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Barr McCutcheon, 1866-1928) a fost un ro-
mancier și dramaturg american. S-a născut 
în Tippecanoe County, statul Indiana. A stu-
diat la Purdue University și a lucrat ca re-
porter la Lafayette Journal, apoi ca editor 
al publicației Lafayette Daily Courier, din 
1893. Este autorul a patruzeci de volume, cu-
noscând faima cu seria „Graustark“, al cărei 
prim roman, Graustark : The Story of a Love 
Behind a Throne, a fost publicat în 1901, și 

cu romanul Milioanele lui Brewster (Brewster’s Millions, 1902 ; Editura 
ALLFA, 2014). A scris de asemenea piese de teatru : Brood House (191 0), 
Mary Midthorne (1911) și Anderson Crow, Detective (1920). S-a stins 
din viață la New York.

„America este, în esența ei, o țară romantică. 
Noi, americanii, visăm la aventuri riscante 

și imposibile, și la fapte pe care 
numai cei mai curajoși dintre oameni 

le pot duce la bun sfârșit.“

Richard Greaves
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I
Ziua de naștere

„Băiețeii bogaților“ erau adunați în jurul unei mese lungi 
în studioul lui Pettingill. Erau de față nouă dintre ei, în afa-
ră de Brewster. Toți tineri, mai mult sau mai puțin ambițioși, 
plini de speranță, rezonabil de siguri pe lucrurile bune care îi 
așteptau. Cei mai mulți purtau nume care însemnau ceva în is-
toria New York-ului. Ba chiar unul dintre ei remarcase : „Un băr-
bat se cunoaște după strada care îi poartă numele.“ Și, cum era 
un membru nou, l-au numit Metrou.

Cel mai popular dintre ei era tânărul Monty Brewster. Era 
înalt, bine făcut, bine bărbierit. Oamenii spuneau despre el că 
„arată îngrijit“. Femeile mai în vârstă îi acordau atenție pentru că 
tatăl și mama lui fuseseră eroii unei escapade romantice – prin-
cipalul subiect de bârfe în anii 1870 – care nu fusese nicioda-
tă uitată. Femeile de lume erau cu ochii pe el fiindcă era singu-
rul nepot al lui Edwin Peter Brewster, multimilionar. Monty era 
aproape sigur că-l va moșteni – dacă nu cumva bătrânul distrat 
avea să facă vreun act caritabil. Femeile tinere aveau un motiv 
mult mai evident și mai simplu să fie interesate de el : îl plăceau. 
Bărbații îl simpatizau și ei pe Monty, pentru că era un bun spor-
tiv, un bărbat între bărbați, cu un respect deosebit pentru sine și 
lipsit de cine știe ce aversiune față de muncă.

Tatăl și mama lui muriseră când Monty era copil și, ca pen-
tru a compensa neîndurarea de care multă vreme dăduse dova-
dă, bunicul îl luase de mic în casa lui, oferindu-i ceea ce el nu-
mea „afecțiune“. Însă după facultate și câteva luni petrecute pe 
continent, Monty preferase să fie independent. Bătrânul domn 
Brewster îi găsise un loc într-o bancă, dar, în afară de asta și de 
câteva mese ocazionale Monty nu cerea și nu primea vreo fa-
voare. Își vedea de lucru, muncind din greu pe bani puțini. Era 
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nevoit să trăiască din salariu, dar nu detesta atitudinea bunicu-
lui. Prefera să-și cheltuiască „salariul săptămânal“ – cum îi spu-
nea – cum îl tăia capul decât să câștige mai mult luând cina de 
șapte ori pe săptămână cu un bătrân care uitase că a fost când-
va tânăr. Considera că ar fi obositor. 

În rândul „Băiețeilor bogaților“ zilele de naștere erau întot-
deauna ocazii de a petrece. Masa era acoperită cu platouri adu-
se de la restaurantul franțuzesc din subsol. Scaunele erau date 
în spate, țigările aprinse, iar mesenii stăteau picior peste picior. 

