Har [i haz

Cineva mi-a recomandat un „polar“ al unui romancier belgian, Alain Berenboom
(de profesie avocat!), din aceea[i genera]ie cu mine (s-a n`scut în 1947). Am citit dintr-o
suflare Perils en ce royaume (Primejdii în regat), curios s` aflu cum scriu c`r]i poli]iste
urma[ii literari ai lui Georges Simenon, dar [i dac`, într-adev`r, dup` cum mi-a spus
persoana care mi-a dat cartea, eroul principal seam`n` cu Andrei Mladin, protagonistul din câteva nara]iuni de-ale mele.
Surpriza a fost total`. Rareori am întâlnit, în acest gen de fic]iune, un autor care s`
trateze atât de amuzant lucruri extraordinar de grave, f`r` a le trimite în derizoriu.
Eroul s`u, Michel Van Loo, este un detectiv particular la început de carier`. Î[i
p`streaz` tot timpul buna dispozi]ie, de[i trece deseori prin situa]ii care îi pun via]a
în pericol – prime[te amenin]`ri la telefon, i se sparge apartamentul, încaseaz` b`t`i
care îl scot o vreme din circula]ie, scap` la musta]` când du[manii s`i vor s`-l calce cu
ma[ina.
De ce atâta înver[unare împotriva unui anchetator lipsit de experien]`, cam aiurit, în buzunarele c`ruia fluier` vântul, admirator al sexului frumos [i b`utor de curs`
lung`? Pentru c` aduce la lumin` istorii pe care unii le-au crezut [i le-au vrut uitate
pe veci.
Un func]ionar din administra]ia belgian` dispare de-acas`. Mama [i sora lui îl angajeaz` pe Michel Van Loo s`-i dea de urm`. Un caz care ini]ial pare simplu devine
extrem de complex, pe m`sur` ce detectivul înainteaz` cu cercet`rile sale, stârnind un
viespar neb`nuit la început.

5

Contextul în care se desf`[oar` investiga]iile este extrem de complicat. Ac]iunea
se petrece în 1947, în Bruxelles. La doi ani de la sfâr[itul r`zboiului, Belgia încearc` s`-[i
vindece r`nile provocate de cel mai cumplit flagel pe care l-a cunoscut omenirea. Se
încearc` instaurarea st`rii de normalitate, a armoniei sociale, asigurarea bun`st`rii de
odinioar`. {i totu[i, trecutul îi urm`re[te pe to]i, astfel încât în mica ]ar` sunt confrunt`ri între republicani [i regali[ti, între comuni[ti [i cei de dreapta, între sindicali[ti
[i patroni. Pân` [i în cadrul mi[c`rilor de stânga sunt disensiuni – unii accept` tutela
Moscovei, al]ii o resping cu îndârjire. Miza tuturor acestor convulsii? Ca de obicei,
lupta pentru putere.
La toate acestea se adaug` [i vânarea cu înver[unare a celor care au colaborat cu
ocupantul nazist – unii dintre ei au fugit pe alte meleaguri, au r`mas îns` destui care
caut` s`-[i fac` uitate petele din biografie. Ies ca [obolanii din ascunz`tori [i se dau
drept eroi. Multe personaje poart` m`[ti, prezentându-se mai cura]i decât sunt, astfel
încât, dup` cum observ` cu umor protagonistul romanului, num`rul celor care pretind
c` au luptat contra lui Hitler dep`[e[te popula]ia Belgiei. Ipocrizia unora e f`r` margini, în tentativa lor de a dobândi un statut de onorabilitate, [i creeaz` confuzie în societate.
În cursul investiga]iilor sale, Michel Van Loo poart` discu]ii cu fo[ti combatan]i înrola]i în RAF, cu trafican]i de pe pia]a neagr`, cu lupt`tori în rezisten]`, cu evrei care
au sc`pat ca prin urechile acului de deportare, întâlnind chiar [i colabora]ioni[ti.
Fiecare explic` de ce a ac]ionat într-un fel sau altul, cum de au devenit victime sau
c`l`i. Pove[tile lor de via]` sunt deseori cutremur`toare [i dezv`luie zbaterile unui
popor într-un moment de restri[te al existen]ei sale.
