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CAPITO LUL UNU*
Tânăra se mişca cu graţie, în tinip ce părul ei negru, 

învolburat, strălucea sub lumina puternică a  reflectoa- 
relor ; pe chipul ei frumos, cu trăsături fine, apăreau pe 
rând tot felul de expresii.

-  Foarte bine, Aurelia ! Acum un botic... aşa... nu 
uita că buzele tale fac vânzarea... Aşa 1

Larry Newman mai făcu câteva fotografii, apoi se 
ridică.

-  Splendid 1 exclam ă el. Bun, destul pentru azi.
Aurelia Baxter se întinse cu voluptate.
-  A durat- mult. Sunt frântă de oboseală. Nu mi 

doresc decât să fac o baie fierbinte.
-  G ândeşte-te mai bine la m ilioanele de dolari 

câştigaţi din rujul care se va vinde cu ajutorul tău, dra
ga mea.

-  M ai ta c i... Simt că-mi plesneşte capul.
-  Hmm, mormăi e l, gândindu-se la altceva. M âine 

facem seria şampoanelor Ai grijă să-ţi strălucească pa
rul ca de obicei M âine dim ineaţă. Doamne ! Era să 
uit ! Am o întâln ire foarte importantă. O să trim it pe 
altc ineva să facă fotografiile în locul meu.

A urelia schiţă un zâmbet. Sc împlineau trei ani dc 
când lucra ca model iar Larry era fotograful ci prefe-



— .

i . ii Si înţelegeau dc minune şi, în plus, Larry era şi 
I'M inn dc talentat. D ar avea şi un mare d e fec t : era 
im încurca lume, dar numai atunci când nu era vorba 
di aparatele lui, la care ţinea ca la  ochii din cap.

• O întâln ire ? Nu ştiam.
Aii I Nu ţi-am spus. Trebuie să mă întâlnesc cu 

B in  Bardoff la ora zece.
Bret Bardoff ? Faimosul Bret Bardoff ? ! cxcla-

iii.i ea uluită. Patronul revister M odaJ  Nu ştiam că 
binevoieşte să se întâlnească şi cu muritorii de rând. 
Clttdbnni ca i frecventează numai pe cei din lumea lui.

I'i bine, după cum vezi, am  obţinut o audienţă
lir el, aşa* muritor de rând cum sunt eu ! răspunse Larry
înţepat. Şi a i  să-ţi spun drept, de fapt secretara lui m-a 
cftemar. Nici n-am înţeles prea bine despre ce e. vorba.

| -  In orice caz, eu îţi doresc curaj ! Din câte am
au ii, nu c un tip prea comod ; învârteşte pe toată la-
ItlCa pc degete şi toţi i se supun fără crâcnire...

- Cred şi eu ! Dacă ar  fi un nepriceput, nu s-ar 
impune şi n-ar fi acolo unde este acum. E drept că a  
im işim it Moda de la tatăl lu i, dar Bret a reuşit să facă 
din ca o revistă de reputaţie internaţională şi săLşi du- 
bfeze averea. E  un foarte, bun om de afaceri şi... un 
cjtcclenr fotograf. Se spune că nu se dă îe lă tu r i să ajute 
şi la lucru, atunci când e nevoie.

Mă rog,, dacă ştie să deosebească' un Nikon dc un 
Brownic, e mai mult ca sigur că tu o să-l găseşti cât 
sc poate ilc sim patic, spuse Aurelia făcând un botisor 
dnV.iU. Dur mie nu-mi spune nim ic tipul ăsta. Chiar 
nul sperie.

Te sperie ? Pe tine ? Hai să fim serioşi 1 Pe tine 
im 1 ■ sperie nimeni şi nimic, spuse Larry,. privind-o cu 
nici ţi mie pc tânăra care se îndrepta către uşă-. Nu: uita P



M âine la nouă şi jum ătate. O să trim it pe cineva sâ facă 
'fotografiile în locul meu.

A urelia chemă un taxi. în  trei an i de zile devenise 
o adevăra tă  new-yctrkeză. Cine a r  f i crezut, văzând-o 
mişcându-se cu atâta  eleganţă şi graţie pe străzile New 
Y orku lu i, că crescuse intr-o mică fermă din Kansas ?

A vea douăzeci şi unu de ani când se hotărâse să se 
lanseze în cariera de manechin. D ar trecerea de la o 
v ia ţă  la  a lta  nu fusese delcc uşoară. Pentru o fată cres
cu tă  într-un orăşel de provincie, v iaţa  la New York 
înseam nă ceva absolut înfricoşător. D ar A urelia îşi lua
se inima în dinţi <şi bătuse la toate uşile. în  primul an 
găsise cu greu de lucru, dar se încăpăţânase să răm ână 
la  N ew York, să nu se întoarcă acasă in ain te de a  fi 
încercat tot ce era po&ihiL Ş i încet, încet sfârşise prin 
a-şi crea o oarecare reputaţie în domeniul publicităţii. 
D ar numai după ce începuse să lucreze cu Larry totul 
mersese din re  în ce mai bine. Acum figura ei &e găsea 
in  toate revistele importante şi deseori chiar pe copertă. 
V ia ţa  ei decurgea aşa cum prevăzuse. Foarte bine plă
tită , reuşise să-şi părăsească micuţa cam eră mobilată 
fi să se instaleze într-un apartam ent superb, lângă Cen
tra l Park. Pentru ea, munca de manechin nia era o pa
siune, ci un mijloc ca oricare a ltu l de a-şi asigura -exis
tenţa. Nu venise la New York cu vise de m ărire, ci 
pur şi simplu cu intenţia de a-şi face şi ea un loc sub 
soare. A legerea carierei a  venit de la  sine, căci nrtura
o înzestrase cu o frumuseţe ieşită din comun. Parul ne
gru ca smoala şi pomeţii rid icaţi îi dădeau un farmec 
deosebit, iar tenul mat punea tn valoare ochii de un 
albastru-vio let, umbriţi <fe gene lungi şi dese. A vea buze 
cărnoase, bine conturate, care zâmbeau într-tin st’râs 
natural, nesilit. Şi mai era şi terib il de fotogenică. C a
pabilă să intre în pielea oricărui personaj, ea putea,



I.ii. i c lo rt, să adopte orice expresie. E ra suficient să-i 
■•Imi cc aşteptai de la  ea şi devenea oricum doreai : sen
zuala m isterioasă, tand ră ...

A urelia  închise uşa în urma ei şi-şi scoase pantofii, 
Infundându-şi cu voluptate p icioarele goale în mocheta 
groasa. Ce plăcere mai mare decât să te  întorci acasa 
într-o scară lin iştită , pe care să o petreci citind o câr
ti

O jum ătate de oră mai târz iu , îm brăcată într-un ca
pot J  Hastru, începuse să-şi pregătească ceva uşor de 
mâncare, o supă şi pâine p ră jită , când auzi soneria de 
la intrare.

-  Bună, L isa ! M ănânci cu mine ?
L isa M ac D onald încruntă din sprâncene.
-  N u, mulţumesc. Prefer să mănânc normal, chiar 

dacă risc să mai pun pe mine câteva k ilogram e... T re
buie să fiu nebună să ţin un asem enea regim 1

-  D acă nu mi-aş supraveghea greutatea, a r  trebui 
să-m i găseşti un post de secretară în p răvălia  ta , să 
ştii. Apropo, ce mai face tânăru l şi d inam icul nostru 
avocat ?

-  M ark ? Până acum nu a  rem arcat ex istenţa mea, 
răspunse L isa , aşezându-se pe d ivan . O f, nu mai ştiu 
cc să fac, A ure lia . Sim t că în curând o să sfârşesc prin 
a-i sări de gât.

-  N u, nu e elegant, decise A urelia . încearcă mai 
curând ceva mai puţin dram atic. D acă i-ai pune piedică 
atunci când trece prin dreptul biroului tău ?

-  Stii că a i dreptate ? E o idee...
A u re lia  îşi puse nieioarcle goale pe masă.
-  B ret B ardoff... îi-i spune ceva numele ăsta ?
L isa făcu ochii m ari.



-  V rei să spui m isteriosul m iliarelor ? A la  care e
frumos ca un zeu, dur în afaceri, d ar de o corectitudine 
rar în tâ ln ită  ? De ce mă întrebi ?

-  L arry  se întâlneşte cu e l mâine d im ineaţă.
-  V rei să spui că o să-l v ad ă ... în carne şi oase ?
-  D a... De fapt, noi am lucrat deja pentru revista 

lu i, Larry şi cu m ine... D ar nu văd  de ce m arele patron 
a l revistei Moda să sim tă nevoia să se întâlnească cu 
un fotograf, fie el şi cel mai bun, aşa cum e Larrv. în  
lum ea oamenilor de afaceri se vorbeşte desprd* cT cu 
veneraţie . Ş i dacă a r  fi să dai crezare bârfelor, se pare 
că e bărbatu l ideal, acela la care v isează toate fem eile. 
M ă gândesc cu cine poate să semene. Nu cunosc pe ni
meni care să se fi a f la t in an tura ju l lui. Pentru mine 
este o legendă vie.

-  E i bine, nu ai decât să-i ceri m âine lu i Larry să-ţi 
dea toate deta liile .

-- Larry r M -aş m ira. E l nu dă atenţie în făţişării
oam enilor decât atunci când aceştia se a f lă  în faţa  apa
rate lor lui de fotografiat.

« *
* *

Era aproape nouă şi jum ătate a  doua zi d im ineaţa, 
când A urelia  intră în studioul lui Larrv. Păru l, pe care 
şi-l spălase în d im ineaţa aceea, îi cădea pe umeri în 
valu ri unduioase şi strălucitoare. Se machie uşor într-o 
cabină mică şi la ora zece fără un sfert aprindea reflec
toare le . N um ai că timpul trecu şi nu veni nimeni. Au
re lia  se întreba dacă nu cumva Larrv uitase să trim ită pe 
cineva în locul lu i. E ra aproape ora zece, când în sfârşit 
se deschise uşa.



~ Nu s-ar spune că e prea devrem e, zise ea. A i în
târziat:.

-  Ah, d a ?  spuse bărbatul care tocmai intrase, rid i- 
camln-şi sprâncenele a  m irare.

In acel moment observă ea cât de atrăgător era acel 
bărbat. Aven părul blond ca paiu l, tuns foarte scurt şi 
Ochii Cenuşii de aceeaşi culoare cu cea a pulovărului. Un 
iiirâ s  am uzat îi flu tura pc buze şi pe faţă i se aşternu- 
|c  o expresie foarte fam iliară .

£J-am mai lucrat niciodată cu dum neata ? între
ba c Era a tâ t de înalt încât ea trebuia să rid ice capul 
Ctînd ii vorbea.

_ £)e cc întrebi ?
O privea atent, drept în ochi şi privirea lu i insisten- 

tă o făcea să nu se sim tă prea în largu l ei.
& - Bun, zise ea . Hai să începem. Unde e aparatu l 

dum itale ? Tocmai observase, nu fără oarecare surprin- 
H crc , că omul avea m âinile goale. Vei folosi aparatu l 
Iui Larry ?

-  D a, b ineînţeles...
E l continua s-o fixeze fără să m anifeste nici cea 

mai m ică intenţie de a  se apuca de lucru şi a tâ ta  lipsă 
■Sc interes pentru muncă începea să o enerveze pe A u- 
■ c lia .

|ş -  Ei bine, începem r Ne apucăm de treabă ? D oar 
fi-o să stăm aici toată ziua. A trecut deja o jum ătate de 
oră dc când te aştept.

-  îm i pare foarte rău ...
", F igura lui se lum ină deodată de un zâmbet atât 

'Hc fermecător, încât A urelia  se gând i, pentru un mo
ment, că tipul ăsta trebuia să facă ravag ii printre in i
mi! femeilor. Se întoarse brusc, străduindu-se să nu 
bage în seam ă tu lburarea pe care i-o provoca, fă ră  voia



e i. D oar era a ic i ca să lucreze, au să viseze cu ochii 
deschişi.

-  Despre ce fel de  fotografii e  vorba ?  întrebă el, 
exam inând aparatu l lu i L arry .

-  Nu ţi-a spus L arry ? D ădu din cap zâm bind. 
Larry ăsta ! Ca fotograf are geniu ; d ar este omul cel 
mai d istrat pc care-1 cunosc. C âteodată ajung să m ă 
în treb  cum facc să-şi am intească să se scoale d im inea
ţa ... Apoi continuă, im itând tonul cuiva care face u a  
anunţ publicitar : „V ă face părul suplu şi strălucitor.. 
Este şamponul fem eii de azi !“.

-  Am înţeles !
El începu să instaleze aparate le  cu precizia unui 

specialist, ceea ce o lin işti pe A urelia , alungându-i te
m erile.

-  Apropo, unde e L arry ? în trebă e l deodată.
-  Nu ţi-a spus nim ic ?  B ineînţeles că nu. Ăsta e

L arry  ! în  picioare sub lum ina reflectoarelor, ea se în
toarse şi scutură din cap, punând în valoare norul de 
păr negru şi greu, din mai multe poziţii, în timp ce e l
o fotografia din unghiuri d iferite .

-  A vea în tâln ire cu Bret Bardoff, continuă ea fără
să înceteze să zâm bească. Sper că n-a u itat. A b ia aştept
să-l văd că se întoarce cu bine.

-  Dc ce ? Bret Bardoff are obiceiul să mănânce 
fotografi la micul dejun ?

-  Nu m-ar mira.
îş i dădu părul peste cap, apoi îl lăsă să-i cadă pe 

umeri.
-  A devăru l e că Bret Bradoff nu e un tip comod,

după cum se spune. Si îmi închipui că nu e prea încân
ta t când un fotograf d istrat îl facc să-şi p iardă tim pul.

-  î l  cunoşti ?



-  Nu, s lavă Domnului, izbucni e a  în râs. Ş i sunt 
foarte puţine şanse să-l întâlnesc vreodată. Se învârteşte 
în sfere mult prea înalte pentru mine. D ar dumneata 
îl cunoşti ?

-  Nu chiar.
-  Totuşi am lucrat toţi pentru el la  un moment 

dat. nu-i aşa ? M ă întreb de câte ori a  apărut fotogra
fi.! mea în revistele lu i... D ar n-am avut niciodată onoa- 
rc;i s-o întâlnesc pe M ajestatea Sa.

-  M ajestatea Sa ?
-  Cum să numeşti altfel un personaj plasat atât de 

sus ? Se a flă  în vârful unui adevărat imperiu.
i ' -  Se pare că nu te prea încântă aşa ceva.

-  Oh ! M i-e absolut indiferent ! spuse ea ridicând 
din umeri. Numai că cei puternici mă intim idează. Eu 
sunt o mică provincială, venită direct de la ţară .

Ah, da ? Nu semeni deloc a  ţărancă. Cu pozele 
acestea se vor vinde sute de litri de şampon. Cred ca 
c destul, A urelia . Ea îşi dădu la o parte o şuviţă de 
păr şi-l privi cu curiozitate.

-  Ştii cum mă cheamă ? Îmi pare rău, dar nu te 
recunosc. Am mai lucrat împreună, nu ?

-  Cine nu cunoaşte figura Aureliei Baxter ? Cu a tâ t 
mai mult cu cât face parte din meseria mea să recu
nosc modelele cele mai renumite. Ochii lui cenuşii stră
luceau de ironie.