— Domnilor, începu unul, ne-am adunat pentru a sărbă-
tori a douăzeci și cincea zi de naștere a domnului Montgomery 
Brewster. Văr cer să vă alăturați toastului meu : să bem pentru 
viață lungă și fericire !

— Până la fund ! țipă careva.
Apoi toți strigară într-un glas :
— Brewster ! Brewster ! Mulți ani trăiască, mulți ani tră-

iască…
O sonerie tăie avântul sentimental, iar întreruperea fu atât de 

neașteptată, încât cei zece membri se ridicară ca trași cu o sfoară.
— Poliția ! sugeră unul. 
Toate fețele se întoarseră către ușă, unde stătea un chelner 

care nu știa dacă să apese pe clanță ori să tragă zăvorul.
— La dracu’ cu tâmpeniile astea ! zise Richard Van Winkle. 

Vreau să aud discursul lui Brewster !
— Discurs ! Discurs ! veni un ecou de peste tot. 
Își reluară locurile. 
— Domnul Montgomery Brewster, îl prezentă Pettingill.
Soneria se auzi din nou – puternic și lung.
— Întăriri ! Pun pariu că e o patrulă în stradă, spune Oliver 

Harrison.
— Dacă nu e decât poliția, lasă-i să intre ! zise Pettingill. Eu 

mă gândeam că e vreun creditor.
Chelnerul deschise ușa.
— Cineva vrea să-l vadă pe domnul Brewster, domnule, 

anunță el.
— E frumoasă, băiete !? se interesă McCloud.
— Spune că se numește Ellis și vine din partea bunicului 

dumneavoastră, domnule !
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— Transmite-i salutările mele lui Ellis și roagă-l să-l infor-
meze pe bunicul meu că programul la bancă s-a încheiat. Ne ve-
dem dimineață ! zise Brewster, îmbujorat de urările tovarășilor.

— Bunicuțu’ nu vrea ca Monty să stea pe-afară după căde-
rea nopții, se maimuțări Metrou Smith. 

— E foarte drăguț din partea bătrânului că l-a trimis pe om 
după tine cu căruțul ! strigă Pettingill peste zarva iscată. 

— Spune-i că ți-ai băut deja lăpticul ! completă McCloud.
— Chelner, spune-i lui Ellis că sunt ocupat ! zise Brewster.
În timp ce Ellis cobora cu liftul, răgetele ajungeau până la el.
— Discursul lui Brewster ! Brewster !
Monty se ridică.
— Domnilor, s-ar părea că ați uitat că împlinesc douăzeci și 

cinci de ani astăzi și că spusele voastre sunt copilărești și cu totul 
nepotrivite cu demnitatea vârstei mele. Este evident, după priete-
nii pe care mi i-am ales, că am ajuns la momentul discreției ; iar 
că sunt îndreptățit să am respectul vostru este evident dată fiind 
averea bunicului meu. Mi-ați făcut onoarea de a bea în sănăta-
tea mea și de a mă liniști în privința senilității care se apropie. 
Acum vă rog să vă ridicați și să bem pentru „Băiețeii bogaților“. 
Fie ca Domnul să ne iubească !

O oră mai târziu „Rip“ Van Winkle și Metrou Smith cântau 
Spune-mi, frumoasă fecioară, acompaniați cu poticneli de vi-
oara lui Pettingill, când soneria le tulbură din nou petrecerea.

— Pentru Dumnezeu ! țipă Harrison, care tocmai ajunsese 
la „…chiar și-așa, eu te iubesc“, în urechea lui Pettingill, care 
își luase figura de menestrel.

— Hai cu mine acasă, nepoate, hai acum ! sugeră Metrou 
Smith.

— Spune-i lui Ellis să se ducă la Halifax1, zise Montgomery, 
iar trimisul luă din nou liftul până jos. 

Pe fața lui de obicei neclintită se așternuse acum o expresie 
de neliniște. Încercă de două ori să se întoarcă la ultimul etaj, 
dar de fiecare dată dădu din cap încurcat. În cele din urmă se 

1 Go to halifax, în orig., eufemism pentru go to hell. Expresia are, deci, 
sensul „să se ducă la dracu’“.
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urcă într-o trăsură și-i lăsă pe cheflii în pace. Știa că e serbată o 
zi de naștere, și nu era decât douăsprezece și jumătate.