{i totu[i, de[i relateaz` despre destine frânte, despre drame familiale sau colective,
romanul se men]ine tot timpul într-o not` optimist`, în special datorit` protagonistului s`u, care î[i face din haz o pav`z` împotriva relelor din lume. Nu se poate s` nu-l
îndr`ge[ti pe Michel Van Loo – un personaj [armant, iste], imposibil de ab`tut de la
credin]a c` dreptatea trebuie s` triumfe oricâte obstacole i-ar sta în cale. F`r` nimic din
înzestrarea unui superman, el î[i duce la bun sfâr[it misiunea, descifrând un mister
n`ucitor, înfruntând mereu cu surâsul pe buze agresiunile de care are parte.
Acela[i comportament îl p`streaz` [i în alte dou` romane care îl au drept protagonist – La recette du pigeon a l’italien (Porumbel g`tit italiene[te) [i Le roi du Congo (Rege
în Congo).
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De curând, o alt` carte a lui Alain Berenboom, Monsieur Optimiste (Domnul Optimist), care nu face parte din seria Michel Van Loo, a fost încununat` cu Premiul Rossel
pe anul 2013, un prestigios premiu literar belgian. O recompens` fireasc` pentru un
autor al c`rui har de literat este prezent în fiecare pagin` pe care o scrie.
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Alain Berenboom s-a născut la Bruxelles, în 1947. Tatăl său, farmacist de
profesie, era de origine poloneză, iar mama lituaniană, născută la Vilnius.
Berenboom este, în același timp, unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori belgieni contemporani de limbă franceză, dar și o autoritate internaţională în
domeniul drepturilor de autor. A publicat 11 romane, o piesă de teatru și
o colecţie de nuvele. Cavaler al Ordinului Leopold, din 2004. Academia regală belgiană de limbă și literatură franceză i-a acordat Premiul Felix
Denayer, în 2007, pentru ansamblul operei sale literare și Premiul Emile
Berneheim, în 2010, pentru cel mai bun roman belgian al anului – Rege în
Congo. A primit Premiul Rossel pentru anul 2013, unul dintre cele mai prestigioase premii litarare belgiene, acordat de către cotidianul Le Soir.
Primejdii în regat, Crime Scene Press (2014), este primul roman semnat Alain
Berenboom care apare în România

Primejdii în regat
O anchet\ a lui Michel Van Loo,
detectiv particular

1

Tr`iasc` Republica!

„Tr`iasc` Republica!“ zbier` o voce dogit` în spatele meu.
În aceast` a opta zi de ianuarie, urmele trecerii în anul de gra]ie 1947 înc`
mai d`inuiau pe trotuarele ude ale marilor bulevarde. Confetti, serpentine,
p`l`rii din hârtie strivite, sticle goale, totul luminat de str`lucirile reclamelor [i
ale felinarelor pâlpâitoare. R`zboiul p`rea uitat. Un arab ridica în sl`vi cicoarea
Pacha, un negri[or – ciocolata Kwatta. Belgienii credeau c` redeveniser`
st`pâni, îns` gigantica reclam` la Coca-Cola, clipind în vârful cl`dirii ce domina
Pia]a Brouckère, punea lucrurile la punct.
„Tr`iasc` Republica!“
În timp ce întorceam capul, un b`trânel se n`pusti spre mine [chiop`tând
[i îmi vârî în mân` un exemplar din fi]uica pe care o vindea strigându-[i marfa
pe strad`, pe bulevardul Anspach.
– Ce faci, Michel? exclam` Anne. E[ti nebun?
– Cinci centime, domnule, împotriva revenirii regelui [i pentru republic`!
st`rui mo[ule]ul fluturându-[i palma murdar` sub nasul meu mai înainte de a
reîncepe s` zbiere: Regele la Berlin! }iitoarea lui la Ostende!
– Doamne Sfinte! D`-i zdrean]a înapoi, zise Anne plictisit`. Doar n-o s`
finan]ezi soiul `sta de literatur`!
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Întorcându-mi spatele, Anne se îndep`rt` cu pas vioi îndreptându-se spre
pia]a Brouckère.
