Capitolul III

PATA NEAGRĂ

D

upă prânz m-am oprit la uşa Căpitanului cu
ceva medicamente şi băuturi răcoritoare.
– Jim, mi-a zis el, doar tu eşti de încredere pe aici.
Vezi, prietene, că sunt tare slăbit. Toţi m-au părăsit.
Îmi aduci acum un păhărel de rom, Jim, prietene?
– Dar doctorul...
A început să-l înjure pe doctor, cu glas slab.
– Dă-l încolo de doctor! Ce ştie el despre marinari?
Am fost prin locuri tare periculoase, în jurul meu
cădeau ceilalţi răpuşi de friguri galbene, iar când am
ajuns pe binecuvântatul uscat, am avut parte de cutremure, de păream pe mare. Ce ştie doctorul despre
astea? Am supravieţuit cu rom, ţi-o mărturisesc.
A fost şi mâncare, şi băutură pentru mine, am fost ca
soţul cu soţia. Iar dacă o să pier din lipsa lui, moartea
mea să fie păcatul tău, Jim! Naiba să-l ia pe doctor!
Şi-l mai înjură o vreme.
– Chiar şi doctorul tău a zis că un păhărel nu-mi
face rău. Îţi dau o guinee de aur pentru el, Jim!
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Era tot mai pornit, iar asta mă alarma în privinţa
tatălui meu, care zăcea la etaj şi avea nevoie de linişte.
În plus, nu uitasem vorbele doctorului ce-mi fuseseră
acum citate. Mă jignea mita oferită.
– Nu am nevoie de banii tăi, i-am zis, dar face parte
din datoria pe care o ai la tata. O să-ţi aduc doar un
pahar.
Când i l-am adus, l-a luat cu lăcomie şi l-a dat pe gât.
– Aha, spuse el, acum mi-e mai bine, asta e sigur!
Iar acum, prietene, cât a zis doctorul că o să zac în
patul ăsta vechi?
– Cel puţin o săptămână.
– Trăsnete şi tunete! O săptămână? Nu pot sta
atât! Or să-mi pună pata neagră până atunci. Nemernicii vor găsi patul meu gol chiar din clipa asta!
Pe când vorbea, se ridicase din pat cu mare greutate, ţinându-se de umărul meu atât de tare, că îmi
venea să urlu de durere. Nu se putea însă mişca şi s-a
aşezat pe marginea patului.
– Mi-a făcut-o doctorul, murmură el. Urechile îmi
ţiuie. Înapoi în pat!
Înainte să-l mai pot ajuta, s-a întins pe cearceaf şi
a tăcut o vreme.
– Jim, mi-a spus el apoi, l-ai văzut pe marinarul
de azi?
– Pe Câinele Negru?
– Da, pe el. Este un om rău. Dar şi mai răi sunt cei
care l-au trimis aici. Dacă nu voi putea pleca de la han
şi ei îmi vor pune pata neagră, ţine minte că au venit
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după cufărul meu. Vei lua un bidiviu, ştii să călăreşti,
nu? Te vei duce la nemernicul de doctor şi-i vei spune
să-i adune şi să-i aducă pe toţi mahării, magistraţi şi
ceilalţi, aici, la Admiral Benbow, ca să-i prindă pe cei
din echipajul bătrânului Flint, care au mai rămas în
viaţă. Eu am fost şeful de echipaj al lui Flint şi doar eu
cunosc ascunzătoarea. Mi-a destăinuit-o la Savannah,
când era pe moarte, aşa cum sunt eu acum, după cum
vezi. Dar să nu faci nimic până ce nu-mi vor da pata
neagră sau până nu-l vezi iar pe Câinele Negru ori pe
marinarul cu un singur picior, Jim, mai ales pe el!
– Dar ce este pata neagră, Căpitane?
– Un avertisment, prietene. O să-ţi spun mai multe
dacă o voi primi. Stai acum cu ochii larg deschişi,
Jim, ca pe o corabie când e vreme rea, şi-ţi voi da
jumătate din comoară, pe onoarea mea!
A mai zis ceva o vreme, glasul lui devenind tot
mai slab. După ce i-am dat medicamentul, n-a mai
durat mult şi, după remarca: ,,Niciun alt marinar n-a
mai luat pilule, ca mine!“, a căzut într-un somn greu.
Am plecat. Trebuia să mă prefac a nu şti nimic, ca
să-mi meargă bine. Dar, din păcate, bietul tata a murit
brusc, chiar în seara aceea, aşa că nu m-am mai gândit
la nimic altceva. Durerea noastră, vizitele vecinilor,
aranjamentele pentru înmormântare şi munca de la
han m-au ţinut atât de ocupat, că mi-a rămas prea
puţin timp pentru Căpitan.
A coborât de la etaj într-o dimineaţă. A luat masa
ca de obicei, dar a mâncat puţin şi a băut cam mult.