La ora trei liftul făcu o altă tură până la ultimul etaj și Ellis 
se repezi la soneria care scotea acel zgomot neplăcut. De data 
acesta pe față i se citea hotărârea. Cântecul încetă și un val de 
râsete urmă celor două clipe de tăcere.

— Intră ! zise o voce veselă, și Ellis păși cu fermitate în 
studio.

— Ai sosit la țanc pentru una de rămas-bun, Ellis ! strigă 
Harrison grăbindu-se să-l întâmpine pe trimis. 

Înfruntându-l impasibil pe tânăr, Ellis ridică mâna.
— Nu, mulțumesc, domnule, spuse el respectuos. Domnule 

Montgomery, scuzați-mă că dau buzna, aș vrea să vă transmit 
cele trei mesaje cu care am fost trimis aici în seara asta.

— Ești un tip de nădejde, zise Metrou Smith cu o voce gra-
vă. Nici să mă spânzuri n-aș face pe mesagerul pentru cineva 
la trei dimineața !

— Am venit la ora zece, domnule Montgomery, cu un me-
saj de la domnul Brewster – vă urează multe zile fericite ca 
aceasta – și cu un cec de o mie de dolari. Iată cecul, domnu-
le ! Dacă-mi permiteți, o să vă transmit mesajele în ordinea în 
care le-am primit. La ora douăsprezece și jumătate am venit cu 
un mesaj de la doctorul Gower, domnule, care a fost chemat…

— A fost chemat ? întrebă mirat Montgomery, albindu-se.
— Da, domnule, domnul Brewster a avut un atac de cord 

neașteptat la unsprezece și jumătate. Doctorul v-a trimis vor-
bă prin mine, domnule, că domnul Brewster e în pragul morții. 
Ultimul mesaj…

— O, Doamne !
— De această dată aduc un mesaj de la Rawles, valetul, care 

vă roagă să veniți imediat la domnul Brewster... Dacă puteți, 
domnule ! Vreau să spun, dacă doriți, domnule ! 

Ellis bâigui ceva în chip de scuze. Apoi, cu privirea ațintită 
peste capetele „băiețeilor“, adăugă grav : 

— Domnul Brewster este mort, domnule !
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II
Umbrele lui Aladdin

Montgomery Brewster nu mai avea „perspective“. Oamenii 
nu-i mai puteau spune că într-o bună zi va avea unul sau două 
milioane. Deja „realizase“ asta, cum ar fi zis Oliver Harrison. La 
două zile după înmormântarea bunicului se citise testamentul și, 
așa cum se aștepta, bătrânul bancher răsplătise viața grea dusă 
de Robert Brewster și soția lui lăsându-i fiului lor, Montgomery, 
un milion de dolari. Erau banii lui, fără nicio condiție, fără ni-
cio clauză. Nu exista nicio sugestie privitoare la modul în care 
moștenitorul îi putea folosi. Experiența în afaceri pe care i-o 
transmisese bătrânul ținea locul condițiilor care ar fi trebuit să 
apară în testament. Răposatul crezuse că i-a întipărit tânărului o 
concepție solidă privitoare la ceea ce se aștepta de la el în viață. 
Dacă dădea greș cu acele așteptări, nenorocirea îl privea doar 
pe el. Drumul îi fusese trasat, iar în urma lui se întindea o linie 
lungă de repere ale căror instrucțiuni laconice puteau fi ignorate, 
dar niciodată uitate. Era clar că Edwin Peter Brewster își făcuse 
testamentul fiind convins că trebuia să moară pentru ca altcine-
va să poată intra în posesia banilor lui și că ar fi fost o nebunie 
să-și facă griji pentru modul în care, după moartea lui, benefici-
arii aveau să aleagă cum să-și gestioneze afacerile.

