinioarã
Moriori erau Maori ale cãror canoe au eºuat pe insulele acestea
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