21

Robert Louis Stevenson
S-a servit singur de la bar, suflându-şi nasul zgomotos
şi n-a îndrăznit nimeni să-i iasă în cale. În noaptea
dinaintea înmormântării, era beat ca de obicei. Era
şocant ca în casa cufundată în jale să-l auzi pe el
cântându-și vechea melodie marinărească. Slăbit cum
era, toţi ne temeam că o să moară şi el. Doctorul se
dusese la un pacient, la multe mile depărtare de noi,
şi nu mai ajunsese la han după moartea tatălui meu.
Nu mi s-a mai adresat între patru ochi şi credeam
că uitase de mărturisirile făcute mie, dar, în ciuda slăbiciunii sale fizice, devenise tot mai violent. Avea un
obicei alarmant acum, când se îmbăta. Îşi scotea
hangerul şi-l punea pe masă, în faţa sa. Cu toate acestea, îi păsa tot mai puţin de ceilalţi oameni şi se închidea în gândurile sale... Odată, spre mirarea noastră,
ne-a cântat altă melodie, de dragoste, populară, pe
care probabil o învăţase în tinereţe, înainte să plece
pe mare.
Astfel a trecut timpul, până când, a doua zi după
înmormântare, pe la ora trei după-amiaza, pe frig
înţepător şi ceaţă, stând pe la uşa hanului şi gândindu-mă la tata, am văzut pe cineva venind încet pe
drum. Părea orb, fiindcă atingea lucrurile dinaintea sa
cu un baston şi purta o glugă verde peste ochi şi nas.
Era cocoşat, fie din pricina vâstei, fie a slăbiciunii şi
avea o haină lungă, marinărească pe el, cu gluga trasă,
ceea ce îi cam deforma dimensiunile trupului. Nu mai
văzusem niciodată o asemenea arătare înfricoşătoare.
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S-a oprit la mică distanţă de han. A strigat apoi către
aerul din jur:
– Vreun prieten milos vrea să-i spună bietului orb,
care şi-a pierdut preţiosul dar al vederii în apărarea
cu vitejie a ţării în care s-a născut, Anglia, Dumnezeu
să-l binecuvânteze pe regele nostru George, cam prin
ce locuri se află?
– La hanul Admiral Benbow, din Black Hill Cove,
om bun, i-am răspuns.
– Aud un glas, zise el, al unui tânăr. Îmi întinzi
mâna, prietene, ca să mă conduci în han?
Cum i-am întins mâna, oribila creatură fără ochi
mi-a apucat-o cu o putere nebănuită. Am încercat să o
smulg din strânsoarea sa, dar orbul m-a tras lângă el
dintr-o singură mişcare.
– Acum, băiete, du-mă la Căpitan, mârâi el.
– Nu îndrăznesc, domnule, pe cuvântul meu!
– Ce spui? Dacă nu mă duci imediat la el, îţi rup
mâna!
Şi, pe când vorbea, mi-a răsucit-o, făcându-mă să
urlu de durere.
– Domnule, pentru binele dumitale, nu te duc la el.
Căpitanul nu mai e ca înainte, acum stă cu hangerul
scos pe masă. Un alt domn...
– Hai, mergi! mă întrerupse el.
N-am mai auzit vreodată un glas la fel de crud, de
rece şi de neplăcut precum cel al orbului. M-a speriat
mai mult ca durerea. Am început să fac tot ce îmi
cerea. M-am îndreptat spre uşă ca să intru în salon şi
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să îl duc direct la masa unde stătea bătrânul pirat bolnav, ameţit de rom. Orbul nu-mi dădea drumul deloc,
mă strângea de braţ cu mâna sa de fier. Se agăţase de
mine şi abia îl puteam trage după mine, de greu ce era.
– Du-mă drept la el, şi când ajungi, strigă: „Ţi-a
venit prietenul, Bill!“
Apoi mi-a răsucit mâna aşa de tare, că a fost cât pe
ce să leşin de durere. Eram atât de îngrozit de orb, că
am uitat de spaima pe care o aveam faţă de Căpitan
şi, deschizând uşa salonului, am strigat ce mi s-a po
runcit, dar glasul îmi tremura.
Bietul Căpitan şi-a ridicat privirea spre noi. De la
prima aruncătură de ochi, s-a trezit din beţie. Pe chipul său nu se citea spaima, ci chinul. A vrut să se
ridice în picioare, dar n-a avut destulă putere.
– Stai pe loc, Bill, i-a zis orbul. Nu pot vedea, dar
aud orice. Trebuie să-mi fac datoria. Întinde-mi mâna
ta dreaptă. Băiete, apucă-l de încheietura mâinii sale
drepte şi apropie-o de dreapta mea!
L-am ascultat amândoi fără să ne opunem. L-am
văzut scoţând ceva şi punându-l cu mâna cu care-şi
ţinea bastonul în palma Căpitanului, care a strâns
pumnul imediat.
– Mi-am făcut treaba, zise orbul, apoi mi-a dat
imediat drumul. Cu o incredibilă agilitate, a ieşit din
salon şi a pornit-o pe drum, în timp ce eu nu făcusem
nicio mişcare. Acum îi auzeam bastonul lovind solul
tot mai departe.
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După o vreme, şi-a revenit şi Căpitanul. I-am dat
drumul încheieturii mâinii sale, pe care până atunci o
ţinusem. El şi-a retras mâna şi s-a uitat scurt în palma sa.
– E zece fix! a strigat. Mai am şase ore. Repede, la
treabă, zise, ridicându-se în picioare.
Dar s-a clătinat, şi-a dus mâna la gât, a rămas o
vreme în picioare, balansându-se, apoi, cu mare zgomot, s-a prăbuşit cu toată greutatea pe podea, cu faţa
în sus.
M-am repezit imediat la el, strigând-o pe mama.
Dar graba îmi era zadarnică. Căpitanul murise pe loc.
Era ciudat, fiindcă omul acela nu-mi plăcuse niciodată, deşi mai târziu mi-a fost milă de el, că imediat ce
a murit eu am izbucnit în lacrimi. Era al doilea om
care murea lângă mine, de când mă ştiam, iar durerea
pricinuită de primul îmi era foarte vie în suflet.
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Capitolul IV