Casa din Fifth Avenue o lăsase unei surori, împreună cu unul 
sau două milioane, iar restul averii îl împărțise între câteva rude 
bucuroase că banii nu aveau să ajungă la vreo fundație caritabi-
lă. Bătrânul domn Brewster își lăsase afacerile în regulă. În tes-
tament fusese numit ca executor Jerome Buskirk, care în înche-
iere era instruit să-i cedeze lui Montgomery Brewster, în ziua 
următoare după aprobarea testamentului, bonuri în valoare de un 
milion de dolari. Așa se face că în 26 septembrie tânărul domn 
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Brewster se trezise cu o avere pe cap, fără alte condiții decât su-
gestiile pe care deja le primise.

De la moartea bunicului stătea în casa veche și mohorâtă 
de pe Fifth Avenue. Făcuse doar două sau trei incursiuni scur-
te în camerele de la doamna Gray, unde stătuse înainte. Umbra 
morții încă mai întuneca locul, iar în casă zăboveau o tăcere, o 
atmosferă de taină care-l făceau să-și dorească o companie mai 
destinsă. Se întreba prostește dacă o avere vine întotdeauna cu 
o mireasmă de tuberoze1. Bogăția și stranietatea lucrurilor din 
jur se agățau într-un mod neplăcut de el. Nu avusese cine știe ce 
afecțiune pentru severul dictator bătrân care acum era mort, și 
totuși, acel bunic fusese un om care îi trezise respectul. Părea o 
grosolănie să nu se mai gândească la el, să joace pe mormântul 
mentorului care se purtase atât de bine cu el. Atitudinea prieteni-
lor care îl băteau pe spate, a ziarelor care îl felicitau, a mulțimii 
care îi aștepta izbucnirile de bucurie – toate i se păreau respin-
gătoare. Totul părea o tragicomedie bântuită de chipul sever al 
mortului. Și el era bântuit – de amintiri și de un puternic regret 
pentru nechibzuința lui. Moștenirea însăși îl apăsa câteodată cu 
o melancolie abia pe jumătate conturată. 

Și totuși, situația aceea nu era lipsită de avantaje. Timp de câ-
teva zile Ellis l-a sunat la ora șapte, iar el i-a răspuns, mulțumind 
sorții că nu trebuie să meargă la bancă în ziua respectivă. Luxul 
unei ore suplimentare de somn îi părea cel mai mare câștig ofe-
rit de bogăție. Poșta de dimineață l-a amuzat la început, fiind-
că după ce ziarele anunțaseră îmbogățirea lui fusese inundat de 
scrisori. Cererile pentru acte caritabile personale sau publice cur-
geau, dar cei mai mulți corespondenți se dovedeau generoși, ară-
tându-se interesați doar de binele lui. Trei zile s-a aflat într-o sta-
re de zăpăceală fără leac. A fost vizitat de reporteri, fotografi și 
necunoscuți ingenioși, care se ofereau plini de bună-voință să-i 
investească banii în afaceri cu un viitor garantat. Când nu era 
ocupat să refuze o mină de aur din Colorado în valoare de cinci 
milioane de dolari, lăsată la patru sute cincizeci de mii, se ferea 

1 Tuberozele erau considerate fl ori funerare în epoca victoriană. 

http://www.all.ro/milioanele-lui-brewster.html



15

de un inventator inocent care se oferea să-i cedeze patentul vreu-
nui instrument nemaipomenit pentru trei sute de dolari, sau nega 
știrea că i s-ar fi oferit președinția băncii First National.

Olive Harrison l-a trezit devreme într-o dimineață și, în timp 
ce milionarul somnoros încă se mai freca la ochi și încerca să 
scape de bomba pe care un anarhist o azvârlise spre el, în vis, 
din vârful unui stâlp al baldachinului, l-a îndemnat entuziast 
să nu mai stea pe gânduri și să se pregătească pentru posibile 
procese pentru încălcarea promisiunii de logodnă. Brewster a 
rămas pe marginea patului, ascultând povestirile diabolice ale 
unor femei lipsite de caracter care jecmăniseră niște bieți oa-
meni înstăriți. Din baie, printre plescăiturile apei aruncate pe 
față, îi dădea lui Harrison sarcini pentru fiecare an, lună, zi și 
minut – să stea între el și șantaj.