-  De fapt, dumneata a i un avantaj asupra mea. 
îm i cunoşti numele, domnule...

-  Bardoff. Bret Bardoff, răspunse el şi observă 
im ediat expresia ei u lu ită . Asta e. Acum poţi să închizi 
gura. G ata. S-a term inat. Ce, ţi-a  p ierit g ra iu l?  spuse 
<■1 cu un ton vesel în g las, v iz ib il încântat de efectul pe 
care-1 produsese.



D a, sigur. Acum îl recunoştea. î i  văzuse fotogra
fia .

-  Şi m-ai lăsat să înşir a tâ tea  prostii ! ţipă ea , cu 
obrajii roşii de m ânie, am uzându-te să-m i faci Fotogra
f ii, când de fapt nu te a f la i a ic i pentru asta .

-  N-am făcut a ltceva decât să mă supun ordinelor 
dum ita le , răspunse el cu un calm care o scoase din 
sărite.

-  Ei bine, nu avea i dreptul ! T rebuia să-mi spui 
de la început, cine eşti. S ă-ţi fie ruşine !

Era a tâ t de indignată încât îi trem ura vocea. D ar
Bret Bardoff surâdea, fără să sc sinchisească de asta.

-  Nu m -ai întrebat.
în a in te  să a ibă timp să răspundă, uşa se deschise 

şi Larry năvăli înăuntru ca o furtună, ab ia  trăgându-şi 
sufletul.

-  Domnule Bardoff ! Sunt dezolat. Credeam că 
avem  în tâln ire în biroul dum neavoastră. îş i trecu ner
vos mâna prin păr. Când am  ajuns acolo, mi s-a spus, 
că dum neavoastră sunteţi aic i. Nu înţeleg cum am pu
tu t să mă înşel în asem enea hal. Scuzaţi-m ă că v-am  
făcut să aşteptaţi.

-  Nu te necăji, spuse Bret zâm bind. Nu m-am plic
tis it deloc în timpul ăst-a.

-  A urelia  ! L arry păru să-şi aducă am inte de exis
ten ţa ei. Doamne ! Ştiam  eu că am  u itat ceVa... V a /tre- 
bui să facem fotografiile în a ltă  zi.

-  Nu te necăji. Bret îi întinse lui Larry aparatu l. 
N e-am  ocupat noi doi de problema asta .

-  A ţi făcut fotografiile ?
-  A urelie i nu-i p lace să p iardă tim pul, zâmbi B ret, 

apoi ad ăugă : Sper să fii m ulţum it 1



Ob, desigur, domnule Bardoff ! răspunse Larry 
p un ton rcspcctuos.

Au felin era necăjită. N iciodată nu se simţise a tâ t 
ilc ridicola Ş i tcate astea din cauza ind iv idu lu i ăsta 

■ p n  făcuse pe fotograful ! G ândindu-se cu groază la tot 
| i| M  f  pusese, inchisc ochii, cuprinsă de am eţeală . Nu 
HŞVCA decât o singură dorinţă : să plece de aici cât mai 

*l( p.iii<\ să nu- 1  mai vadă niciodată în v ia ţa  ei. 
î j i  luă paltonul cu un gest foarte demn.

Va las să discutaţi ca între bărbaţi. M ai am o 
■ H i  d e  fotografii de făcut, în ce lă la lt capăt a l oraşului. 

l\t I .nrry ! Domnule Bardoff, încântată de cunoştinţă.
Sc îndreptă spre uşă, dar Bret îi tă ie drumul
-  La revedere. A urelia  ! Ea sim ţi că sc topeşte la

ntiiir,, u a  m âin ii lui pe braţu l e i. Am petrccut o d im i
neaţă foarte interesantă. V a trebui să o repetăm intr-una

I din /ile l ;ara să răspundă, ea se îndreptă spre uşă, ur
ni " u i dc rflml lu i ironic

W *
* . *

. Scara , în timp te  se îm brăca să iasă în oraş, A urelia
I  flit ve putea îm oiedica să se jg^pdească la d iq iineaţa 

fl> a Cel puţin era sigură că drumul ei nu se va mai 
I i i '" " '  a niciodată cu cel al lu i Bret Bardoff. D e faot 

^ H B W r c a  lor nu se datora decât unei neînţelegeri stupi- 
d iar „trăsnetul nu loveşte de două ori în acelaşi loc‘\ 
zi.< proverbul. Şi nu putea decât să spere că proverbul 
Noime adevăru l, din moment ce sim ţea că tocmai asta x
I ic  întâm plase. Avusese im presia că a  fost lov ită de 
li a - ii i nrid aflase  numele lu i Bardoff. La gândul aceş
t i ,  miţea cum i se urcă sângele la  cap şi-i a rd  obrajii.'



Soneria telefonului o trezi din acele gânduri triste. 
Era Larry. Părea foarte agitat.

-  Bună !
-  A i noroc că m-ai găsit ! Tocmai plecam. Ce s-a 

întâmplat ?
-  Nu pot să-ţi povestesc totu l acum. Bret o va face 

mâine d im ineaţă.
Ia uite... Deja îi spunea pe nume ? Bret ?
-  D ar despre ce e vorba ?
-  O să-ţi explice totul Bret, mâine d im ineaţă, ţi-am  

spus. Ai în tâln ire cu el la ora nouă.
-  Ce ? făcu ea cu o voce sufocată de em oţie. L arry ! 

D espre ce tot vorbeşti ? Nu în ţeleg nimic !
-  E  un noroc form idabil pentru noi am ândoi. B ret 

o să-ţi exp lice totul mâine. Ştii unde e biroul lu i.
E ra mai mult o afirm aţie  decât o în trebare, căci 

cine, la N ew York, nu cunoştea adresa birourilor re
v istei Moda ?

-  D ar... n-am nici un chef să-l m ai văd  pc tipul 
ăsta ! protestă A urelia , cuprinsă brusc de panîcă la  
am intirea ochilor aceia de culoarea cenuşii. Nu ştiu ce 
ţ i-a  povestit, dar az i-d im ineaţă am fost de-a dreptul 
r id ico lă . L-am luat drept un fotograf oarecare. D ar în 
m are parte e vina ta .. .

-  Oh, nu tc necăji pentru a s ta  ! o întrerupse L arry . 
E un fapt fără  im portanţă. N u-ţi cer decât un lucru : 
să te duci să-l vezi mâine d im ineaţă la ora nouă. L a 
rev ed e re .,

-  D ar, L arry !...
Era inutil să mai insiste : ei închisese telefonul. „Oh, 

nu !“ gemu ea d isperată , lăsându-se să cadă pe pat. 
Cum mai putea ea să stea în faţa acestui om, după tot 
ce-i spusese ? Apoi deodată îşi reveni. Doar n-o să se



U*c chiar aşa uşor in tim idată în faţa acestui Bret ca
rt- şi închipuia că poate să o joace cum vrea el. O să-i 
tra te  ca M ajestăţii Sale cu cine are de-a face.

A doua zi de d im ineaţă îşi a lese cu g rijă  toaleta : 
o rochie dc lân ă ' a lb ă , sim plă, care-i punea în valoare 
linia fină şi graţioasă a  trupului. Apoi îşi făcu un coc, 
cct;i ce îi dădea un ae r m ai serios. D e data aceasta , 
l i  ret n-o să mai a ib ă  în faţa lui o tân ără  care se bâl
bâia si se roşea când o privea, ci o fem eie sigură pe 
tu  f ii puse pantofi cu tocuri înalte . Ş i asta , ca să nu 
p e  sim tă scundă pe lângă el. Sosi fix la  ora anunţată. 
Fu introdusă într-o cam eră m are, unde o prim i o tâ 
năra superbă care se prezentă drept secretara domnului 
Bardoff.

-  Puteţi in tra , domnişoară B axter. Domnul B ar
doff vă aşteaptă.

Era aşezat la biroul său enorm, având în spate o 
fereastră cât un perete, prin care se vedea o m are parte 
din M anhattan . Se rid ică im ediat să o salute.

Bună ziua, A ure lia . Intri sau a i de gând să ră- 
mâi în pragul uşii până mâine d im ineaţă ?

E a îşi reveni din em oţie, hotărâtă să nu se lase im
presionată.

-  Sunt încântată să vă revăd , domnule Bardoff.
-  Nu te mai preface, îi spuse el cu o voce b lândă, 

oferindu-i un scaun. A i fi dat orice să nu m ai a i de-a 
face cu m ine, nu-i aşa  ?

N im erise fix la  ţin tă . D ar neştiind ce să răspundă, 
A urelia  schiţă un zâm bet.

-  Totuşi, am  m otive întem eiate dacă ţi-am  ce/ut 
să vii.

-  Care ? întrebă e a  în ţepată, neplăcându-i a titud i
nea lu i au to ritară .



Bardoff se înfundă într-un fotoliu, studiind-o din 
cap până-n picioare, cu in tenţia să o facă să sc sim tă 
prost. D ar ea  nu-şi pierdu sângele rece, cel puţin în 
aparenţă. E ra obişnuită să fie stud iată  în felu l acesta , 
doar făcea parte din m eseria ei. Ş i nu vo ia în  nici un 
caz să-i a ra te  acestui bărbat cât de tare o impresiona 
p riv irea lui şi cât era  de tu lburată .

-  Oh, sunt num ai motive strict profesionale, să nu 
Încurcam lucrurile .'

A urelia  sim ţi cum toată puterea e i d e»stăpân ire  se 
topeşte ca zăpada în soare şi nu se putu îm piedica să 
roşească. Totuşi îi susţinu p riv irea fără  să clipească.

-  D ar te -a i roşit ! exclam ă el. Ş i eu care credeam  
că în z ile le  noastre fem eile nu m ai roşesc. L a auzu l 
acestor cuvinte ea  sim ţi că obrajii î i iau foc. Ş tii, eşti 
cu siguranţă u ltim a reprezentantă a  unei specii pe cale 
de d ispariţie .

-  D acă ne-am întoarce la  problem ele noastre, dom
nule Bardoff ? D esigur că sunteţi foarte ocupat. C ât 
despre m ine, credeţi-m ă, trebuie să  lucrez.

-  Iartă-m ă.* U itasem  că nu-ţi place să pierzi tim 
pul. U ite despre ce e vorba : aş v rea să fac un repor
ta j fotografic pentru rev ista Moda. D ar un reportaj cu 
totu l special. îş i aprinse o ţig ară , oferindu-i şi fetei 
una, d ar aceasta  refuză. M ă frăm ântă o idee de m ai 
m ult tim p, d ar până acum nu găsisem  fotograful care să o 
poată rea liza . N ici m odelul, de a ltfe l. Acum  s-a aran 
ja*.

-  V reţi să exp licaţi m ai c lar ? în trebă ea. Bănu
iesc că nu in tră în obiceiurile dum neavoastră să vă gă
siţi singur m odelele. T rebuie să fie vorba despre un 
proiect deosebit, ceva cu totul special.



în tr-adevăr. Iată despre ce e vorba : vreau să 
f.ii un reportaj, un fel de foto-rom an; despre d iferite le 
în făţişări a le  femeii.

Se rid ică şi veni să se aşeze pe un colţ al biroului 
ni faţa A ureliei, care sim ţea o em oţie stran ie datorată 
v ir ilită ţ ii pe care o emana acel trup puternic dar suplu 
şi distins.

Aş vrea să surprind toate expresiile de pe chi
pul femeii cu F mare. M am a, sportiva, fem eia de a fa 
ceri, fem eia fa ta lă , inocenta, seducătoarea... Pe scurt, 
un portret a l E vei, a l eternului feminin.

M i se pare o idee foarte bună, recunoscu ea, 
prinsă de entuziasm ul lui. Şi credeţi că eu aş cores
punde pentru anum ite fotografii ?

-  Cred că eşti tocmai fem eia care îmi trebuie pen
tru toate fotografiile .

Ea se u ită  la  e l cuprinsă de m irare.
-  Intenţionaţi să vă serviţi de un singur model

pentru tot reportaju l ?
-  Intenţionez să te folosesc pe dum neata pentru

tot reportajul.
A ure lia  sim ţi dintr-o dată că se a f lă  prinsă într-o 

capcană care se închidea în mod inev itab il deasupra ei.
.. Şi totuşi, cum ar fi putut să refuze ?

-  A r trebui să fiu nebună să las să-m i scape un 
asem enea noroc. D ar de ce m-aţi ales tocmai pe m i
ne ?

-  A ure lia  1 zise el. Se ap lecă şi-i apucă mâna. A i
o oglindă la tine acasă, nu-i aşa ? Şi eşti desigur destul
tic in teligentă ca să înţelegi că eşti foarte frum oasă. Şi 
ccca cc c mai im portant, extrem de fotogenică.

Vorbea despre e a  ca despre o m arfă. Ce bădăran ! 
( 'i i  toată em oţia pe care o sim ţea la atingerea m âin ii 
lu i, găsi puterea să spună :



-  Sunt sute de fete frumoase, fotogenice în New 
Y ork, domnule Bardoff. C red că, datorită profesiei du
m itale , o ştii mai bine ca oricine. A şa că m ă întreb şi 
aş vrea grozav să aflu  de ce te-ai oprit tocmai asupra 
mea pentru realizarea acestui proiect la  care se parc că 
ţii foarte mult. E l se rid ică şi îşi v â r î m âin ile în buzu
nare puţin enervat.

-  Am hotărât că vei fi dum neata şi gata . A i un 
ta lent deosebit să te transform i în personaje foarte d i
ferite. Am nevoie de o fem eie care să fie pe cât de 
frumoasă pc a tâ t de bună actriţă . O fem eie în stare 
să fie la fel de natura lă în orice îm prejurare.

-  Şi dum neata crezi că eu sunt fem eia aceasta 1
-  Nu te-ai a f la  acum aici dacă n-aş fi considerat 

aşa. Nu iau  n iciodată hotărâri p rip ite , să ştii.
-  Fotograful v a  fi L arry ?
E l încuviin ţă.
-  E suficient să v ad ă  cineva fotografiile pe care 

le  realizaţi îm preună ca să-şi dea seam a de câtă po
triv ire  şi a fin ita te  ex istă  între voi doi’. Separat sunteţi 
foarte buni, d ar îm preună faceţi adevăra te  m inuni, a l 
cătu iţi ceea ce se numeşte o echipă sudată.

-  M ulţum esc.
-  Oh, nu e un compliment. E o sim plă consta

tare . De a ltfe l, i-am explicat deja lu i L arry  toate aces
tea  în am ănunt. R ăm âne să d iscutaţi şi să vă în ţelegeţi. 
Eu mă ocup de contracte, voi nu veţi avea  decât să le 
sem naţi.

-  Contracte ? întrebă ea  in trând în panică.
-  E  ad evăra t că am  u ita t să-ţi spun. Acest repor

ta j va dura m ult tim p, nu vreau  să fie făcut la  repezea
lă  şi pe apucate, de aceea ţin să am  exclusiv itate asupra 
frum oasei dum itale figuri până când tot m aterialu l va 
fi publicat.