„}iitoarea la Ostende!“ url` [i mai amarnic b`trânelul în mijlocul mul]imii
care trecea, cu pruden]`, cât mai la distan]`. Ca s` m` descotorosesc de el,
i-am aruncat o moned` [i am vârât ziarul cåt mai adånc \n buzunarul impermeabilului. Gr`beam pasul ca s` o ajung pe Anne din urm`, când un zdrahon
must`cios mi se ag`]` de bra], zbierând la rândul lui:
– }iitoarea la Ostende? Cu condi]ia s-o tund` mai înainte, la fel ca pe celelalte, nu-i a[a, camarade?
B`tându-[i joc de protestele mele, izbucni într-un râs r`sun`tor, în timp ce
eu încercam s` scap strânsorii lui de o]el [i respira]iei tr`snind a ceap` [i a
tutun. În fa]a mea, o vedeam pe Anne disp`rând în tramvaiul nou`zeci care
deja p`r`sea sta]ia.
– Anne! A[teapt`!
Un pumn în pântecele moale al zdrahonului. Un sprint. Cu pre]ul unui salt
acrobatic, am izbutit s` m` feresc de dou` ma[ini, s` m` ag`] de bara de
sus]inere [i s` urc pe platform`. {i acum, nimic? Nici urm` de aplauze? Nu era
nici m`car un singur sportsman în jurul meu. Doar nemul]umi]i, din soiul `la
care nu gust` s` fie îmbrânci]i, care se plâng de curent, de fum`tori, de `ia care
scuip` [i de `ia care beau. Genul care protesteaz` împotriva tramvaielor deschise, care pretind amenzi severe împotriva „acroba]ilor“ obi[nui]i s` urce din
mers între dou` sta]ii [i care flutur` cuvântul „modernizare“ ca s` justifice suprimarea a tot ce lor nu le este pe plac. Dar dac` se vor instala u[i cu închidere automat`, domnilor [i doamnelor, ce aventură ar mai fi s` iei tramvaiul?
– Apreciez c`-]i ri[ti via]a pentru mine în loc s` defilezi cu sociali[tii! zise
Anne cu mutra ei de zile proaste.
{tia c` m` durea-n cot de toate acele discu]ii despre reîntoarcerea în
Belgia a regelui Leopold al III-lea1 [i a frumoasei [i tinerei sale so]ii, principesa
1
Leopold III, regele Belgiei (1934-1951), monarh controversat în urma ordinului dat armatei, în mai 1940, de a depune armele în fa]a germanilor, [i desolidarizat de guvernul s`u,
refugiat la Londra. Deportat în Germania (1944-1945), s-a retras mai apoi în Elve]ia [i, cu tot
plebiscitul favorabil revenirii sale, a fost nevoit s` abdice în 1951 în favoarea fiului s`u
Baudouin. (N. tr.)
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Liliane1, botezat` în chip dispre]uitor „]iitoarea“ de c`tre presa de stânga. În
vreme ce restul Europei se reconstruia cu energie pentru a [terge urmele îngrozitorului r`zboi care tocmai o devastase, Belgia se pierdea într-o b`t`lie
local`. Adversarii regelui îl acuzau de complezen]` fa]` de germani la începutul
r`zboiului sub influen]a noii sale so]ii. Iar partizanii s`i, în majoritate catolici [i
flamanzi, cereau revenirea sa în Belgia, temându-se c`, altfel, ]ara va bascula
spre republic`, regim de stânga [i bol[evism. În tot acest timp, regele [i familia
sa se plictiseau într-un refugiu (de lux ) în Elve]ia.
Ajun[i în Pia]a Binef`c`torilor, am mers sub o ploaie rece ca ghea]a spre
biroul meu, f`r` s` ne gr`bim. La ce bun? Se întâmpla rareori ca un client s`-[i
fac` apari]ia înainte de ora prânzului– ca s` fiu cinstit, era lucru rar s` dau acolo
peste vreun client, indiferent de or`.
Biroul meu (un cuvânt tare preten]ios pentru chichinea]a aia) se pitea deasupra unui salon de coafur`, „Federico, arta coafurii“, unde lucra Anne. De cum
î[i ridica oblonul salonului, Federico urca la mine, descuia u[a, aprindea lumina
[i, dup` anotimp, deschidea ferestrele sau punea în func]iune soba cu c`rbuni.