Directorii băncii s-au întâlnit și au adoptat o rezoluție în care 
deplângeau moartea președintelui și îi ofereau postul vacant pri-
mului vicepreședinte, tranșând astfel problema. S-a discutat pri-
mirea lui Monty în consiliul director, însă hotărârea a fost lăsa-
tă în seama timpului.

Unul dintre directori era colonelul Prentiss Drew, „magnatul 
căilor ferate“, cum era numit de ziare. Avea o slăbiciune pen-
tru tânărul domn Brewster, iar Monty îl vizita frecvent. Prentiss 
Drew îi spunea „dragul meu băiat“, iar Monty îi spunea „bătrâ-
nul camarad“, deși nu în prezența colonelului. Se prea poate ca 
domnișoara Barbara să fi avut o oarecare legătură cu sentimen-
tele dintre cei doi bărbați.

În după-amiaza întâlnirii, părăsind sala consiliului, colone-
lul Drew se duse la Monty, care-i anunțase pe funcționarii băn-
cii că se pregătește de plecare.

— Ah, dragul meu băiat, îi zise colonelul, strângând cu căl-
dură mâna tânărului, acum ai șansa de a arăta ce poți face. Ai o 
avere și, cu o judecată chibzuită, ar trebui s-o poți tripla. Dacă 
te pot ajuta în vreun fel, te rog să vii să-mi spui !

Monty îi mulțumi.
— O să te plictisească de moarte gloata celor care știu cum 

trebuie să-ți cheltuiești banii, continuă colonelul. Nu-i ascul-
ta ! Gândește-te bine ! Ai șansa de a face bani în fiecare zi din 
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viața ta, așa că ia-o ușor ! Aș fi fost bogat cu foarte mulți ani în 
urmă dac-aș fi avut inspirația de a mă feri de astfel de oameni cu 
inițiativă. Nu fac decât să-ncerce să-ți ia o parte din bani. Cască 
ochii, Monty ! Tânărul bogat e întotdeauna o bucățică apetisantă. 

După un moment de reflecție adăugă : 
— Ce-ar fi să vii la noi la cină mâine seară ?
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III
Doamna și domnișoara Gray

Doamna Gray locuia în Strada 40. Ani de zile, Montgomery 
Brewster considerase că locuința ei liniștită și învechită e casa 
lui. Fusese pe vremuri a bunicului ei, iar când fusese construită 
fusese considerată foarte modernă pentru acea parte a orașului. 
Acolo se născuse doamna Gray. În salonul vechi și ciudat se 
măritase, iar toată copilăria, scurta viață de femeie măritată și 
văduvia erau legate de acel loc. Doamna Gray fusese colegă de 
școală cu mama lui Montgomery, și rămăseseră prietene. Când 
bătrânul Edwin Peter Brewster căutase un loc pentru nepotul 
lui orfan, doamna Gray îl implorase să o lase pe ea să aibă gri-
jă de băiat. Era cu trei ani mai mare decât Margaret a ei, așa că 
micuții crescuseră ca frate și soră. Domnul Brewster sprijinise 
generos creșterea băiatului. Cât fusese Monty plecat la faculta-
te, cheltuind bani într-un mod care îl făcuse pe bătrânul domn 
să se minuneze de propria generozitate, doamna Gray primise o 
plată bună pentru a păstra și a îngriji apartamentul, fără să audă 
cea mai mică nemulțumire din partea lui Edwin Peter Brewster. 
Era sever, dar nu meschin.