CUFĂRUL MARINARULUI

I

-am povestit mamei tot ce ştiam despre neca
zurile acestea şi probabil că i-aş fi spus de mult
asta. Am constatat că ne aflam într-o poziţie dificilă şi
periculoasă. Ordinul Căpitanului de a încăleca imediat
şi de a călări până la doctorul Livesey ar fi lăsat-o pe
mama singură şi neapărată, lucru de neacceptat. Se
părea că niciunul din noi nu trebuia să mai rămână la
han. Orice scârţâit, orice zgomot produs de cărbunii
din bucătărie ori de ticăitul ceasului ne speria. Ni se
năzărea că auzeam paşi din apropierea casei. Nu ne
erau gândurile decât la cadavrul Căpitanului şi la cum
plitul orb, care ne înfiorau neîncetat. Trebuia luată
repede o decizie. Am hotărât să plecăm amândoi şi să
căutăm ajutor prin vecinii din cătunul cel mai apropiat. Cu capetele dezgolite, am alergat imediat, prin
ceaţă, frig şi întunericul care se lăsa.
Cătunul se afla la câteva sute de yarzi, deşi nu se
vedea de la han. Casele se înşirau pe marginea golfuleţului următor. Mă încuraja faptul că mergeam în
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direcţie contrară celei din care venise orbul. Presupuneam, desigur, că făcuse drumul înapoi pe acelaşi
traseu pe care sosise.
Mai era ceva lumină atunci când am ajuns în că
tun. Nu voi uita niciodată cât de mult m-am bucurat
să văd luminiţele gălbui la ferestre şi la geamurile de
la uşi. Aşa cum s-a dovedit mai târziu, alt ajutor mai
bun de atât nu am obţinut. Nimeni nu a vrut să vină
cu noi la Admiral Benbow. Cu cât le-am povestit mai
multe despre necazurile noastre, cu atât cei de acolo,
bărbaţi, femei şi copii, s-au ascuns mai tare în casele
lor. Numele Căpitanului Flint, deşi mie îmi era necunoscut, pe ei îi speria cumplit.
Unii dintre oamenii care munciseră pe câmp nu
departe de Admiral Benbow îşi amintiră că văzuseră
câţiva străini pe drum şi, crezându-i contrabandişti, îi
evitaseră. Cel puţin unul văzuse o şalupă trasă în lo
cul numit Kitt’s Hole. Oricine era sub ordinele acelui
căpitan îi îngrozea de moarte. Până la urmă, i-am convins pe câţiva dintre ei să plece în galopul calului ca
să-l vestească pe doctorul Livesey, dar nimeni nu a
vrut să vină să apărăm hanul.
Se spune că frica se ia. Argumentul, pe de altă
parte, dă mult curaj. După ce fiecare a zis ce a avut de
spus, a vorbit mama. A spus că nu voia să piardă banii
unui copil orfan de tată.
– Dacă niciunul dintre voi nu îndrăzneşte, a zis ea,
Jim şi cu mine o vom face! Ne vom întoarce la han. Vă
mulţumim mult, oameni cu mari şi îndrăzneţe inimi
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de găini! Mulţumim şi pentru geanta dumitale, doamnă
Crossley, în ea ne vom aduce banii câştigaţi cinstit