înţeleg... -
A urelia îşi muşca buza de jos gândindu-sc.
~ S-ar părea că ţi-am  făcut a  propunere necinstită, 

'ipusc ci. Doar e vorba de o chcstiune strict profesiona
lii

i r  Înţeleg foarte bine. N um ai că cu ... cu n-am sem- 
n.ii n iciodată un contract pe term en lung.

Vreau să te păstrez până la sfârşit şi nu pot să 
ii i l is te  absolut necesar să f iţ i legaţi de noi prin eon
ii. u i , L arry şi dum neata. Doresc ca în urm ătoarele luni 
•ă vă consacraţi num ai acestui proiect. O să fiţi răs
p lătiţi pc plan financiar, e de la  sine înţeles, şi sunt 
gata  să discut condiţiile. N um ai că doresc să deţin toate 
drepturile asupra persoanei dum itale în urm ătoarele 
şase luni.

Tăcu, pândind reacţia A urelie i care se frăm ânta 
cu tot felu l de gânduri.

Dacă omul acesta  nu-i p lăcea deloc, în schimb pro
punerea lu i era foarte atrăgătoare . Va fi o experienţă 
pasionantă. Totuşi nu se putea hotărî să se lege pen
tru un timp a tâ t de îndelungat. Un asem enea an ga ja 
ment sem ăna cu un jurăm ânt făcut unui superior. Ş i, 
deodată, se hotărî să accepte, fie ce-o fi. A rborând 
unul dintre surâsurile cu care fermeca pe oricine o pri
vea şi care o făcuseră’ celebră, răspunse :

De acord. De-acum înain te , figura mea vă apar
ţine.



CA PITO LU L DOI
•

Bret Bardoff nu era genul de om care ţinea trebu
rile în loc; în  mai puţin de două săptăm âni contractele 
erau semnate şi programul de lucru pus la punct in cele 
mai mici detalii. Reportajul trebuia să înceapă în oc
tombrie, cu portretul fem eii-copil, care reprezenta ne
v inovăţia, candoarea şi curăţenia sufletească în toată 
prospeţimea e i. A urelia  avea  întâln ire cu Larry într-o 
mică grădină publică a leasă  de Bret.

Era o dim ineaţă foarte rece, cu toate razele de soa
re care se strecurau printre frunzele copacilor pe care 
le poleiau, dar ‘nu reuşeau să le încălzească. Părculeţul 
era pustiu şi A urelia  se întrebă dacă atotputernicul Bret 
Bardoff nu se folosise de influenţa lui pentru a  goni pe 
toată lumea. Ea purţa pantaloni şi un pulovăr roşu cu 
gulerul întors.

îş i îm pletise părul în două codiţe şi hotărâse că e 
mai bine să nu se machieze. Cu ochii e i închişi la cu
loare dar strălucind de veselie şi entuziasm , era în
carnarea tinereţii şi a  v ita lită ţ ii.

-  Eşti perfectă 1 aprobă Larry când o văzu. Cum 
faci ca să a i un aspect a tâ t de tineresc ?

-  Păi chiar sunt tânără  şi nevinovată, ce crezi tu ? 
răspunse ea încruntându-se.



Dine, bine, dc acord ! V ezi astea ? îi a ră tă  un 
iot am enajat pentru copii, în care se aflau  leagăne şi 
im tobogan. D acă te-ai duce să te joci puţin , iepura- 
0 UIc ? în  timpul acesta bătrânelul care sunt eu îţi va 
fan  nişte fotografii.

A urelia  începu să se dea în leagăn , lăsându-se pur
ta tă  dc plăcerea de a  se rid ica din ce în ce mai sus. 
Apoi se caţără pe tobogan, se lă să  să alunece rid icând 
braţe le şi ajunse pe păm ânt. L arry  o fotografia din toa
te unghiurile posibile, lăsând-o să-şi urmeze in sp iraţia .

-  De necrezut. Parcă a i avea  doisprezece an i, spu- 
sc el cu ochiul lip it de aparat.

-  D ar chiar a tâ ta  şi am , dragule , proclam ă A ure
lia alergând  spre bârfele parale le . H ei ! U ită-te  puţin ! 
Pariez că nu eşti în stare, să faci aşa  ceva.

Se a târn ă cu genunchii îndoiţi pe bară şi cu capul 
în jos, m ăturând păm ântul cu codiţele.

-  D e-a dreptul uimitor ! spuse o voce care nu era 
cea a  lu i Larry.

în toarse repede capui şi văzu p icioarele unui băr
bat. Priv ind în sus în tâln i doi ochi gri în care strălu
cea o lum in iţă veselă.

-  Bună, iepuraşuie. M am a ta  ştie unde eşti ?
-  Ce faci aici ? îl întrebă ea fără să-şi schimbe po

z iţia .
-  Am venit să văd dacă treaba merge bine. Apoi 

adăugă cu un zâmbet răutăcios : A i de gând să mai 
stai în poziţia asta mult timp ? R işti să faci *o congestie 
cerebrală.

A pucându-se cu m âinile de bară , A urelia  se rid ică 
cu uşurinţă şi sări în picioare. El o m ângâie pe păr spu- 
nându-i că e o fetiţă d răguţă, apoi se întoarse către 
Larry.



-  Ia spune-mi, cum merge ? Cred că a ţ i făcut nişte 
poze bune astăz i...

Cei doi bărbaţi se an trenară într-o discuţie tehnică, 
în tim p ce A u re lia  se dădea în leagăn  cu un aer v isăto r . 1 

A vusese m ult de-a face cu Bret în  u ltim ele săptăm âni 
f i de fiecare dată se sim ţise stingheră în prezenţa lui.’ 
A vea o personalitate foarte putern ică, şi răspândea în 
ju ru l lu i o senzualitate care o tu lbura până în .adâncul 
fiin ţe i ei. Totuşi nu era  sigură dacă şi-ar dori să-l cu
noască în in tim itate. Pentru moment v ia ţa  ei era cal
m ă şi se sim ţea bine aşa . N u dorea deloc să se lase 
an trenată în aventuri com plicate, şi ceva din fiin ţa .e i
î i  spunea că omul acesta nu-i v a  aduce decât necazuri.

Vocea lu i Bret îi întrerupse gândurile.
-  Bun, atunci aşa  răm âne. N e întâlnim  la  club ia 

ora unu. A m  aran ja t totul. A ure lia  se apropie. N u-i ne
voie să te grăbeşti, d răguţa mea. M ai a i o oră în treagă 
la  dispoziţie.

-  Nu m ai am  chef să m ă dau în leagăn , spuse ea 
făcând pe îm bufnata.

Şi luându-şi < geanta se pregătea să plece când Bret 
o apucă de b raţ. E a se întoarse cu fa ţa  spre el şi-i arun
că o privire furioasă.

-  Ah ! ia  u ite ce puştoaică afu ris ită  ! spuse el. Nu
i-ar strica vreo câteva la  fund.

îţ i a trag  aten ţia , domnule Bardoff, că  am două
zeci şi patru de ani şi nu doisprezece, spuse ea furioa
să. Şi te previn că sunt mai puternică decât par.

-  Ah, da ? o exam ină din cap până în  picioare, 
dar nu păru prea convins. Desi poate că a i dreptate. 
Hai. vino ! Am portă să beau o cafea , spuse el şi o 
strânse m ai tare de braţ. E a tresări, tu lburată de căl
dura m âin ii lu i.



A urelia , spuse e l, stăpânindu-şi cu greu nerăbda
re.i I c invit In o cafea.

I’area mai mult un ordin decât o inv itaţie . De a lţ
ii I. Iară să-i aştepte răspunsul, e l străbatea deja pajiştea 
grăd in ii, trăgând-o după el. L arry făcu la repezeală 
cât c\;i fotografii. A devăru l era că formau un cuplu cel 
puţin ciudat : un bărbat în a lt, blond, îm brăcat într-un 
costum foarte elegant, trăgând după e l o fetiţă brunetă, 
îm bufnată, p ieptănată cu codiţe. în  cafenea ea se aşeză 
în faţa lui, roşie de indignare, trăgându-şi cu greu ră
suflarea după ce mersese repede. Bret îi p rivea obra|ii 
îm bujoraţi şi ochii strălucitori, cu un surâs răutăcios.

N -ai vrea mai curând o îngheţată ca să te mai 
răco reşti?

Chelneriţa sosi tocmai la  timp ca să nu-i mai lase 
A urelie i ocazia să dea un răspuns pe m ăsură. Bret co
m andă două cafele.

-  N u, eu vreau un ceai ! spuse ea , calm ă, mulţu
m ită că poate să dea şi ea  dovadă de un pic de inde
pendenţă.

-  Poftim ?
-  Eu voi lua un ceai. C afeaua mă face nervoasă.
-  Atunci o cafea şi un ceai ! spuse e l. Cum faci

să te trezeşti d im ineaţa fără b inecuvântata ceaşcă de
cafea ?

-  Duc o v ia ţă  foarte sobră şi sănătoasă, să ştii. îş i 
aruncă codiţele pe spate şi-şi îm preună m âin ile pe ge
nunchi.

-  Trebuie să recunosc că ară ţi chiar ca cineva care 
ducc o v iaţă  cum pătată. îş i aprinse o ţigară . N -ar spu
ne nimeni că a i douăzeci şi patru de an i, mai a les cu 
coditele astea Sc întâm plă foarte rar ca cineva să aibă 
un păr a tât de negru, mai ales însoţit de nişte ochi de



o asem enea culoare. O privi pun de adm iraţie  câteva 
secunde, fără  să spună nim ic. A i nişte ochi form idabili. 
Sunt momente când devin v io leţi. Şi forma feţei ta le e 
deosebită. Spune-m i, de la cine a i moştenit frumuseţea 
asta de-a dreptul orbitoare ?

A ure lia , care se credea insensibilă 1a complimente, 
se simţi atât de tu lburată , încât nu ştiu ce să răspundă. 
Din fericire pentru ea . chelneriţa o scoase din încurcă
tu ră aducându-le tocmai atunci com anda, şi astfel avu 
tim p să-şi adune gândurile.

-  Se pare că semăn foarte mult cu străbunica, răs
punse ea sorbind din ceai Era indiancă, din neamul 
Arapaho.

-  Ah î Trebuia să-m i dau seama. Pomeţii proemi
nenţi şi forma feţei... D a, în tr-adevăr, se vede că ai 
sânge indian. D at asemenea ochi nu cred că i-ai moş
tenit tot de la străbunica.

-  N u, răspunse e a  susţinându-i p riv irea fără să 
clipească, ochii sunt ai mei

-  Şi ai mei, să nu u iţi asta , măcar pentru câteva 
luni. Şi m ărturisesc că nu-mi displace ideea. Continuă 
să o studieze în am ănunt. Unde eşti născută ? Nu eşti 
de aic i.

-  Se vede ? Şi eu care credeam că am devenit o
adevăra tă  new-yorkeză. Sunt născută în Kansas. în tr-o
ferm ă, la  câţiva kilom etri spre nord de Abilene adău
gă ea, m ulţum ită ca în sfârşit încetase s-o mai exam i
neze

-  După cum se vede,, te-ai adao tat repede la v ia ţa
din New Y ork. Pentru o fa tă  d f la  tară n-a fost greu ?

-  Ba da, puţin. D ar ce a  fost mai sreu a trecut.
Nn e  nevoie să-ţi soun eu dum itale care sunt avan ta
je le  pe care le oferă N ew Y ork-u l cuiva care practica 
m eseria mea.



- Tc văd Ia fel de bine la o fermă din Kansas ca
si in oricare studio new-yorkez. Ai’ o extraordinară pu
tu i-  dc adaptare. Sunt sigur eă te-ai simţi b ine oriunde 
ir  ii afla, nu-i aşa ? ,

Vrei să spui că n-am nici un pic dc personali
tate ? Că mă las influenţată indiferent în ce nrMiu aş
trăi’ ?

Nici un pic de personalitate !
Izbucni într-un hohot de râs atât de puternic încât 

cei de la mesele vecine întoarseră capul.
Nici un pic, de personalitate, dădea el din cap 

ca şi cum ea a r  fi spus cine ştie ce enormitate. Ce idee ! 
Nu, din contră, cred că eşti o femeie deosebită, cu o 
sensibilitate ieşită din comun şi cu o extraordinara pu
tu i tic adaptare. Şi cred că nu e vorba de o însuşire
dobândită, ci de un talent înnăscut.

Acest compliment îi făcu a tâ ta  plăcere Aureliei 
încât lăsă ochii în jos ca să-şi ascun dă,emoţia. Oare de 
ce o simplă observaţie o tulbura atât de tare ? Bret 
Bardoff ăsta mereu o punea în încurcătură.

-  Joci tenis, cu siguranţă ?
Complet descumpănită de acest fel atât de brus'c de 

a trece de fa una lâ a lta , se uita la el uim ită. Apoi îşi 
■ause am inte că în acea după-arrrîază urma să facă fo
tografii pe un teren de tenis.

-  Să spunem că din când în când reuşesc să prind 
câte: o minge* da ... răspunse ea cu o supunere -neobiş
nuit-;! în gras şi care nu i se potrivea de loc.

-  Excelent ! Fotografiile vor fi mai reuşite dacă 
şiit puţin tenis. Se rid ică şi o luă de mână, prefăcân- 
du-sc că nu observă eforturile pe care le făcea ea să se 
«■libereze. Hai să te urc într-un tax i. Trebuie să trec pe 
la birou să rezolv câteva probleme urgente. Băniiiesc



c ă  ai tot cc-ţi trebuie acolo, înăuntru , ca să te poţi 
transform a într-o sportivă ta len ta tă , spuse el arătând 
spre sacul care atârna de nmărul ei.

-  N -avea nici o g rijă , domnule Bardoff.
-  Spune-mi Bret, zise e l m ângâindu-î o codiţă.
-  Să n-ai nici o grijă , repetă ea ca f i cum nu l-ar 

fi auzit. D oar aceasta e specialitatea mea. să-mi schimb
* personalitatea.

-  Mmm 1 Văd eu că nu e de glum it cu tine, mur
mură el. La club te aşteaptă un costum de tenis. Iar 
terenul este rezervat pentru ora unu. Pe curând. Aurelia.

-  V ei... vei veni şi dumneata ? întrebă ea cuprin
să de panică.

-  Doar ştii bine cât mă preocupă proiectul acesta, 
răspunse el oprind un taxi Am intenţia să supraveghez 
personal lucrările.

In timp ce taxiu l se strecura cu greu ;prin valul de 
maşini care curgea necontenit, A urelia  suspină. Bret 
Bardoff era un bărbat seducător. Şi ideea dc a-1 avea 
în preajm a ei in fiecare zi o îngrijora din ce în ce mai 
mult.

„Nu-mi place deloc ! îşi spuse e a . E prea sigur de 
el, prea pretenţios, prea... Se străduia să găsească cu
vântul .potrivit... prea viril*4. D a, asta era. Fizic, o a tră 
gea enorm. O tulbura cum nu o mai făcuse nici un băr
bat până acum şi pur şi simplu o zăpăcea felu l în care
o privea. După cam o speria şi fe lu l în cate propriul 
e i corp reacţiona rând  se afla  în prezenţa lu i.

Nu, nu şi nu ! In niai .un caz n-o să-şi p iardă capul. 
V a trebui să aranjeze lucrurile în aşa fel încât relaţiile  
ei c a  Bardoff să nu devină prea intim e. El era patro
nul şi a tâ t. Se vor întâlni numai în  timpul lucrului şi 
gata.