Doamna Gray se luptase din greu pentru a atinge ambele 
obiective. Proprietatea din Strada 40 era singura ei avere. Însă de 
pe urma răposatului soț îi rămăseseră foarte puțini bani, fiindcă o 
speculație nefericită a acestuia făcuse să se ducă pe apa sâmbetei 
tot ceea ce-i rămăsese de la tatăl ei, judecătorul Merriweather. 
Ani de zile păstrase vechea casă neipotecată, predând franceză 
și engleză până când Margaret se apropiase de majorat. Apoi fata 
fusese trimisă la una dintre școlile cu internat de pe Hudson, de 
unde venise bine pregătită pentru a-și ajuta mama să țină credito-
rii la distanță și să salveze aparențele. Margaret își făcuse foarte 
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mulți prieteni, și numai mândria stătuse între ea și avantajele pe 
care le puteau oferi acele prietenii. Chipeșă, inteligentă și vese-
lă, nu avea nicio lipsă de la natură. Cu o inimă ușoară și voioasă 
ca o dimineață de mai, dădea piept cu atitudinile ostile de parcă 
ar fi fost o plăcere, și nimeni nu și-ar fi putut închipui că, măcar 
pentru o clipă, curajul ar fi putut să o părăsească.

Acum, când avea o avere extraordinară, Brewster nu-și pu-
tea imagina satisfacție mai mare decât să o împartă cu ele. I 
se părea atât de normal să intre în salon și să lase cu seninăta-
te sume mari de bani pe care ele să le cheltuiască, încât refuza 
să vadă ce l-ar fi putut împiedica să facă asta. Dar știa că avea 
să se lovească de un zid ; un astfel de cadou ar fi însemnat pen-
tru doamna Gray o rană în mândria moștenită de la generațiile 
semețe de strămoși care răzbiseră prin propriile forțe. Exista o 
mică dar supărătoare ipotecă asupra casei, o chestiune de două 
sau trei mii de dolari, și Brewster încercase să propună un plan 
prin care să își asume povara fără a stârni vreun sentiment pro-
fund și durabil de ofensă. S-a gândit la o sută de posibilități, care 
mai de care mai năstrușnice, dar toate au fost abandonate rapid 
în grămada crescândă a subterfugiilor și pretextelor, condamna-
te de respectul lui pentru mândria celor două femei care însem-
nau atât de mult pentru el.

S-a grăbit să părăsească banca, a luat tramvaiul până la 
intersecția dintre Strada 40 și Broadway, pornind apoi în pas 
vioi pe prima. Încă nu ajunsese să disprețuiască tramvaiele, chiar 
dacă un sul de bancnote îi umplea un buzunar ce părea să poc-
nească de bunăstarea picată din senin. Când Montgomery se 
apropie de casă, bătrânul Hendrick, slujitor credincios de-a lun-
gul a două generații, mătura frunzele uscate de pe trotuar.

— Salut, Hendrick ! îl salută voios tânărul. Multe frunze 
s-au mai adunat !

— Așa, și ? răspunse Hendrick, care nici măcar nu-și ridică 
privirea de la ceea ce făcea. 

— Doamna Gray e acasă ?
Se auzi un mormăit care voia să spună „da“.
— Ești limbut ca de obicei, Hendrick !
Drept răspuns primi doar un semn din cap. 
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Brewster descuie cu cheile lui, își aruncă pălăria pe un scaun 
și intră fără alte formalități în bibliotecă. Margaret stătea lângă 
fereastră, cu o carte în poală. În zâmbetul ei se ivi primul semn 
de prietenie necondiționată din ultimele zile. Îi luă mâna și îi 
spuse simplu :

— Ne bucurăm să-l primim pe fiul risipitor.
— Mă gândesc că semăn mai degrabă cu vițelul cel gras. 
Stânjeneala ei de la început se risipi.
— M-am gândit la asta, dar n-am îndrăznit s-o spun, zise ea 

râzând. Oamenii trebuie să-și respecte rudele bogate.
— Să-și spânzure rudele bogate, Peggy ! Dacă m-aș gândi 

că banii ăștia schimbă ceva, aș renunța la ei chiar în momen-
tul acesta.

— Prostii, Monty ! îi zise ea. Cum ar putea să schimbe ceva ? 
Dar trebuie să recunoști că e ceva foarte surprinzător aici. Prie-
tenul tău din copilărie pleacă de acasă sâmbătă seara cu salariul 
pe următoarele două săptămâni deja cheltuit, iar joi se întoarce 
ca milionar sclipitor.