Mândru s-o fac` pe recep]ionistul, atunci când telefonul suna în salon, el
r`spundea: „Michel Van Loo, detectiv particular, [i Federico Simoni, arta coafurii, bun` ziua, la dispozi]ia dumneavoastr`!“, exagerându-[i accentul italian
în felul gangsterilor din filmele americane (dublate în francez`).
Înainte de a împinge u[a de sticl` a salonului lui Federico, Anne îmi d`du
în sfâr[it o s`rutare – cam cast`, dup` gustul meu – dup` care am urcat f`r` pic
de entuziasm cele câteva trepte care duceau la bârlogul meu. Plin de lehamite,
am deschis u[a preg`tindu-m` s` înfrunt praful, plictisul [i Nescafé-ul. Dintr-o
dat` îns` m-am sim]it transportat în ]ara celor o mie [i una de nop]i.
Mai înainte chiar de a o vedea, parfumul ei mi-a mângâiat n`rile. O arom`
exotic` [i în]ep`toare – foarte scump` – m` f`cu s`-mi amintesc de portmoneul meu care era h`mesit. Mi-am umplut pl`mânii. Când am deschis iar`[i
ochii, ea era acolo, în picioare, coco]at` pe interminabilele-i gambe care se
afundau în covorul meu ros de molii. Aidoma unui vis. O blond` înalt` într-un
1
Principesa Liliane, a doua so]ie a regelui Leopold III, dup` moartea accidental` a reginei
Astrid. Provenind din înalta burghezie, originar` din Ostende, Lilian Baels (numele flamand),
cunoscut` sub titlul de principes` de Réthy, a fost blamat` pentru simpatiile sale pronaziste
[i pentru c`s`toria neconstitu]ional` cu regele. (N. tr.)

PRIMEJDII |N REGAT 13

pantalon atât de strâmt încât magnificele ei fese lungi [i ferme r`s`reau ca
ni[te pepeni gata s` se sparg`.
Socotind c` îi contemplasem îndeajuns partea de jos a spatelui, se a[ez` în
fotoliul destinat vizitatorilor, a[teptând s`-mi manifest voin]a. O, vai, mie mi
se împleticea limba în gur`, iar reflexele mele o luaser` razna. În ajun, o dusesem pe Anne la Charly’s s`-i ascult`m pe Don Byas [i pe al]i câ]iva jazzmeni
negri americani, golind nu mai [tiu câte pahare de gueuze grenadine1 pân` la
o or` înaintat` a nop]ii. Dac` a[ fi fost ceva mai odihnit, prezen]a ei m-ar fi pus
în gard`. Starurile tip [ampanie-paiete nu frecventeaz` localurile pe unde se
preumbl` un detectiv particular de mâna a treia. Creatura aceea de vis gre[ise
u[a, ora[ul, f`t-frumosul. Dac` a[ fi crezut în Dumnezeu, a[a cum îmi recomandase atât de des bunic`-mea, a[ fi [tiut c` mesagerele diavolului iau adesea forma asta. Dar eu nu am ascultat-o niciodat` pe bunica. Grav` eroare, care
mi-a falsificat judecata. În loc s-o iau la s`n`toasa, am zâmbit ca un netot.
– A[adar, dumneata e[ti detectivul Van Loo?
Incapabil s` articulez vreun cuvânt inteligent, i-am întins cartea mea de
vizit` – aveam o sumedenie – pe care a strecurat-o în po[et` f`r` s` se uite la
ea. {i începu s` m` contemple ca [i cum tocmai s-ar fi trezit dintr-un co[mar.
– Pute]i avea încredere în mine, am spus eu proste[te.
Pe atunci, m` credeam în stare s` schimb lumea sau, m`car, s` contribui la
schimbarea aceasta. Era o idee în spiritul timpului acela, dar nu avea s` mai
dureze mult` vreme.
Ea izbucni într-un râs scurt, care nu avea nicio noim`, cu atât mai mult cu
cât ad`ug`:
– Asta mi s-a [i spus, da.
{i reîncepu s` râd`.
M` sim]eam stingherit, mi-era grea]`, eram obosit. Dac` a[ fi fost la
în`l]imea ambi]iilor mele, a[ fi dat-o afar`. În loc de asta, m-am str`duit s`
zâmbesc. Când mai ai de rezistat o s`pt`mân` pân` la sfâr[itul lunii, te fere[ti
s` bruftuluie[te clientela [i î]i vâri ambi]iile în buzunar.