0  orii mai târziu, puştoaica din leagăn devenise o 
IncAnt iii oare jucătoare de tenis. Fusta albă foarte scurtă 
li sin ic.i in evidenţă picioarele lungi şi frumoase. Pan- 
Inlii • I. tenis de un alb im aculat îi completau costumul, 
fltr 0 eşarfă îngustă şi subţire îi susţinea părul, elibe- 
lAinlu i figura cu trăsături delicate. îş i făcuse un m a
chiaj foarte uşor : o uşoară umbră maronie pe pleoape 
ţi puţin roşu trandafiriu  pe buze. A lbul costumului fă- 
cca să iasă în evidenţă tenul ei m at, au riu , precum şi 
parul negru. Era cum nu se putea mai fem inină. încercă 
mai multe poziţii în faţa fileu lu i, distrându-se singură 
cu servitul m ingilor în timp ce L arry  se învârtea în ju
rul ei pregătindu-şi aparatu l.

A r merge mult mai bine dacă a i avea un parte
ner. Sc întoarse. E ra Bret care o privea bine dispus, 
Amuzat, pregătit pentru o partidă de tenis. E ra şi el 
îm brăcat în alb, cu m ânecile suflecate până la coate. 
A ure lia , obişnuită să-l vadă sobru şi elegant, acum fu 
impresionată de corpul lui atle tic . E ra zvelt d ar viguros, 
cu umeri largi şi braţe musculoase.

-  E i, îi dăm drumul ? o întrebă el cu un surâs 
Iu colţul gurii.

Ea roşi şi se smulse din contemplare.
-  E u ... M i se pare ciudat să te văd  îm brăcat aşa , 

m ărturisi ea  întorcându-se spre fileu .
-  E mai comod dacă joci tenis, nu găseşti ?
-  D ar ce, a i in tenţia să joci ?
-  Num ai cât să se poată face fotografiile în m işcare, 

«ă fie un joc real. Nu te nelin işti, voi avea  g rijă  să 
nu ti creez probleme.

Era gata  să-i dea o replică usturătoare, d ar se stă
pâni muşcându-şi lim ba. E ra o excelentă jucătoare de 
tenis O să vadă el cu cine are de-a face. O să a ib ă  o 
m ică surpriză domnul B ret.



-  Bun, hai să încercăm. Aşa o să pară jocul mai 
adevărat, spuse ea cu timiditate.

-  Perfect !
E l trecu de cea la ltă  parte a  fileu lu i şi ea . luă o 

minge.
-  Ştii să serveşti ? o întrebă e l îngăduitor.
-  M ă voi strădui să fac tot ce pot ca să iasă bine,

răspunse ea cu modestie în glas.
D upă ce privi spre Larry să vadă dacă era gata, 

trim ise m ingea. Bret i-o returnă şi ea o prinse din zbor.
-  Sper să-mi aduc am inte cum se m archează punc

te le , spuse ea făcând pe neştiutoarea. Cincisprezece ia 
zero, aşa e, domnule Bardoff.?

-  Nu e rău, A urelia  ! Joci des ?
-  Oh, din când în când, răspunse ea vag . G ata ?
E l încuviin ţă şi m ingea începu un du-te-vino mo

noton. E l făcea tot ce putea ca să-i fie ei uşor să prin
dă m ingile şi pentru ca L arry să poată face fotografiile 
în cele mai bune condiţii. D eodată, A urelia lovi m ingea 
cu putere, trim iţând-o în terenul lui Bret.

-  Oh î asta face treizeci la  zero, nu ?
E l se apropie* de fileu şi o privi cu un aer bănui

tor.
-  Nu ştiu de ce, da* am impresia că-ţi baţi joc de 

mine.
-  Eu ? întrebă ea, rid icând spre el nişte ochi m ari, 

m iraţi. D ar, nem aiputând să răm ână serioasă, izbucni 
într-un hohot de râs, apoi spuse :

- Iartă-m ă, domnule Bardoff, dacă n-am putut re
z ista tentaţie i de a  glumi puţin, prea avea i un aer de 
superioritate.

El zâmbi.
-  B ine, bine 1 Acum hai să jucăm serios.



Atunci pornim de la  zero'. A ltfe l n-ar fi corect.1

Reîncepură jocul şi afunseră repede la  un scor foarte 
n11 ins Se aflaseră de câteva ori la egalitate. încet, în
eci fură atât de absorbiţi de joc, încât u itară de Larry 
ţ.i tic aparatu l lu i.

Aurelia se pregătea să servească, supărată că pier
duse ultim a minge, când vocea lu i Larry o făcu să tre
sară • ' v ’ .

-  Grozav ! Am făcut nişte fotografii geniale. Poţi 
să te opreşti* A urelia , am  făcut destule.

-  Să mă opresc ? Tocmai când suntem la egalita
te ? Se uită la el foarte m irată , apoi continuă să ioace.' 
Când Bret se a flă  în avan ta i si era sigur că va câştiga, 
cn lăsă jos racheta şl, cu m âinile în şolduri, oftă adânc. 
Ijv. -  De data asta am fost bătută zdravăn ! Zâmbi 
şi se apropie de ftleul lângă care stătea Bret. Joci in
tr-adevăr foarte bine.

El apucă mâna pe care ea i-o întinsese şi o ţinu 
în mâna lui.

-  Pentru că am avut o adversară pe m ăsură, re
cunoscu el. M i-ar plăcea să-mi încerc norocul jucând 
în echipă cu dum neata, într-una din zilele acestea.

-  D a, e o idee bună.
Privi mâna pe care o ţinea într-a lui.
-  E uimitor ! M ă întreb cum poate o mână aşa 

mică să ţină o rachetă atâr de mare.
Se aplecă şi depuse un sărat în căuşul palmei ei. 

A ure lia , străbătută de un fior, nu ştiu ce să răspun
dă.

-  Te invit la masă, adăugă el, conştient de freamă-' 
tul pe care-1 provocase în fiinţa ei. Şi pe tirje, Larry."

-  Mulţumesc, Bret. Prefer să mă întorc im ediat să 
developez film ele astea. O să mănânc un sandviş, ceva 
In drum spre atelier.



-  A tunci, A urelia , va trebui să  ne resemnăm să 
mâncăm undeva, numai noi doi.

-  Domnule Bardoff, nu trebuie să te  sim ţi ob ligat 
6 ă  m ă inv iţi, spuse ea încercând fără  rezultat să-şi e li
bereze mâna.

E l o ftă dezam ăgit.
-  Te conduci după principiul c ă  trebuie refuzată 

orice inv itaţie la masă ?  Sau o fad  numai pentru că e 
vorba de mine ?

-  Oh ! Te rog să nu gândeşti aşa . E ridicol.
î i  era din ce în ce m ai greu să-şi stăpânească şi mai 

a le s  să-şi ascundă tu lburarea pe care i-o provoca atinge
rea prelungită a  m âinii lui.

-  Domnule Bardoff, eşti bun să-m i laşi mâna ?
-  Spune-mi Bret, A urelia  1 zise e l pe un ton cate

goric şi neluând în seam ă cererea ei. Nu e greu... Nu
m ai o silabă. încearcă...

Se vedea clar că era dispus să aştepte oricât. S in 
gurul m ijloc de a  pune capăt situaţie i era să accepte.

-  V rei să-m i la^i mâna, te rog... Bret !
-  Ah I Aşa, da I P rim ul1 pas e mai greu. Vezi că

se poate ? î i  eliberă mâna şî ea se sim ţi mai lin iştită .
-  D a, în tr-adevăr.
-  Acum hai să mâncăm. R id ică mâna, ca să-i îm

piedice protestele. Ţ i se întâm plă să  mănânci din când 
în  când ? D oar nu trăieşti cu aer, cred.

-  N u, bineînţeles, d ar...
-  F ără  „nu“ şi „dar“. Sunt două cuvinte pe care 

nu le pot suporta.
Se pomeni aşezată în faţa  hai In restaurantu l clu

bulu i, înainte să fi înţeles exact ce se întâm plă cu ea. 
E ra  c la r  c ă  fusese depăşită de evenimente. Cum a r  fi 
putut să răm ână indiferentă faţă de un bărbat dacă era



<>l>li”.it;'i să-l vadă atât de des ? Punând la  socoteală şi 
faptul că-1 plăcea, că se sim ţea atrasă de el şi că găsea
că c un adevărat cuceritor, îşi spuse că trebuie să se
stăpânească şi că nu era momentul pentru poveşti sen
timentale. Instinctul ei de apărare îi spunea să se pă- 
zcască, să nu - 1  lase pe acest bărbat să-i tulbure v ia ţa  
liniştită şi bine organizată.

-  Ţi s-a mai spus fcă întreţii o conversaţie de-a 
dreptul pasionantă ?

-  Oh, iartă-m ă 1 M ă... gândeam şi eu ...
-  Am observat. Cc vrei să bei ?
-  Ceai. Nu suport alcoolul. După două pahare mă

îmbolnăvesc.
Aurelia mâncă cu poftă o salată şi îşi recăpăta buna 

dispoziţie. Bret îi vorbi despre programul" de a  doua zi. 
D e această dată Central Park va servi drept decor pen
tru urm ătoarele fotografii în aer liber, cu acelaşi per
sonaj, sportiva.

-  Din păcate, mâine voi fi ocupat toată ziua. Nu 
voi putea să vin Spune-mi, te rog, cum faci ca să su
prav ieţu ieşti, numai cu asta ? o întrebă el arătând spre 
sa lată . Era clar că niciodată nu se va putea obişnui cu 
felul acesta al lui de a  trece de la una la  a lta . Eşti 
sigură că nu doreşti ceva mai consistent ?

Ea dădu din can în semn de refuz şi mai bău o în
gh iţitură de ceai. El profită ca să schimbe subiectul, 
după cum îi era obiceiul.

-  D acă totul merge bine, vom putea să trecem la  
portretul următor luni. L arry intenţionează să înceapă 
devreme mâine dim ineaţă.

-  D a, aşa îi place lu i. Să sperăm ca vrem ea va fi 
la fel de frumoasă ca azi.

-  îţ i  promit că va fi soare. O să am  grijă  personal 
dc asta.



FATA CU MULTE CHIPURI
■n i. ............ - ■ ' «Jfci —I.—.—■ ■■■■!■ — — I

Ea îi aruncă o privire ironică.
-  în  acest caz, sunt sigură că nici un norişor nu va 

îndrăzni să se arate pe cer.
Schim bară un surâs complice şi A urelia  simţi din 

nou fiorul acela delicios străbătându-i trupul.
-  Un desert ?
-  Ţ ii cu orice preţ să mă îngraşi, nu-i aşa  ? E ade

vărat că tentaţia este mare, dar am o voinţă de fier.
-  O prăjitură ? O tartă cu mere ? Nu ? Atunci o 

cremă de ciocolată ?
-  Nu voi ceda pentru nimic în lume.
-  Trebuie totuşi să a i un punct slab MLasă-mi pu

ţin timp şi voi sfârşi prin a - 1  găsi.
-  Bret ! D ragule ! Ce surpriză plăcută !
A urelia întoarse capul. O tânără femeie elegantă, 

cu părul roşu, se îndrepta spre ei.
-  Ia te u ită 1 Bună, Charlene, spuse el adresându-i 

acesteia un surâs încântător. Charlene M ason, A urelia 
B axter...

-  Dom nişoară... spuse Charlene sfredelind-o cu 
ochii ei verzi pe inv itata lui Bret. Cred că nu ne cu
noaştem.

-  Nu, cred că nu, răspunse A urelia .
-  A i văzut cu siguranţă figura A urelie i într-o re

v istă , spuse Bret. Este unul din fotomodelele cele mai 
cunoscute în New York.

-  Ah 1 D esigur !
Ochii verzi o studiară cu o privire îndrăzneaţă, 

apoi se întoarseră, ca şi cum A urelia  nu era decât un 
obiect oarecare ce nu prezenta nici un interes.

-  Bret 1 Trebuia să-mi spui că vii astăzi la club. 
Ne-am fi putut întâlni.



M NORA ROBERTS ____ :____________

1 ini pare rău, răspunse el. Oricum nu stau mult. 
$ . 1 pc urmă, mă aflu aici la muncă, n-am venit să mă 
distrez.

Această m ărturisire avu pentru A urelia  efectul unui 
duş rece. îş i promisese doar să nu-şi facă iluzii. Bine
înţeles că el avea dreptate. E ra acolo cu ea numai din 
motive strict profesionale. îş i luă lucrurile şi se rid ică.

-  Te rog, domnişoară M ason... Ia locul meu. Eu 
tocmai plecam.

Rem arcă, nu fără o oarecare satisfacţie, că Bret pă
rea nemulţumit văzând-o că pleca aşas brusc.

-  î ţ i  mulţumesc pentru m asă, domnule Bardoff, 
adăugă ea şi în glas i se simţea plăcerea răutăcioasă de 
a-i spune pe num ele de fam ilie . încântată de cunoştinţă, 
domnişoară M ason.

în  timp ce se îndepărta, o auzi pe frumoasa roşcată 
spunând :

-  Nu ştiam că ai obiceiul să iei masa cu angajaţii
tăi.

Ar fi avut chef să se întoarcă şi să-i spună să-şi v ă
dii de treaba e i, d ar nu o făcu şi merse înainte fă ră  să 
mai audă răspunsul lui Bret.

*
* *  v  . ^

Ziua următoare a fost foarte încărcată. L arry  vru- 
sese să scoată cele mai bune efecte din culorile toam
nei revărsate peste Central Park. Ceru! era fără nori, 
aşa cum promisese Bret, şi m antia toamnei acoperise 
New Yorkuî. Copacii din parc îşi trem urau frunzele 
arăm ii într-o lum ină blândă, aurie a soarelui care stră
lucea în azurul limpede a l cerului. în  acest decor mi
nunat, Larry o surprinse pe A urelia  alergând , căţărân-



du-se în copaci sau dând de mâncare la porumbei. Sc 
schimbase de trei ori pc parcursul z ile i. Şi se surprin
sese de mai multe ori căotându-1 pe Bret cu privirea. 
Nu ştia că nu putea veni ? Atunci ce-o apucase ? î l  
aştepta totuşi, a r  fi vrut să vină şi asta o supăra cel
m ai mult. D e ce trebuise să se lege de acest om ? Ce
bine ar fi mers totul fără acest sentiment de aşteptare 
şi fără aeea dorinţă de a - 1  revedea !

-  Ia-ţi un aer ceva mai vesel, A urelia , şi nu-ţi mai 
încrunta sprâncenele.

E a tresări şi alungându-1 cu hotărâre pe Bret din
gândurile sale, se concentră asupra lucrului.