— Mă bucur c-am început să sclipesc. M-am gândit că s-ar 
putea să fie greu să te uiți la așa ceva.

— Ei bine, mie nu mi se pare că te-ai schimbat prea mult. 
În vocea ei se simțea un tremur, iar umbrele nu-l împiedi-

cară pe Monty să vadă cum privirea ei se încețoșează o clipă. 
— La urma urmei, e o nimica toată să fii milionar, expli-

că el, atunci când ai avut dintotdeauna apucături de milionar.
— Și posibilități de cincizeci de cenți, adăugă ea.
— Zău așa, n-o să am niciodată de pe urma bogățiilor mele 

bucuria pe care am avut-o când eram mai strâmtorat.
— Dar gândește-te, Monty, cât de bine e să nu te mai întrebi 

niciodată dacă ai palton pentru iarnă, dacă-ți ajunge cărbunele 
și alte lucruri de-astea !

— O, dar nu m-am întrebat niciodată dacă am palton, de 
asta s-a ocupat croitorul. Însă aș vrea să continui să locuiesc 
aici, la fel ca înainte. M-aș bucura mai mult să trăiesc aici de-
cât în casa mohorâtă de pe bulevard.

— Asta e ca lucrurile pe care le spuneai atunci când ne ju-
cam în pod… M-aș bucura mai mult să fac asta decât aia... îți 
amintești ?
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— Tocmai de-aia aș prefera să trăiesc aici, Peggy. Aseară 
m-am gândit la vechiul loc din pod și, pe cuvânt, mi s-a pus un 
nod în gât… Îmi venea să plâng. Cât a trecut de când ne jucam 
acolo ? Și cât a trecut de când ți-am citit din Oliver Optic, stând 
în dreptul luminatorului în timp ce tu erai rezemată de perete, 
iar ochii tăi albaștri erau mari, ca niște dolari ?

— Vai de mine, Monty, asta s-a-ntâmplat acum multă vre-
me, doisprezece sau treisprezece ani, cel puțin ! strigă ea, și o 
lumină slabă îi apăru în ochi.

— După-amiază mă duc până sus, să văd cum mai arată lo-
cul ăla, zise el plin de avânt. Ar trebui să vii și tu, Peggy ! Poate 
găsim una dintre cărțile lui Optic... O să fim tineri din nou !

— De dragul acelor vremuri, zise ea însuflețită. Rămâi la 
prânz, nu ?

— Trebuie să fiu la… Nu, oricum nu mă duc. Știi ce ? Mă 
gândeam că la douăsprezece și jumătate trebuie să fiu la bancă, 
ca domnul Perkins să poată ieși la masă. Cred că încă nu mi s-au 
fixat obiceiurile de milionar. 

După un moment de tăcere, în care seriozitatea lui tot mai 
accentuată schimbă atmosfera, continuă șovăitor, nesigur pe 
poziția lui : 

— Cel mai frumos când ai toți banii ăștia e că nu trebuie să 
ne mai lipsim niciodată de nimic. 

Când încheie își dădu seama că afirmația lui nu fusese ca 
una plină de tact, așa că fu nevoit să se uite lung la unul din-
tre portretele de familie pentru a-și păstra aerul de siguranță și 
indiferență. Margaret nu răspunse, dar Monty simți că ea se uită 
direct în mintea lui dureros încercată. 

— O să redecorăm casa și… Știi că am avut probleme cu 
șemineul în ultimii ani… încercă el să continue, aparent indi-
ferent, când ea își puse cu blândețe mâna peste a lui și, dreaptă, 
se postă în fața lui, privindu-l în ochi.

— Nu… Te rog să te oprești, Monty, zise ea foarte calmă, 
dar fără urmă de șovăială. Știu ce vrei să spui. Ești un om bun 
și foarte grijuliu, Monty, dar nu trebuie să faci asta, zău…

— De ce ? Ce-i al meu e și al vostru… 

http://www.all.ro/milioanele-lui-brewster.html