– Cu ce v` pot fi de folos, doamn` sau domni[oar`…?
1

Bere belgian` cu sirop de suc de rodie. (N. tr.)
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Îmi era mie însumi sil` de mine, dar aveam chiria nepl`tit` de trei luni [i
eram gata s` ajung pe drumuri.
– Mama mea pretinde c` fratele meu a disp`rut, spuse ea în cele din urm`.
Crezi c` po]i s`-i dai de urm`?
– Asta e specialitatea noastr`, am r`spuns eu trecându-mi limba peste buze
în încercarea de a calcula suma avansului pe care i-l puteam cere. A disp`rut
în timpul r`zboiului?
Odat` cu Eliberarea, c`utarea disp`ru]ilor va avea un viitor frumos,
gândisem eu când îmi înfiin]asem agen]ia. Str`lucit` inspira]ie care nu ]inuse,
îns`, seam` de multiplele organiza]ii na]ionale [i interna]ionale, de Crucea
Ro[ie [i de alte asocia]ii umanitare, din bel[ug finan]ate de guverne, [i care lucrau cu mult mai multe mijloace [i eficacitate decât mine, [i f`r` s` cear` onorarii. G`ina cu ou` de aur se v`dise a fi f`r` urma[i. Nu c`utasem pân` acum pe
nimeni, în afar` de un bogat negustor de fier vechi pe care familia voia s`-l
dibuiasc` înaintea poli]iei ca s` pun` mâna pe viitoarea mo[tenire. Omul era
acuzat c` se ocupase cu Dumnezeu [tie ce trafic în timpul Ocupa]iei.
– A[ avea câteva întreb`ri prealabile s` v` pun, am spus eu, sco]ând un
blocnotes de hârtie galben` dintr-un sertar. Un model pe care-l folosesc marii
avoca]i newyorkezi [i pe care îl cump`rasem foarte scump de la un sergent
american. Blonda p`ru în sfâr[it impresionat`– sau se pref`cu a fi, pre] de o
clip`.
– Când a]i primit ve[ti de la el ultima oar`? Adresa? Patronul? Are so]ie?
Copii?
– O, la, la! zise ea cu un surâs batjocoritor. Dac` am [ti toate astea, de ce
ne-am mai adresa dumitale?
– Ceva b`nuieli, atunci?
– Nimic!
– Nimic?
Am dat drumul stiloului pe foaia galben`, în continuare imaculat`.
– Totu[i… Numele lui?
– A, da, Yann.
– Cu J, cum scriu flamanzii?
– Nu, cu Y, ca bretonii. {i cu doi de „n“.
Am dat din cap.
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– Este un prim indiciu.
– Nu chiar, spuse ea, sucind distrat` între degete presse-papier-ul din sticl`
care z`cea pe biroul meu.
– Dar, în fine, am exclamat eu într-o str`fulgerare de luciditate, ce vrea s`
însemne demersul dumneavoastr`?
La aceste cuvinte, blonda se ridic`, dând drumul brutal presse-papier-ului
care se rostogoli pân` la marginea mesei, unde am reu[it s`-l prind („scuza]i-m`,
e o amintire de familie“), în timp ce ea m` l`s` balt`, cu obiectul în mân`.
– Am s` vorbesc cu mama mea, spuse ea ie[ind pe u[`. {tiam bine c` ideea
de a te consulta pe dumneata e complet idioat`!
În timp ce ea cobora sc`rile, mi-am pus frumos la loc în sertar blocnotesul
de hârtie galben`, cu gândul la viitorul meu client de prestigiu, f`r` a izbuti s`
m` scutur de un ciudat amestec de stinghereal` [i a]â]are. Aveam impresia c`
o auzeam, înc`, pe frumoasa blond` vorbind. Poate c` doar m` gândeam la fesele ei, ni[te fese în stare s`-l fac` [i pe un sfânt s`-[i piard` min]ile.
Când m-am de[teptat, un ceas mai târziu, am z`rit un firi[or de saliv` pe
trusa de scris din piele care acoperea t`blia biroului. Anne se plângea adesea
de sfor`itul meu, pretext ca s` nu-[i petreac` noaptea cu mine. Uite c` acum
începeam s`-mi pierd saliva. Viitorul meu sentimental se înf`]i[a prost. Cât
prive[te viitorul financiar, era mai bine s` nici nu m` gândesc la el.