în  seara aceea stătu mult timp cufundată într-o 
baie caldă, spumoasă, lăsând apa să-i destindă mem
brele obosite. Ce călău, Larry ăsta ! Ce nu o pusese să 
facă astăzi ! Noroc că avea tot sfârşitu l de săptăm ână 
la  dispoziţie ca să se refacă. Acest reportaj le dădea 
foarte mult de lucru, dar era şansa v ieţii lor. D upă asta  
A urelia  va deveni cu siguranţă unul din modelele cele 
mai cunoscute din 'ţară . Şi atunci de ce nu era mulţu
m ită ? Doar asta era ceea ce-şi dorise întotdeauna, nu ? 
Brusc, im aginea lui Bret îi apăru în faţă şi uită tot. „Ah, 
nu f N-o să-mi arunce e l în aer toate planurile mele 
a tâ t de frumoase. El este regele, e adevărat. Iar eu nu 
voi fi niciodată decât o modestă supusă, aşa că lucru
r ile  nu trebuie să m eargă mai departe ci să răm ână aşa 
cum sunt".

A  doua zi seara, A urelia  se a fla  la  o m asă în com
pania lu i Chuck C arlyle , într-una din discotecile cele m ai 
Ia modă. M ulţim ea de dansatori frem ăta în ritmul dră
cesc a l unei muzici asurzitoare, sub lum inile orbitoare a le  
reflectoarelor colorate ce păreau un adevărat foc de a r
tific ii.



Căi ochii privind în goL A urelia  se gândea la Chuck, 
icum reuşise să  m enţină -re laţia lor pe un teren 

pur .imicni. B ineînţeles că aprecia compania bărbaţilor 
şl-i plăcea să fie săru tată . D ar acum era a ltceva. Erau 
cm Im aceia gri care dansau în in im a e i ?  D acă până 
•cum  nu avusese cu bărbaţii decât re laţii platonice, asta 
■c datorase faptului că nici unul dintre ei nu trezise 
In cn em oţii a tâ t de puternice încât s-o facă să lege o 
prii tenie ad evă ra tă , profundă şi statornică. Până acum 

p u  în tâln ise dragostea, acesta era adevăru l. De fapt 
Ii părea bine, era m ulţum ită că se întâm plase aşa. Căci 

H p g o stea  înseam nă dăru ire , angajare  şi acestea a r  fi în- 
cm i at-o în momentul de faţă . Nu intra deocam dată în 
p lanu rile  ci dragostea, care i-a r fi complicat mult v ia ţa .

~ îm i face în tr-adevăr o m are plăcere să ies cu 
tine, A urelia .

E a rid ică ochii spre Chuck, care privea zâm bind 
spre cocteilul din care A urelia  continua să soarbă de 
când se aşezaseră.

Nu se poate spune că mă coşti prea scump, zise 
cl glum ind.

Ca îi zâm bi la  rândul ei.
i -  Poţi să cauţi tu mult şi bine să m ai găseşti o

I.ii.i care să a ib ă  a tâ ta  g rijă  de banii tă i, ca mine.
E l suspină şi spuse a i  o voce tristă  :
-  E i, da ! Fem eile 1 în  general ce le interesează 

esle corpul meu sau ... portofelul. în  tim p ce ţie , iubito, 
nu-ţi pasă nici de unul, nici de ce lă la lt. El îi luă m âi- 
nili şi i le sărută. D acă a i accepta să te  m ăriţi cu m ine, 
cliaiţostea m ea, te-aş duce departe de tot acest desfrâu 
dowidcnt. Ne-am cumpăra o căsuţă acoperită cu v iţă , 
ni" avea o jum ătate duzină de copii şi am  tră i feric iţi 
p.înă la adânci bătrâneţi.



-  Ce te-ai face dacă aş spune da ?
-  Cu tine nu ţin  prom isiunile fără  acoperire. A şa  

că, în Ioc să-ţi ofer o casă de v is, voi fi obligat o dată  
în plus să te antrenez în vârte ju l desfrâu lui. Se r id icară  
ca să danseze. Formau un cuplu perfect, mai ales când 
dansau, pentru că aveau am ândoi un simţ înnăscut a l 
ritm ulu i. A ure lia  purta o rochie scurtă, ailbastră care 
se răsucea în jurul p icioarelor ei fine, cu o lin ie per
fectă. T erm inară dansul cu o figură com plicată, ceea 
ce o făcu pe tânăra fată să râdă cu poftă, d ăru ită  în 
întregim e plăcerii dansului.

Chuck o cuprinse pe după umeri cu un gest fam ili
a r  şi se întoarseră la  m asa lor. D eodată, râsul încre
meni pe buzele A urelie i : văzuse ochii cenuşii care o 
u im ăreau ...

-  Bună seara, A urelia .
Ea se înroşi dar, din feric ire, era prea întuneric ca 

e l să poată observa.
-  Bună seara, domnule Bardoff, răspunse ea , mi- 

rându-se singură cât de em oţionată putea să fie.
-  Cred că o cunoşti pe Charlene ?
E a se întoarse spre frum oasa roşcată.
-  D esigur. Sunt încântată să te revăd , domnişoa

ră Mason.
î l  prezentă pe Chuck, care-î strânse m âna lui Bret 

cu entuziasm .
-  Bret Bardoff ? Faim osul B ret B ardoff ?
-  Nu m ai cunosc un a ltu l, răspunse Bret zâm bind.
-  V ă  rog să ne faceţi onoarea să v ă  aşezaţi puţin 

la  m asa noastră, spuse Chuck.
-  D a, v ă  rog, se sim ţi A u re lia  ob ligată să insiste.
De data aceasta , era hotărâtă să nu se lase stăpân ită

de emoţia stran ie pe care i-o trezea întotdeauna prezen
ţa  lu i. A runcă o priv ire spre însoţitoarea lu i Bret şi tu l-



bur. 11 l-.i ci sc transformă în amuzament. E ra clar că 
Clmrlcm- Mason nu se sim ţea deloc bine în compania 
lor. .Şi cu atât mai puţin să-l îm partă pe Bret cu ''ine- 
Vii, lie  şi numai pentru câteva minute..

Aţi fost de-a dreptul im presionanţi am ândoi, spu
ne Bret, arătând spre ringul de dans. Probabil dansaţi 
mult împreună, că sunteţi a tâ t de potriviţi.

-• Oh ! A urelia este o parteneră excepţională, de
clara. Chuck, făcând pe marele specialist. A dăugă, mân
gâind mâna A ureliei : Ar putea dansa cu oricine, a tâ t 
e de ta lentată.

-  A devărat ? Bret rid ică sprâncenele ' întrebând : 
lin i permiţi să ţi-o răpesc pentru câteva minute ? Vreau 
să mă conving singur.

L a ideea de a dansa cu e l A urelia  fu cuprinsă de 
panică. Şi nici măcar nu o întrebase dacă vrea să dan
seze cu el.

-  Nu mai fă  mutra asta de m artiră, îi şopti el la 
ureche în tim p ce se îndreptau spre ringul de dans.

-  Oh, te rog, nu fi ridicol ! îi răspunse ea , furioa
să că o lua peste picior. Urmă o melodie mai lentă.' 
Când Bret o luă în braţe ea vru să se îndepărteze, din 
nevoia de a  se apăra , dar se stăpâni. Bret avea un pieot 
puternic, musculos, iar magnetism ul pe care - 1  d ega ja  
topea toată rezistenţa ei. O strângea cu a tâ ta  forţă în 
braţe încât avea impresia că trupurile lor aveau să se 
contopească, în curând, unul în a ltu l. Se ridicase pe 
vârfuri şi-şi lipise obrazul de a l  lu i. M irosul de tutun 
am estecat cu cel de lavandă o am eţea tot mai tare. B ă
use poate prea m ult, de aceea inima îi bătea repede şi 
ta re  şi respira greu.

-  A r fi trebuit să-mi dau seama că eşti născută 
pentru dans, şopti e l la urechea e i, ceea ce făcu să-i 
bată inima şi mai puternic.



-  Da ? De ce ? întrebă' ea încercând să nu ia ta,
seamă atingerea gurii îui pe obrazu l.e i,

-  După mers. Ai o graţie şi un simţ al ritmului ex
traordinare.

Acum buzele aproape că li se atingeau.
-  E ciudat... murmură ea , mai mult pentru ea în

săşi. Crezusem întotdeauna că ochii cenuşii au reflexe 
metalice. D ar aî dum itale ... a i dum itale sunt ca nişte
nori.

-  Nori ? Sper că nu întunecaţi şi am eninţători...
-  D epinde... şopti ea tu lburată, puţin am eţită. Une

ori sunt blânzi şi m ângâie cu privirea, te învălu ie ca
ceaţa în zori. D ar nu poţi şti ce prevesteşte asta şi
dacă nu trebuie să te aştepţi la o aversă de ploaie , sau 
chiar la o furtună.

-  A devărat ? A r trebui totuşi să-ţi dai seama sin
gură ; a trecut ceva timp de când ne cunoaştem.

Trebui să-şi adune toată puterea ca să lupte cu mo- 
leşea la care o cuprindea.

-  Spune-mi, îmi faci propuneri aic i, pe un ring de 
dans ?

-  Trebuie să te foloseşti de ce ai la îndemână. Aî 
o idee mai bună ?

-  Sunt dezolată, domnule Bardoff, spuse ea, dar 
nu sunt singură şi nici dum neata, de altfel. Oricum, 
dansul s-a sfârşit.

D ar, în loc să-i dea drumul, el o strânse şi mai 
tare.

-  Nu te las să pleci până nu încetezi să-mi mai 
spui domnule Bardoff.

Văzând că ea tace. continuă :
-  Să ştii că nu mă deranjează să rămân aşa Toată 

noaptea. Eşti făcută 'pentru braţele unui bărbat şi... gă
sesc că eşti foarte potrivită pentru a le  mele.



Bine, de acord , spuse ea incet. Bret, vre i, te rog, 
Mii mrt laşi să plcc înainte să mor sufocată ?

Desigur.
îşi slăbi- strânsoarea, dar fără să-i dea drumul de

tul
N o să-mi spui acum că ţi-am  făcut vreun rău.
O să-ţi dau răspunsul când voi avea rezultatu l 

rad iografiei. Se întoarseră la partenerii lor şi duseră
o conversaţie banală timp de câteva m inute. A urelia  
nu putea să nu observe indignarea frumoasei roşcate, 
pe care Bret o ignora cu un aer regesc. U ra pe care o 
t i  tea în ochii ei verzi accentua starea proastă în care 
sc afla  : de aceea oftă uşurată când cei doi se rid icară 
să plece.

-  M ă tem că Charlenei nu-i place muzica disco, 
spuse Bret luând-o cu fam ilia rita te  pe după um eri. T â
năra femeie rid ică spre el n işte ochi p lin i de iubire, 
în tim p ce A ure lia  sim ţi o îm punsătură în in im ă... din 
acelca care seam ănă foarte bine cu gelozia.

-  A venit aici numai ca să-m î facă mie plăcere. 
Am intenţia să fac nişte fotografii într-o discotecă. A  
fost un ad evăra t noroc că am dat a ic i peste voi. Acum 
ştiu precis ce am de făcut.

A urelia  observă că în ochi îi strălucea o lum in iţă 
ş ircată , v inovată. Fusese în tr-adevăr o în tâm plare no
rocoasă ? A ure lia  se îndoia Ca şi cum el era omul su
pus în tâm plării. Nu ! M ai mult ca sigur că ştia că ea 
v a  fi aici astă-seară . R eportaiu l acesta trebuie să fie 
foarte important pentru e l, a ltfe l nu s-ar fi deran iat, să 
v in ă  aic i să danseze cu ea , când o avea la  îndemână oe 
Charlene Mason gata să se i supună oricăror canricii.'

-  Pe lun i. A urelia.
-  Luni ? repetă Chuck când rămaseră singuri. Nu 

ştiam că e ceva între tine şi Bardoff.



-  iNu e ce crezi tu. Ne vedem din motive profe-, 
sionale. Lucrez pentru el, asta-i tot.

-  B ine, bine. Nu te în furia . Poate că m-am înşelat . 1 

De a ltfe l, nu sunt singurul.
-  Ce vrei să spui ?

p .  -  D răguţa mea A ure lia , o lăm uri el cu răbdare* 
doar n-o să-m i spui că n-ai văzut p riv ir ile  ucigătoare 
a le  Charlenei în timp ce dansai cu patronul tău.

V ăzând că ea nu înţelege ce voia el să spună, oftă 
şi continuă :

-  Sc împlinesc trei an i de când locuieşti în N ew 
Y ork , dar eşti la fel de naivă ca un m ieluşel nou-năs- 
cut. E xistă o roşcată care, cu puţin tim p în urm ă, te-a 
străpuns cu superba e i p riv ire verde, cu a tâ ta  convin
gere încât m ă aşteptam  din  clipă în c lip ă să te văd pră- 
buşindu-te într-o b a ltă  de sânge.

-  Ce idee 1 Sunt convinsă că dom nişoara Mason 
ştie foarte bine că Bret se întâlneşte cu mine din moti
ve strict profesionale. Şi dacă m-a inv itat la dans, a  
făcut-o numai ca să ştie cum să facă fotografiile , ca 
să iasă cât mai reuşite şi m ai reale.

Chuck o privi îndelung, apoi încuviin ţă, spunând : 
A urelia ! -A urelia 1 N evinovăţia ta  m ă lasă fără  

cuvinte. E şti unică în felu l tău. H ai, vino să dansăm .



CA PITO LU L TREI

I  , Luni. dim ineaţa era o vreme mohorâtă şi rece, dar 
p e  ci nu-i deran ja, pentru că aveau de lucru în birou
rile revistei Moda. „Ca să vezi, s-ar putea spune că 
Bret a dat voie timpului să se strice, acum că nu mai 
facem fotografii în exterior."

Fu preluată mai întâi de un coafor, care îi strânse 
frumosul păr negru într-un coc superb. îm brăcată cu 
un taior gri, a  cărui lin ie sobră îi accentua şi mai mult 
feminitatea, fu repede transformată într-o femeie de 
afaceri, dinam ică şi întreprinzătoare.

Se întâlni cu Larry în biroul lui Bret. Era o cameră 
austeră dar elegantă, tocmai decorul de care aveau ne
voie.

Larry era a tât dc preocupat să-şi regleze aparatele,' 
încât nu o auzi intrând. Ea îl privi un moment în tă-' 
cere.

-  Geniul în plină ac tiv itate ... murmură o voce la 
urechea ei.

întoarse capul şi se pomeni fâţă-n faţă cu Bret.
-  De ce râzi de el ? A flă  că e de-a dreptul genial*’ 

zise ea, furioasă că se sim ţea a tâ t de emoţionată.
-  Mm ! Suntem prost dispusă în dim ineaţa ac ta .1 

Nu ţi-ai revenit încă după cheful de sâm bătă s e a ra ?



-  Nu beau niciodată a tâ t cât să se poată spune că 
am făcut chef, răspunse ea indignată.

-  Ah ! Iată-te , A ure lia , exclam ă Larry . Cum se 
face că a i în târz iat ?

-  Iartă-m ă... Coaforul m-a ţinut mult.
Bret îi adresă un surâs complice care-o umplu de 

a tâta  bucurie încât tăsă ochii în jos, să nu i se citească 
em oţia pe faţă.

-  De ce te tem i, A urelia  ?
Cum naiba făcea de citea în ea ca într - 9  carte des-j 

chisă ? îm bufnată, rid ică bărb ia cu un aer dispreţuitor.’
-  Ah ! Aşa e mai bine. M ânia te prinde de mi-- 

nune. îm i plac oamenii care au m ândrie. E o ca litate  
foarte im portantă pentru o femeie. Ca şi pentru un cal,' 
de altfel.