la han.
Desigur, am spus că voi merge cu mama. Fireşte,
toţi ne-au făcut nebuni pentru curajul nostru. Dar şi
aşa, nimeni n-a îndrăznit să vină cu noi. Mi-au dat
doar un pistol încărcat, ca să ne apărăm de atacul
piraţilor, şi ne-au promis că ne vor aştepta caii cu
şeile pe ei, să fugim în caz că vom fi urmăriţi. Un flăcău avea să plece călare la doctorul Livesey spre a
veni în ajutorul nostru cu oameni înarmaţi.
Inima îmi bătea puternic atunci când am pornit
prin noaptea rece în primejdioasa noastră aventură.
Ne-am furişat pe lângă copaci şi tufe, fără zgomot.
N-am văzut şi n-am auzit nimic care să ne sperie mai
tare până când, spre marea noastră uşurare, am zăvorât uşa hanului după noi.
După ce am tras zăvorul, am stat să ne odihnim o
clipă, singuri în casă, cu leşul Căpitanului. Apoi mama
a luat o lumânare din bar şi, ţinându-ne de mâini, am
înaintat prin salon. Piratul zăcea aşa cum îl lăsasem,
pe spate, cu ochii deschişi, cu un braţ întins.
– Trage oblonul, Jim, mi-a şoptit mama, să nu fim
văzuţi de afară. Acum, zise ea după ce i-am îndeplinit
cerinţa, să-i luăm cheia. Cine-l va atinge, oare? adăugă, oftând.
M-am lăsat în genunchi şi m-am dus la el. Lângă
mâna lui, pe podea, se afla un ghemotoc de hârtie,
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înnegrit pe o parte. L-am luat şi am văzut că pe cealaltă parte scria, foarte clar, acest scurt mesaj:
„Mai ai până diseară la zece.“
– Mai avem până la zece, mamă, am spus şi chiar
atunci vechea noastră pendulă a bătut.
Era bine, de abia se făcuse ora şase.
– Acum adu cheia, Jim, zise mama.
L-am căutat pe rând prin buzunare. N-am găsit
decât nişte monede fără valoare, un cuţit mare, un ac
cu aţă, o busolă de buzunar, o cutiuţă cu iască. Eram
disperat.
– Poate o are la gât, sugeră mama.
În ciuda repulsiei imense, i-am desfăcut cămaşa la
gât. Acolo se afla cheiţa, prinsă cu un şnur. L-am tăiat
pe acesta cu cuţitul lui şi am luat cheia. Victoria aceasta
ne-a dat speranţă. Am urcat repede la etaj, spre cămăruţa în care stătuse atâta vreme, lângă cufărul său.
Pe dinafară nu diferea de cuferele altor marinari.
Sus era imprimată iniţiala B, prin ardere cu fierul
încins. Colţurile îi erau deterioarate din pricina îndelungatei sale utilizări.
– Dă-mi cheia, zise mama.
Deşi încuietoarea era ruginită, răsuci cheia în
aceasta şi desfăcu imediat cufărul.
Un miros greu de tutun se risipi prin cameră.
N-am văzut decât un costum bun de haine, îngrijit,
periat şi bine împăturit. Sub acesta se aflau diverse
alte lucruri: un instrument de măsurare a latitudinii, o
cănuţă, câteva rezerve de tutun, două pistoale frumos
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