Vândusem una câte una mobilele pe care mi le l`sase maic`-mea – f`r` s`
reu[esc s` scot un pre] convenabil pe o pia]` saturat`. Mai r`mâneau trei
tablouri în ulei care îmi împodobeau biroul, o marin` destul de odihnitoare [i
dou` portrete de fete ar`boaice care îmi pl`ceau mult, precum [i c`r]ile mele.
Am hot`rât s`-mi sacrific edi]ia original` din Mizerabilii, tip`rit` la Bruxelles (ei
bine, da, Victor Hugo, alungat din Paris, î[i publicase capodopera în capitala
Belgiei). Cum un librar de mâna a doua mi-a luat-o pe un pre] nea[teptat, am
decis s` pun la b`taie o bancnot` într-un restaurant [ic, din galeria SaintHubert, La Taverne du Passage, unde, înainte de r`zboi, mamei îi pl`cea s` supeze dup` ie[irea de la teatru. Anne, c`reia îi propusesem s` m` înso]easc`, îmi
lansase pe un ton posac:
– Haleal` [i regulat, `sta e programul? Sau poate c` vrei s` inovezi?
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– Am o idee: între haleal` [i regulat, s` mergem la cinema. La Victory, s`
vedem ultimul film cu Abbot [i Costello1.
Nu apreciase gluma, iar pe Abbot [i Costello nu putea s`-i sufere – cine nu
i-ar da dreptate? Degeaba m` scuzam, degeaba îi aminteam cu suspine în glas
de frumoasa noastr` sear` petrecut` la Charly’s, noaptea precedent`, pân` la
urm` am r`mas singur în La Taverne du Passage.
Când tocmai m` preg`team s`-mi înfig furculi]a în fileul american care îmi
fusese preg`tit, am descoperit-o cu surprindere pe blonda cea înalt` de azi
diminea]` la o mas` vecin`, în compania unei b`trâne doamne cu chip emaciat, numai piele [i oase sub o rochie elegant`, f`r` îndoial` maic`-sa. Cum nu
p`rea s` m` fi descoperit, m-am concentrat asupra fileului american înso]it de
cartofi pr`ji]i, tr`gând n`dejde s` trec neobservat. Discu]ia noastr` continua s`
m` obsedeze (nu izbutisem nici m`car s`-i aflu numele, stra[nic detectiv mai
eram!). Ea rezuma e[ecul absurdei mele activit`]i. Nu po]i deveni aventurier
peste noapte. Nu te po]i sustrage propriei soarte. Mai bine m-a[ întoarce în
Administra]ia pe care nu ar fi trebuit s-o p`r`sesc niciodat`.
În vreme ce eu m` tot fr`mântam cu aceste cuget`ri mohorâte, se petrecu
ceva ciudat la masa blondei. B`trâna doamn` se scul` brusc în picioare, scoase
un hohot de plâns sfâ[ietor [i strig`: „Yann!“ înainte de a-[i înfunda un [erve]el
în gur` [i de a c`dea greoi la loc pe scaun ca o p`pu[` dezarticulat`. F`r` a-[i
pierde sângele rece, blonda se repezi s-o duc` la toalet`, ]inând-o pe dup`
umeri.
Privirea mea jenat` se cufund` în farfurie. Aveam, f`r` s` [tiu de ce, impresia c` eu sunt pricina acelei scene lamentabile. De parc` atitudinea mea
stângace de azi diminea]` provocase izbucnirea dement` de seara. „Privi]i-l!”
p`rea s` strige doamna. „Acest chipe[ detectiv particular care ne las` balt`
atunci când fiica mea îl implor` s`-mi aduc` înapoi fiul scump.“
A doua zi, o prieten` care lucra ca jurist` într-o companie de asigur`ri (asigurându-mi [i mie baza subzisten]ei) mi-a încredin]at c`utarea câtorva datornici care se mutaser` pe ascuns f`r` a-[i pl`ti chiria. Taman cât s`-mi permit`
1

Bud Abbott [i Lou Costello, duo comic al anilor 1940-1950, cu numeroase apari]ii în
comedii burle[ti americane. (N. tr.)