Com paraţia o făcu să -pălească de o indignare pe 
care se strădui să nu şi-o m anifeste. D acă voia să-i ţină 
piept, nu trebuia să-şi p iardă sângele rece.

-  Poate că e adevăra t, răspunse ea. în  ceea ce mă
priveşte, m-am gândit de multe ori că şi ca ii, ca şi 
fem eile, pot fi superiori bărbaţilor. C aii în ceea ce pri
veşte rezistenţa fizică, iar femeile în ceea ce priveşte
inteligenţa.

- .  A răţi chiar ca o femeie din lum ea afacerilor cu 
coafura asta , se băgă în vorbă L arry , care nu asistase 
la  discuţia lor.

-  D a, în tări B ret afirm aţia , cu ironie în glas. O
fem eie de afaceri rea lizată  şi inteligentă.

-  Perfect 1 D inam ică, stăpână pe ea , întreprinză
toare, tenace... A tenţie la  concurenţă, domnule Bardoff,
răspunse ea  cu aceeaşi ironie.

E l o p riv i m irat.



Promite' să dev ină din cc în ce m ai pasionant. 
DM vil Ins cu munca voastră , ia r  eu mă întorc la  a
II u i

I imp cit o oră A urelia  făcu pe fem eia de afaceri 
octip.ii .1 până peste cap, în tim p ce L arry  se învârtea 
In jiu ui ei fotografiind-o fără  încetare.

Pauză, doam nă, spuse el făcându-i semn că se 
puteţi odihni puţin. Sc răsturnă pe un fotoliu cu pi
cioarele în sus, ca un clovn, într-o poziţie pe care o 
femeie de afaceri nu şi-o putea perm ite, iar L arry  pro
fită  pentru a-i mai face o fotografie.

■ T rădăto ru le ! strigă ea râzând.
Presimt c ă  va fi cea mai reuşită fotografie, spu- 

8 e el zâmbind. O voi numi : „Fem eie striv ită  sub po
vara inuncii“ .

-  Umorul tău e form idabil, L arry  I răsounse Au-
• ol iii fără să-şi schimbe poziţia. Se datorează faptului 
ciî ţi petreci v ia ţa  în spatele unui apara t de fo tografiat?

r la i ,  te rog ! F ără ironii. A i face mai bine să 
fa ii un mic efort şi să mă urmezi în sala de şedinţe. 
A stăzi tu eşti preşedintele...

-  P reşedinta. îl corectă ea.
D ar el n-o mai asculta, ocupat să-şi transporte 

aparatele. Ziua fu lungă şi obositoare. . L arrv , 
după ce montase toată in sta la ţia , constatase că 
iluniinaitul nu corespundea cu ceea ce îi tre
buia lui şi petrecuse m ai mult de o jum ătate de oră să 
facă schim bări, lăsând-o pe A ure lia  să se coacă sub re
flectoare. D upă câteva ore, se sim ţea la fel de proas
păt;! ca un coş cu legum e u ita t în soare timp de o săp
tăm ână. Aşa că scoase un o ftat de uşurare când L arry  
o anunţă că term inaseră pentru z iua respectivă. îndreo- 
! Amlu-se spre ascensor, se surprinse căutând din ochi 
silueta deja  fam ilia ră  a  lu i Bret. A po i, furioasă pe ea



însăşi, se îndepărtă cu pasul ferm şi m âin ile în buzu
nare. O atrăgea  enorm, recunoştea, dar era o atracţie fi
zică şi care nu putea dura. Nu avea decât să aştepte 
ca totul să treacă de la sine. Acum trebuia să se gân
dească la altceva ca să şi-l scoată din minte şi să-şi re
găsească lin iştea. A şa cum fusese înainte. Important in 
v ia ţă  era să fii independentă şi pentru asta trebuia să 
reuşeşti în p lan profesional, aşa  că nu mai avea timp 
şi pentru re laţii de natură sentim entală. Şi când v a  
hotărî că a  sosit momentul să-şi întem eieze o fam ilie , 
nu-şi va a lege în nici un caz drept soţ pe uqul ca Bar
doff. Nu era genul ei ; nu-i plăceau bărbaţii care te ţin 
pe jăratic , făcându-te să te simţi p ierdută în preajm a 
lor De a ltfe l, Bret nici n-o plăcea. Lui îi plăceau roş
catele.

A  doua zi de d im ineaţă au continuat să lucreze în 
birourile revistei Moda. D e data aceasta , A ure lia , îm
b răcată cu o bluză a lb ă  şi o fustă b leum arin , se trans
formase într-o modestă funcţionară care lucra într-un 
birou. Fotografiiie urmau să fie făcute în biroul secre
tare i Iui B ret, spre marca bucurie a  acesteia.

-  Oh, dacă £ţi şti cât sunt de ag ita tă , dom nişoară 
B axter 1 Am aceleaşi em oţii c§ atunci când am  fost dusă 
pentru prim a oară la circ, când eram  mică.

Aurelia îi zâmbi cu drăgălăşenie.
-  Recunosc că uneori chiar mă simt ca un elefan t 

dresat, care-şi face numărul la circ. D ar spune-nn pe 
nume. M ă cheam ă A urelia.

-  Pe mine June. Cred că pentru tine toate acestea 
sunt lucruri obişnuite, d a t pentru mine- e a tâ t d<* pa
sionant ! A runcă o privire spre L»n-v care era, ca de 
obicei, absorbit de in sta larea  aparatelo r.



D o m n u l Newman e foarte priceput, nu-i a şa ?  
In m ito c u l atâtor aparate şi reflectoare e de-a dreptul 
încântător, nu găseşti ? E căsătorit ?

Aurelia izbucni în ras.
-  Da. Cu aparatul tui, Nikon !

» -  Oh *
|unc zâmbi, apoi încruntă sprâncenele.

? - Spune-m i... vreau să spun... ad ică ... e ceva între 
voi doi ?

> -  D a, este, cum să nu. R elaţii ca de 1a stăpân la 
iclnv, răspunse A urelia , care-şi dădea seama pentru prl- 
m.i oară că Larry nu era un tip lipsit de farmec.

Se uită apoi Ia faţa drăguţă a  lui June şi continuă :
■ -  Cunoşti zicala : „Drumul spre inima unui bărbat 

tccce prin stomacul lu i“ ? Atunci ascultă bine ce vreau 
să-ţi spun : drumul spre inima lu i Larry trece prin apa
ratele lui de fotografiat. Aşa că afată-te interesată de 
e le şi pune-i întrebări în legătură cu dispozitivele care 
Iasă lumina să cadă pe filmul fotografic şi care se nu- 
mesc proiectoare.

în  acel moment, Bret ieşi din biroul lui.
-  Ia te u ită ! Secretara perfectă. Visul tuturor băr

baţilor din lumea afacerilor.
-  Astăzi nu mai am voie să prezidez şedinţele. Mi 

s-a luat acest drept. Am fost coborâtă la baza scării va
lorilor.

-  Aşa e l Lum ea afacerilor e nemiloasă, recunoscu 
el. într-o zi, iei masa cu oamenii cei mai importanţi, 
şi a doua zi te trezeşti la cantină, mâncând a lături de 
dactilografe. E legea junglei.

-  Asta e ! G ata ! anunţă Larry. A urelia ?
O văzu în celălalt capăt al camerei, alături de cei

doi.



-  Bună, Bret ! H a if 'A u re lia , începem ?
-  Dorinţele tale sunt ordine pentru mine, mare 

maestru al fotografiei, spuse Aurelia apropiindu-se.
-  Ştii să baţi la  m aşină, A ureiia ? o întrebă Bret. 

Aş putea să-ţi dau câteva scrisori să le baţi şi în felul 
acesta împuşcăm doi iepuri dintr-o lovitură.

-  îm i parc rău, domnule Bardoff, răspunse ca cu 
un zâmbet^ larg. Am făcut un pact cu m aşinile de scris. 
M ă feresc să le  ating , ia r  ele, la rândul lor, au promis 
să nu mă bage în seamă.

-  îm i daţi voie să răm ân aici şi să privcsc, dom
nule Newman ? întrebă June. Promit să nu vă deranjez. 
Sunt pasionată de fotografii, aşa că v ă  rog să mă în
ţelegeţi.

Larry mormăi printre dinţi un vag  „da“ şi Bret se 
întoarse în biroul lui după ce-i aruncă o privire foarte 
m irată secretarei lui.

-  Nu uita că am nevoie de tine într-o jum ătate de 
oră, ju n e , pentru contractul Brookline, spuse e l înainte 
să iasă d in  birou.

A urelia  şi Larry lucrau de zor, ca nişte adevăraţi 
profesionişti ce erau. Ea îi urma supusă instrucţiunile, 
ghicindu-i de multe ori gândurile înainte ca el să-i spu
nă ce urma să facă. D upă un timp June dispăru pe ne
sim ţite ; A u re lia  nici m ăcar nu observară d ispariţia ei.

D eodată, L arry  lăsă  jos aparatu l, privind spre ta
van cu un aer absent. A urelia  se abţinu să spună ceva, 
ştia ce însemna asta : e l aştepta insp iraţia, era în cău
tare de idei.

Brusc, faţa lu i se lum ină şi Larry spuse :
-  A m  găsit. O să schimbi panglica la  m aşină.
-  îţi baţi joc de mine ?



Nu, deloc, a i să vezi. O să iasă o fotografie 
In ii ir  reuşită. H ai, dă-i drumul.

Oii I Larry ! gemu ea. N-am nici cea mai vagă 
ii lr r  cum sc face aşa ceva.

N-ai decât să improvizezi.
Aurelia se aşeză în faţa m aşinii, privind-o disperată
-  D ar nu ştiu. nici măcar cum se deschide capacul, 

spuse ca apăsând pe taste la întâm plare.
-  Trebuie să fie pe acolo vreun buton, spuse Larry 

nerăbdător. în  Kansas nu sunt maşini de scris ?
Oh, ba da, am chiar o soră care... Ah ! strigă 

ca , cu chipul încântat al unei fetiţe care a găsit soluţia 
unu i'jo c  din fragmente ;olorate.

O dată capacul ridicat, începu să cerceteze interio
rul m aşinii, cu sprâncenele încruntate.

-  Foarte bine 1 Prefă-te că ştii foarte bine ce ai 
dc făcut.

Ea începu să pipăie panglica neagră, urm ărind cu 
degetul drumul ei misterios printre d iferite le piese a le  
m aşin ii. Se apucă apoi s-o deruleze şi constată că era 
dc o lungime nebănuită. Absorbită de aceste descope
riri, uitase de L arry . Cuprinsă de m irare se frecă pe 
obraz, unde lăsă o urmă neagră.

A furisita a ia  de panglică parcă era vie cum se în
colăcea pe degetele ei, şi sfârşi prin a  se declara în
v insă. Luând în mână un ghemotoc de panglică mototo
lită , se u ită întâi la Larry apoi îşi privi degetele înne
grite cu un aer de to tală dezamăgire.

-  G enial 1 strigă Larry. Exemplul cel mai grăitor 
a l nepriceperii totale 1

-  îţ i  mulţumesc, prieten drag. D ar te previn că 
dacă publici aşa ceva, te dau în judecată. Puse panglica 
pe maşină. Şi să ştii că tu eşti cel care îi va explica lui



June cum s-a întâm plat. Acum, mie îmi ajunge. Mă 
opresc aici.

-  Cred că e mai bine, în tr-adevăr ! se auzi vocea 
lui Bret.

A urelia sc întoarse şi-l văzu în prag, însoţit de 
June

-  Dacă într-o zi vei abandona meseria de fotomo- 
del, nu te-aş sfătui să te lansezi în cea de secretară. Nu 
te pricepi deloc.

Ea se strâm bă, dar când privirea i se opri pe dezor
dinea şi harababura care domneau pe biroul secreta
rei, nu se putu abţine să nu izbucnească in râs.

-  Larry, trebuie să faci neapărat ceva să ieşim cu 
faţa curată. De data asta am fost prinşi asupra faptei.

Bret se apropie şi o apucă de încheietura m âinii, 
adresându-i acel surâs care avea darul s-o tulbure până 
în străfundurile fiinţei ei.

O apucă de bărbie ridicându-i capul şi-i spuse :
-  De altfel şi acest încântător chip poartă urmele 

evidente a le  dezastrului.
Ea îşi privi m âinile ruşinată.
-  Doamne ! Cum am putut să ajung în halul aces

ta  ? O are negreala asta iese uşor ? întrebă ea întorcân- 
du-se către June.

-  D esigur, cu apă şi săpun.
-  în  cazul acesta, mă duc repede să fac să d ispară 

urm ele crimei. Te las pe tine, L arry , să repari strică
ciunile.

întorcându-se spre June, spuse cu un aer misterios :
-  E momentul cel mai potrivit să-ţi foloseşti cali

tă ţile  de cuceritoare. Apoi ieşi pe culoar, iar Bret o 
ajunse din urmă.

-  A şa, deci, faci pe interm ediara cu secretara mea.



Dc cc ou ? A paratele dc fotografiat şi de develo-*' 
pill nu .ui fost niciodată suficiente ca să facă un băr- 
luii It licit.

Dar [ic , A urelia , ce ţi-ar trebui ca să fii ferid - 
t /1 ? o întrebă d  în şoaptă apucând-o de braţ.

lu i... am tot ce-mi trebuie, mulţumesc, se bâlbâi
CM

Tot ? A devărat ? Păcat că am o întâlnire impor
tam .!, iltfcl aş fi încercat să adâncesc puţin acest su
blet 1 Brusc o luă în braţe şi o săru tă  uşor pe buze.’ 

? -  Du-tc să te speli pe faţă, eşti toată pătată de 
cerneală. *

Apoi se îndepărtă cu paşi m ari, lăsând-o pradă unui 
vAriiîj de em oţii contradictorii.

H  petrecu după-am iaza • făcând cum părături, ocu
pa; ie care avea darul s-o facă să-şi schimbe gândurile. 
Numai că orice-ar fi făcut, nu reuşea să-şi şteargă din 
minte acel sărut, ca şi lum ina cenuşie din ochii ce o 
urm ăreau peste tot.

O rafală de vânt rece o readuse brusc pe păm ânt. 
Puse frâu im aginaţiei care o lua mereu razna şi opri 
U n  tax i. Seara, ieşea cu L isa şi trebuia să se grăbească 
dacă voia să fie gata la  timp.

Era trecut de ora cinci când ajunse acasă. Aruncă 
pachetele pe un scaun, întredeschise uşa de la intrare 
pentru Lisa, apoi se duse în baie şi se cufundă în apa 
fierbinte, b inefăcătoare. Douăzeci de minute mai târziu , 
ieşea din cadă, când cineva sună la  uşă.

-  Intră, L isa ! A i venit mai devreme.
în făşu ra tă  într-un prosop şi răspândind un parfum 

ck licat de flori de pădure, deschise uşa băii.
-  Sunt ga ta  într-un m inut. Am zăbovit m ult în 

baie. Dacă ai şti în ce stare...



Se opri încremenită. Nu era Lisa cea care o aştepta, 
ci Bret.

-  D ar... de unde a i răsărit ? Credeam că este prie
tena mea.

-  D a, îmi dau seama-,
-  Ce cauţi- aici ?
-  Am venit să-ţi aduc ăsta. î i  întinse un stilou de 

aur. Bănuiesc că este al tau, din moment ce pe el sunt 
gravate  in iţia le le  tale.

-  D a, e a l meu, recunoscu ea , încruntându-şi sprân
cenele. M i-a căzut din geantă. D ar nu era nevoie să te 
deranjezi pentru atâta  lucru ; puteam să-l iau şi mâine.

-  M ă gândeam că o să-l cauţi şi n-o să-l găseşti, 
îş i lăsă ochii în jos, plimbându-şi privirea pe umerii ei 
goi, oprindu-şi-o de sânii de sub prosop.

-  Nu-mi pare rău că am venit, a meritat osteneala.
A urelia tresări când îşi dădu seama în"ce ţinută era.

Se îndreptă grăbită spre camera ei, cu obrajii în flă
cări.

-  M ă întorc im ediat.
Trase la  repezeală pe ea nişte pantaloni alb i şi un 

pulovăr bej, îşi dădu cu peria prin păr şi se machie uşor. 
Apoi, trăgând adânc aer în piept, se întoarse în salon, 
încercând să se poarte cu un calm pe care, din neferici
re, nu îl avea. Bret se instalase confortabil pe canapea 
şi fuma.

-  îmi pare rău că te-am făcut să aştepţi, spuse ea 
din ce în ce mai încurcată. E într-adevăr foarte amabil 
din partea dumitale că te-ai deranjat să-mi aduci sti
loul. Pot... Vrei...

Oh I de ce se bâlbâia în halul ăsta ?
-  Pot să-ţi ofer ceva de băut ? Numai dacă nu 

eşti cumva grăbit...



Nil, am tot timpul, răspunse el fără să ară că 
a observat tulburarea ei. Un whisky, dacă ai, ar fi per
iei i

Nici nu ştiu. M ă duc să caut.
Aurelia se duse în bucătărie şi începu să răscoleas

că prin dulap  în căutarea anei sticle de whisky. El veni
ea ţii se spriiin i de frig ider, cu m âinile băgate în 

buzunare. Cât era de înalt ş'i de puternic ! A urelia avea  
sen/aţia că un curent electtic trecea prin am ândoi, fapt 
cari i plăcea dar o şi speria în acelaşi timp.

-  Ah ! U ite, am găsit, strigă ea , învârtind în aer 
ci sticlă. W hisky 1 Să-ţi pun un pahar. î l  vre i sec ? Fă
ră gheaţă ?

-  Ai fi un barman perfect I spuse el turnându-şi 
singur băutura.

-  Nu beau m ult, ştii. .
-  Da, îmi am intesc. N iciodată mai mult dc două

pahare. Hai să-mergem în salon, să stăm jos.
El o luă de m ână şi ea nu avu puterea să .proteste

ze
-  E foarte plăcut ia tir-e, A urelia ! remarcă t i aşe-

zându-se lângă ea pe divan. Vesel, prim itor in tim ... 
lis te  cumva o reflectare 0  caracterului stăpânei c a sa  ?

-  Aşa se spune.
-  E foarte bine să fii o gazdă prim itoare t-otuş- ou 

trebuie să laşi uşa deschisă. A ici eşti la N ew York, nu 
în Kansas.

-  Aşteptam pe cineva...
Sc poate, numai că a in trat a ltc ineva. După oă- 

rcrea ta , ce s-ar fi întâm plat dacă un a ltu l în locul meu 
ar fi intrat şi te-ar fi găsit în făşurată într-un prosop ?

Ea roşi şi lăsă ochii în jos.
Trebuie să ţii -permanent uşa încu iată cu cheia, 

Aurelia.



-  B ine, M ajesta tea  V oastră, spuse ea prosteşte, 
dându-i o replică to tal dep lasată.

El încruntă sprâncenele şi o apucă de braţ. în  acel 
moment telefonul sună şi ea se rid ică în grabă.

-  L isa ? Unde eşti ?
-  Iartă-m ă, A urelia  ! răspunse o voce gâfâ ită . Ş tii, 

mi se întâm plă ceva extraordinar. Nu te superi daca 
nu vin astă-seară la tine ?

-  N u, bineînţeles. Ce s-a întâm plat ?
-  M ark m-a invitat la  masă.
-  A i urm at sfatul meu ? I-a i pus p ied ică ?
-  Se poate spune şi a şa ...
-  Oh ! L isa ! D oar n-ai făcut-o cu adevăra t, pen

tru Dumnezeu ?
-  Nu ! Eram arfiândoi cu braţele pline de cărţi,

când ne-am în tâln it pc culoar. î ţ i  im aginezi scena.
-  D a, îm i dau scam a. Oricum e preferabil decât

o p ied ică ; ar fi fost un gest lipsit de bun-simţ.
-  V a să zică nu te superi pe mine dacă nu vin as

tă-seară ?
-  A r putea o pizza oferită de mine să  rivalizeze ca 

dragostea ? Pa, L isa , şi petrecere frumoasă.
închise te lef 6 nul şi se întoarse către B ret, care o pri

vea cu un aer m irat.
-  A ceasta a fost convorbirea telefonică cea mai 

pasionantă pe care am  auzit-o  vreodată.
A urelia  îi adresă un zâmbet dezarm ant şi-i descrise 

în câteva cuvinte problema sentim entală a  prietenei 
sale.

-  Ş i tu a i sfătuit-o să-l facă pe b ietu l b ăiat să cadă 
la  p icioarele ei.

-  în  orice caz, a  ieşit foarte bine.
-  Num ai că L isa nu s-a ţinut de cuvânt. A veaţj

in tenţia să ieşiţi astă-seară să m âncaţi o pizza ? ,



Nu pot să-fi ascund nimic. Toate ie a f li până ia 
U rm ă. Atunci a flă  că ador pizza. D acă nu mănânc una 
din când în când, fac adevărate crize.

Dc ce să aşteptăm  să faci spume la g ară  ?
Puse paharul pe m asă şi se rid ică.
-  Te duc eu să mănânci pizza.
-  Nu trebuie să te sim ţi obligat să mă inviţi.
-  A ure lia , pentru numele Iui Dumnezeu, nu începe 

din nou. îm bracă-te cu ceva călduros şi hai să mer
gem. M i s-a făcut şi mie foame.

Ea îşi puse o jachetă în timp ce el îşi îmbrăca scurta 
dc piele

*
* &

Un sfert de oră mai târziu se aflau _ într-un mic 
restaurant ita lian , aşezaţi la  o masă acoperită cu o faţă 
ile m asă în carouri albe şi roşii.

-  l a  spune, A ure lia , ce vrei să iei ?
-  O pizza.
-  D a, ştiu , răspunse e l  râzând. Şi pe urmă ?
-  Oh, sunt destule calorii într-o ptzza.
-  Vin ?
-  Nu ştiu dacă organismul meu îl va suporta. Ia  

defin itiv , de ce nu ? Doar nu trăim  decât o singură 
dată.

-  Foarte adevărat.
Bret comandă, apoi reluă discuţia :
-  A răţi totuşi ca şi cum a i fi tră it mai m ulte vi£ţi.!

Parcă eşti reîncarnarea unei prinţese indiene. Pariez că 
aşa te ş-i numeau când erai mică.

-  Numai cei răutăcioşi. M i s-a întâm plat să scal- 
pez un băieţel pentru asta.



FATA CU MULTE CHIPURI.... ..>...... .....................

-  Adevărat ? Povesteşte-mi.
-  Bine. Ascultă. Dar te previn că e o poveste pli

nă' de cruzime Trebuie să ai o inimă foarte rezistenta 
ca să nu faci un şoc... învăţa  cu mine la şcoală un băie
ţe l pe care-1 chema M artin Collins. Eram îndrăgostită 
de el la nebunie, numai că el o prefera pe ]essie 
W infie ld , o micuţă blondă delicioasă cu nişte ochi nesri 
superbi. Eram bolnavă de gelozie. Trebuie să-ţi spun 
că pe atunci eram o slăhănoagă, arătam  ca o prăjfnă 
îm brăcată. Aveam unsprezece ani. într-o zi trec pe 
lângă ei ; el îi -ducea ghiozdanul... Poţi să-ţf încMpuî 
cc-am simţit. Şi deodată, M artin începe să strige : „Să 
bată tobele. Vine o indiancă !“ Am fost jignită de 
moarte şi am hotărât să mă răzbun. Am dat fuga aca
să, am luat foarfeca mamei, m~am m âzgălit pe Faţă cu 
roşu de buze şi am plecat să-mi prind victima. M-am 
strecurat în spatele lui şi-l urmăream fără zgomot, aş
teptând momentul potrivit. Şi deodată, năpustindu-mă 
ca o panteră i-am sărit în spate, l-am trântit la  pă
mânt j i  i-am tăiat cât păr am putut. El urla, săracul, 
dar eu eram prea furioasă şi nu aveam nici un pic de 
m ită. Până la urmă au venit fraţii mei şi 1-aiu scos d :n 
m âinile mele. A fugit ca din puşcă şi nu s-a mai oprit 
decât în fustele maică-sii.

Bret izbucni în râs.
-  D ar erai un mic monstru !
-  Bineînţeles că am mâncat cea mai grozavă bătaie 

din v iaţa mea. D ar meritase. M artin a  trebuit să poar
te o caschetă timp de săptămâni întregi.

Şi aşa , tot savurând pizza, vorbiră desp re,e i, despre 
copilăria lor, vrute şi nevrute. Era prima dată când ea 
se simţea destinsă în prezenţa lui.

-  N-aş fi crezut ca mănânci cu atâta poftă.



Mi ĉ intampia iar »a mruiec, aşa, dar cand mă
h|>n< «l< o treabă, o duc la bun sfârşit.

I işti o adevăra tă  surpriză. Nu ştie omul nicio-, 
dm a la cc să se aştepte de la tine.

- C red că pentru asta m-ai şi angajat.
1.1 zâmbi şi rid ică paharul fără să răspundă. O 

ţoiulusc acasă şi când in trară în holul c lăd ir ii, A ure lia  
•c simţi din nou cuprinsă de acea emoţie ciudată care 
•c trezea în ca dc fiecare dată în prezenţa lui.

-  Vrei să bei o cafea ? întrebă ea luptându-se cu 
cheia care nu voia să descuie uşa.

Luându-i cheia din mână, el deschise şi in trară în 
timp ce rem arca :

-  Credeam că nu bei cafea.
-  Eu nu, dar cum m ajoritatea oam enilor b-iau, am

o rezervă de cafea în casă.
-  A h, da I în  spatele bufetului, lângă sticla J e  1 

w hisky.
A urelia  îşi scoase jacheta şi, foarte degajată , îl in

v ită să ia loc în timp ce se ducea la bucătărie să jîiiriă 
apă la fiert. Făcu ceai pentru ea şi cafea pentru el şi, 
când se întoarse în salon cu tava , el cerceta discurile 

. ci.
v -  A i o colecţie care-ţi dezvălu ie tem peram entul. 

Chopin, pentru z ile le când te afli într-o dispoziţie ro
m antică. D enver, când te sim ţi cuprinsă de nostalgie 
şi dorul de casă, B .B . K ing contra tristeţii şi Mc C artney 
când eşti bine dispusă.

-  Se pare că-m i cunoşti bine preferinţele.
Nu ştia  nici ea dacă să-i placă sau s-o nem ulţu

m ească faptul că era  descoperită cu a tâ ta  perspicacitate.
-  Nu, nu încă, dar mă străduiesc să le aflu  ! răs

punse c l venind să se aşeze lângă ea .



A urelia încercă să alunece spre un teren mai puţin 
periculos.

-  O să ţi se răcească de tot cafeaua.
în  tu lburarea care o cuprinsese, îi căzu din mână

o linguriţă. Se ap lecară am ândoi în acelaşi timp s-o ri
dice şi li se atinseră degetele. A cea atingere neaştepta
tă  avu asupra A ureliei efectul unei descărcări electrice. 
R id ică încet capul. P riv irile  li se în tâ ln iră  dar erau prea 
em oţionaţi ca să-şi vorbească. E a ştia deja ce avea să 
urmeze. în că  din prima zi ştiuse că vor ajunge a ic i, 
pentru că era  între ei o legătură, o atracţie  irezistib ilă . 
Ş i când el o cuprinse în braţe , nici măcar nu fu sur
prinsă.

O sărută la  început uşor, apoi gura lui deveni la
comă şi fierb inte, strângând-o cu putere la  pieptul lui. 
Ea îşi încolăci braţele în jurul gâtu lu i lu i şi i se aban
donă cum n-o mai făcuse niciodată. Se gândi că nimeni 
nu o mai sărutase astfel apoi, prinsă în vârte ju l' p lăcerii, 
nu Se mai gândi la nimic.

Nu opuse nici cea mai m ică rezistenţă când el o 
culcă pe d ivan şi cu buzele lip ite de a le  ei se întinse 
peste ea. îş i plim bă buzele fierb inţi pe gâtu l şi pe piep
tu l ei şi ea sim ţea cum o că ldură delicioasă îi cuprin
de tot trupul. F ără să se oprească din sărutări el îşi 
strecură m âna pe sub pulovărul ei şî-i m ângâie cu b lân
deţe sânii.

G âfâind , A ure lia  se arcui sub trupu l lu i, pradă unei 
dorinţe cum nu mai sim ţise niciodată. N ici nu se ştia  
capab ilă de a tâ ta  pasiune. Trupul întreg i se oferea 
m ângâierilor savante care o am eţeau. D ar când sim ţi 
degetele lu i um blând la  ferm oarul pantalonilor, începu 
să  se zbată. N eluând în seam ă protestele e i el conti
nua să-i devoreze buzele cu o dorinţă crescând*. Apoi 
gura lu i coborî pc pieptul e i, lăsând o d âră  de foc.



l in  t ! Tc rog... trebuie să ne oprim.
Iii rid ică ochii şi-şi cufundă p riv irea in tr-a ci. Res

pira «ren. A urelia simţi că i se strânge in im a. Dc a ic i 
Jbcolo totul depindea numai de el.

i A urelia ! m urm ură e l aplecându-se spre buzele 
h  IJit întoarse câpul şi-l respinse.

Nu, Bret ! A junge ! v
I if lăsă să-i scapc un oftat şi se îndepărtă de ca , 

■foi > rid ică şi o privi un .timp, după care îşi aprinse 
o m  ' . . i i . i .  A urelia sc aşeză pe pat cu m âin ile încrucişate 
Ia piept, fără să-l privească.

E - Ştiam eu că ai multe chipuri, spuse e l după ce 
tr.ise din ţigară , dar nu mă gândisem  că eşti şi o co
chet i, gata să provoace bărbaţii.

B -  D ar nu sunt o cochetă ; nu sunt n ic i. m ăcar o 
!.i>neaţă 'care atrage bărbaţii. A sta numai pentru că am  
vrut... Pentru că nu te-am lăsat...

r.;t lasă capul în jos, ga ta  să înceapă să plângă.
-  Doar nu mai eşti o copilă ! spuse el furios. D upă 

tm c, care este mersul firesc a l lucrurilor când o fem eie 
îi perm ite unui bărhat s-o sărute şi s-o mângâie aşa
cum ai făcut-o tu ?