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s` nu m` pomenesc în aceea[i situa]ie ca ei. În timp ce eu începeam s-o uit, frumoasa blond` î[i f`cu din nou apari]ia, dou` s`pt`mâni mai târziu.
– Domnule Van Loo, spuse ea mai înainte ca eu s`-mi fi revenit din surpriz`,
sunt con[tient` c` rela]ia noastr` a început sub auspicii proaste.
Ne[tiind ce s`-i r`spund, am f`cut un gest vag lini[titor, de genul clientul
are întotdeauna dreptate.
– Respec]i secretul profesional, nu e a[a?
– Mormânt, nu altceva, am r`spuns eu ca s` eschivez o zadarnic` discu]ie
juridic`.
– Ei bine, ce s-a întâmplat a fost din cauza drogului…
Î[i flutur` degetele ca pentru a evoca ce]urile unui teritoriu misterios.
– Mama mea se drogheaz`, dup` cum desigur ai remarcat \n seara aceea,
în La Taverne du Passage!
A[adar, m` v`zuse când îmi întorsesem privirea de la masa lor.
– Din acest motiv, uneori, comportamentul ei devine extravagant. }i-am
apreciat discre]ia. Nu protesta. Dac` m-ai fi salutat, mi-ar fi f`cut o scen`. Nici
nu-]i po]i imagina.
Mai rea decât cea la care asistasem? Am p`strat reflec]ia pentru mine –
conlucr`m, nu e a[a, zicea bunic`-mea – [i apoi am reluat:
– Totu[i, dac` trebuie s`-l reg`sesc pe fratele dumneavoastr`…
– Vom vorbi despre asta cu mama mea…
– …dânsa va trebui s` furnizeze câteva informa]ii, altfel de ce m-ar angaja?
Înseamn` bani arunca]i.
– În zilele în care nu se drogheaz`, mama r`mâne apatic`, în stare de prostra]ie. Imposibil s`-i smulgi trei cuvinte. Ar fi mai bine, dac` st`rui s-o întrebi,
s` înghit` înainte dou`-trei pilule, nu crezi?
– Dumnezeule, nu [tiu. F`r` îndoial` c` ave]i dreptate, am zis eu pe un ton
jalnic – mai ales ca s` nu-mi pierd clienta.
R`spunsul meu p`ru s-o lini[teasc`.
– Încep s` cred c` e[ti omul potrivit. E[ti cumva, din întâmplare, liber în
seara asta?
F`r` s`-mi a[tepte r`spunsul, continu`:
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– Am scris adresa noastr` pe o hârtie (pe care o recuper` din fundul
po[etei). A! Uitam esen]ialul: vrei s` aduci dou`-trei pilule ca s-o stimuleze pe
mama?
– P`i, s` vede]i…
Un zâmbet devastator îi lumin` tr`s`turile. F`cusem cumva o glum` excelent` [i nu-mi d`dusem seama?
– Pentru un detectiv particular, asta e o nimica toat`, nu-i a[a?
V`zându-m` gata s` protestez, mai ad`ug`:
– Nu trebuie decât s` le adaugi la costul onorariului.
– Dar nu e o chestiune de bani, am cârâit eu.
– A, nu? Atunci, ce e? a exclamat ea încruci[ându-[i magnificele gambe,
ceea ce f`cu s` i se urce fusta mai sus decât speram eu. E o chestiune de etic`?
– De respectare a legii, poate? am îng`imat eu fixând cu privirea partea de
sus a jartierelor ei.
Izbucni în râs [i se ridic`, l`sând s` cad` cortina…
– La orele dou`zeci, de acord? La un mic supeu, ca s` facem cuno[tin]` unii
cu al]ii. Ai s` gu[ti din feluri de mâncare la care n-au visat vreodat` am`râ]ii de
func]ionari care elibereaz` tichetele de ra]ii.
Râsul ei era uimitor de erotic: un sunet r`gu[it, care venea din fundul gâtului [i trecea u[or printre buze ca o invita]ie la mângâiere. Ar fi trebuit s`-i
rezist acestei femei [i f`g`duielilor ei, [tiam bine. Dar ce b`rbat ar fi fost în stare?
Mai ales cu perspectiva unei cine pe gratis.

PRIMEJDII |N REGAT 19