! Ea nu răspunse, aşteptând ca el să se mai calmeze.'
| -  E clar că doreai la fel dc mult ca şi mine. Ar

li cazul să încetezi jocul acesta stupid. Ş tia i la  fel de
bine ca şi mine că vom ajunge a ic i. Eşti o adu ltă , A u
relia , ce naiba, nu mai eşti o puştoaică. De ce faci pe 
naiva şi pe nevinovata ?

Aceste cuvinte avură efectul unei palme ; ea roşi
|>flnă-n vârfu l urechilor. L ăsă ochii în jos, dar era prea



târz iu . E l înţelesese. O priv i năucit, u itându-şi pe loc 
toată m ânia.

-  Doamne ! N -ai mai făcut asta n iciodată, nu-i 
aşa  -

R uşinată şi um ilită , ea închise ochii şi nu răspunse.
-  D ar cum este posibil ? Cum a putut o fată fru

m oasă ca tine să ajungă la  vârsta  de douăzeci şi patru 
de an i răm ânând pură ca un m ieluşel ?

-  N -a fost chiar a tâ t de greu -cum crezi, spuse ea 
în şoaptă, ev itându-i p riv irea . N u-m i pierd niciodată 
controlul.

-  A r fi trebuit să-m i spui că eşti v irg ină înainte 
să m ă las dus de va lu l sim ţurilor.

-  A r  fi trebuit să-m i pictez un V mare pe frunte ?
-  Eşti delicioasă când te în furii, spuse el cu răceală 

In glas. D ar nu m ă provoca, A ure lia , a ltfe l s-ar putea 
să pierzi a c e a . p reţioasă stare de fecioară.

-  Nu cred că eşti genul de bărbat care a r  viola o 
fem eie, răspunse ea , în tim p ce e l îşi punea haina de 
p iele.

Se întoarse spre ea , aruncându-i o privire rece, 
stran ie.

-  Fereşte-tp totuşi... spuse el. Să ştii că obţin în
totdeauna ceea ce doresc.

î i  p rivi corpul delicat şi plin de graţie , apoi con
tinuă :

-  Nu te mai am ăgi. D acă aş vrea, a i fi a  mea chiar 
acum şi fă ră  să te forţez. D ar... Se îndreptă spre uşă... 
oot să mai aştept puţin.



CA PITO LU L PATRU

Săptăm ânile următoare trecură fără nici un incident. 
Lucrul înainta şi Larry era foarte mulţumit dc rem l- 
tate . î i  aduse A ureliei un teanc de fotografii pe care 
ca le exam ina cu un ochi critic şi recunoscu că erau 
foarte reuşite. Erau poate chiar cele mai reuşite foto
grafii pc care le făcuseră împreună. Larry făcuse do
vada unui adevărat geniu în alegerea lum inilor şi a un- 
g liiurilo r din care o fotografiase. La aceasta se adăuga 
şi talentul şi frumuseţea A ureliei. Realizaseră aproape 
jum ătate din contract. Continuând tot aşa, terminau 
mai repede decât era prevăzut. Bret pregătea publica
rea reportajului, program at pentru primele zile ale pri
m ăverii. Directorul artistic a l revistei trebuia să încea
pă alegerea defin itiva a  fotografiilor ce urmau să fie 
publicate. Cu acordul lui Bret, b ineînţeles..

Se apropia sărbătoarea Recunoştinţei şi A urelia se 
bucura că va avea câteva, zile de vacanţă. Nu numai 
pentru că putea să se odihnească, dar şi pentru că în 
timpul acesta ar fi fost scutită de prezenţa omului care 
o urm ărea zi şi noapte, care-i bântuia şi v isurile.

Sc aşteptase să se aştearnă o anum ită stinghereală 
Intre ci după seara aceea faimoasă. D ar Bret se purtass 
ca şi cum nu se întâm plase nimic între ei. Fusese chiar 
ntât de rezervat faţă de ea încât A urelia începea să se



întrebe dacă nu-şi închipuise num ai că acele sărutări 
fuseseră in tr-adevăr pasionate. R e la ţiile  lor continuau 
aşa  cum fuseseră la  început, numai că pentru A u re lia  
lucrurile nu erau  ch iar a tâ t dc simple. A m in tirea acclor 
em oţii necunoscute până atunci şi trezite în seara aceea 
o urm ărea fără  încetare şi-i venea foarte greu să facă 
pe indiferenta.

în  d im ineaţa z ile i Recunoştinţei, A u re lia , în picioa
re în fa ţa  ferestrei, privea cu tristeţe la vrem ea mohorâ
tă  de a fa ră  : cerul era acoperit de norii de noiem brie, 
cenuşii şi gre i, ce se lăsaseră peste oraş ca o m antie de 
plumb, străpunsă ici-colo, de zgârie-nori.

Iarba îşi schimbase cu loarea în  galben m urdar, iar 
copacii desfrunziţi îşi în tindeau ram urile goale şi pustii, 
p lângându-şi frunzele p ierdute. Un tim p în perfectă a r 
monie cu sufletul e i...

Brusc o cuprinse o dorinţă puternică să plecc cât 
mai departe de N ew Y ork, să revadă câm purile aurii 
din Kansas. • D acă ar  asculta un disc de D enver ? îş i 
aduse am inte de cuvintele lu i Bret : „D enver pentru 
z ile le  când te cuprinde nostalgia şi dorul de casă ..."  
A m intindu-şi de m ângâierile din seara aceea, sim ţi o 
dorin ţă nestăv ilită  de a-1 avea lângă ea. E ra a tâ t de 
putern ică acea dorinţă încât aproape o durea. Ş i in- 
tr-un moment de lucid itate înţelese că atracţia  pe care 
o sim ţea faţă de e l nu era numai de natură fizică. Fuse 
discul de D enver şi muzica îşi răspândi acordurile in 
cam eră, um plând spaţiu l cu o melodie tristă .

Nu intra deloc în p lanurile ei să se îndrăgostească. 
Ş i în orice caz, nu de Bret. O asem enea iubire promitea



nunu l suK.iinja ţi um ilinţă. D ar oricât îşi im punea, o 
voce venii . i din adâncul in im ii îi spunea că e deja prea 
tftrziu. Sc lăsă să cadă într-un fotoliu, copleşită de 
nrcimfl descoperire.

După o scară petrecută cu L isa şi M ark, se întoar- 
lc  acasă târziu. M âncarea fusese delicioasă dar ea pre- 
jex tasc  regim ul ei pentru siluetă ca să-şi justifice lipsa 
ile poftă dc mâncare. Făcuse tot ce putuse să pară bine 
«li misii, aşa că scoase un oftat de uşurare când închise 
lis i în urma ei. în  sfârşit putea să-şi scoată masca pe 
ca i r  o purtase toată seara şi care-i ascundea pustiul din 
suflet ; înceta cu teatru l. N ici nu apucă să-şi scoată pal
tonul, că sună telefonul.

-  Alo 1 spuse ea cu o voce p lictisită .
-  Bună seara. A urelia  !
î i  recunoscu im ediat vocea. B ine că el nu-i putea 

auzi bătăile  in im ii.
-  Bună seara, domnule Bardoff ! răspunse ea cu o 

voce calm ă. Ţ i se în tâm plă des să telefonezi sa lar ia ţilo r 
dum ita le la ore aşa târz.ii ?

-  Suntem prost dispusă ? A i avu t o zi bună ?
-  Excelentă. Am luat masa în oraş. D um neata ?
-  Oh, eu am m âncat foarte bine 1 A dor curcanul.
-  Sper că nu m -ai sunat numai ca să-m i descrii me

niul mesei de astă-seară .
Şi-l im agina într-un restaurant m are, savurând mân

căruri delicioase în com pania Charlenei.
-  N u, m i-ar face plăcere să trec să beau ceva Ia 

tine, dacă mai a i cumva sticla aceea de w h isky...
Oh ! Tuşi ca să-şi în lăture nodul d in  gât, apoi 

tngăim ă : Nu 1 E u ... vreau să spun, da, am  w hisky, dar 
c târziu şi...

-  Ţ i-e frică ?



-  N u, d at sunt obcsită. Tocmai mă pregăteam să
mă cu ic.

-  A devărat ?
Părea că se d istrează pe scam a ei.
-  D a, adevărat. E zită o secundă. Spune-m i... de ce 

simţi din când în când nevoia să râzi dc mine ?
-  Iartă-m ă, spuse el cu regret. Deci aşa , vrei să fii

luată în serios. B ine, în cazul acesta nu voi veni să-ţi 
consum rezervele de alcool. V reau să spun, nu astă-sea
ră. Pe lun i, A ure lia . V isuri plăcute.

-  Noapte bună.
Ea închise telefonul, a i  părere de rău. Ce mult

şi-ar fi dorit să fie Bret lângă ea în momentele ace lea  ! 
Suspină şi-şi îndreptă o şuviţă de păr care-i căzuse pe 
frunte. D ar era mai bine aşa . Acest bărbat trebuia ţinut 
La d istanţă, dacă vo ia să reziste atracţie i pe aure o exer
cita asupra e i. P ână la  urm ă o să se p lictisească şi o 
s-o lase în pace. S lavă  Dom nului, are destule femei to
pite după el. Ş i pe urm ă, lui îi plăceau roşcatele ca acea 
Charlene care era strălucitoare şi, cu siguranţă, capab ilă 
să bea m ai m ult decât un pahar de şam panie fără să-şi 
p iardă capul.

*
* *

A  doua zi, A urelia  lua m asa dc prânz cu L isa şi 
spera ca această în tâln ire să-i rid ice puţin m oralul. E ra 
p lin  dc lume în restaurantu l unde îşi dăduseră în tâ ln ire  
şi cu greu îş i croi drum până la  m asa unde o aştep ta
L isa .

-  Iartă-m ă, am  în târz iat puţin, spuse ea deschizând 
lista  de m âncăruri, E  o aglom eraţie pe străzi ! De-abia,



am pm ui sii găsesc un tax i. Ş i iarna asta ta re  s-a insta
l l  i l r a  b inclea ... E un frig  grozav, nu g ă se ş t i?

Da ? M ie mi se parc că e prim ăvară.
Asta c dragostea ! Nu cunosc efectul pe care îl 

pioilucc asupra sufletului tău , d ar fizic, e terib il cum 
tr  înfrum useţează.

V ăzând zâm betul radios care lum ina faţa  prietenei 
sale. A urelia  se mai înveseli.

T răiesc în a ltă  lume în ultim ul tim p , m ărturisi 
L isa. Cred că te-ai p lictisit să mă tot vezi cu capul în 
nori.

Nu ^spune prostii, din contră, îm i încălzeşti şi 
mie inim a. '

• Apoi cele două prietene comaindară m âncarea şi 
continuară să vorbească. D eodată L isa începu să zâm 
bească.

-  Tocmai a  in trat cel m ai seducător bărbat din Iu-’ 
mc, spuse ea. D ar parcă sunt inv iz ib ilă  !... Nu are  ochi 
decât pentru tine.

-  Oh ! Poate caută pe cineva.
-  A re deja pe cineva atârnat de braţu l lu i, spuse

L isa privind perechea care intrase. D ar el e atras în în
treg im e de tin e ... Nu ! Nu te întoarce, şopti ea  v ă 
zând că A ure lia  vo ia să privească spre ei. Oh ! Doam
ne ! V ine încoace... Repede, ia -ţi aeru l cel m ai natura l 
cu putin ţă. .

-  D ar tu eşti mai em oţionată ca mine, L isa ! spuse 
lin iştită  A urelia .

-  Ei bine, A u re lia , am  im presia că suntem predes
tinaţi să ne întâln im  pe oriunde mergem.

A uzind această voce fam ilia ră , A u re lia  se întoarse 
brusc. B ret îi surâdea.



-  Bună ! spuse ea cu voce răguşită. O văzu pe tru- 
m oasa roşcată agăţa tă  de braţu l lui. Bună ziua, domni
şoară. Ce plăcere să te  întâlnesc !

Charlene dădu uşor din cap. D upă expresia foarte 
puţin  binevoitoare din ochii ei verzi, se vedea că acea 
p lăcere e ra  departe de a  fi îm părtăşită . Urm ă o tăcere 
apăsătoare pe care A ure lia  o întrerupse făcând prezen
tările .

-  Deci dum neata eşti celebra rev istă Moda I ex
clam ă L isa em oţionată.

-  D a, fie şi aşa, răspunse e l adresându-i surâs al 
lu i irezistib il.

-  Ador rev ista dum ita le , domnule Bardoff, conti
nuă ea tratând  cu o indiferenţă regească p rv ir ile  uci
gătoare a le  Charlenei. A b ia aştept să văd reportajul in 
care apare A urelia . T rebuie să fie ex traord inară.

-  D a, trebuie să recunosc că e o experienţă intere
santă. Tu nu găseşti, A ure lia  ?

-  Ba da, sigur, aprobă ea  cu un aer degajat, sus- 
ţinându-i p riv irea fără să clipească.

-  B ret, întrerupse d iscuţia C harlene, am  face bine 
să ne aşezăm > la o m asă şi să lăsăm  fetele să mănânce 
lin iştite .

-  încân tat că te-am  cunoscut, L isa 1 Pe curând. 
A u re lia , spuse el cu surâsul acela care făcea să-i bată 
in im a m ai tare , de câte ori îl vedea. E a îngăim ă un .,1a 
revedere '1, apoi cu m âini trem urânde apucă ceaşca de 
ceai, dorindu-şi ca L isa să se ab ţină să facă vreun co
m entariu .

Aceasta îi urm ări cu p riv irea pe cei doi care se în
depărtau .

-  Nu m i-ai spus că .tipul e aşa  de extraord inar. 
Când m i-a zâm bit era  să  cad de pe scaun ...



„Doamne ! sc gândi A urelia . C h iar le im presionează 
tu .i ş . i  m ăsură pe toate fem eile ?“ .

~ Nu ţi-e ruşine ? îi spuse L isei. în  cazul în  care 
• i  u itat, ţin  să te anunţ că in im a ta  aparţine a ltcu iva ,

k -  D a, ştiu. D ar asta  nu înseam nă că nu sunt fe
meie.

Se uită la  A ure lia  cu o priv ire întrebătoare.
-  D oar n-o să-mi spui că asupra ta nu are nici un

c fo  i : lasă că te  cunosc eu foarte bine.
Trebuie să răm ân insensibilă la  farm ecele devas

tatoare a le  domnului Bardoff, a ltfe l nu voi avea decât 
d< suferit.

- Nu crezi că te place ?
-  N -ai ̂ văzut-o pe roşcata lip ită  de e l ca o lip i

toare ?
-  Cum puteam să n-o văd , spuse L isa strâmbând 

din -gură. E  iub ita lu i ?
- E ceea ce-i place M ajestă ţii S a le , murmură A u

relia .
-  Cum ?
-  N im ic. A i te rm in a t?  H ai să plecăm .
Şi se rid icară fără să mai aştepte răspunsul L isei.

*
* *

Lunea urm ătoare ningea pentru prim a dată în anul 
ace la  şi A ure lia  se hotări să se ducă la studioul iu i 
L arry  pe jos. M ergând, îş: lă sa  faţa  săru tată  de fu lg ii 
dc zăpadă care zburau prin văzduh ca nişte flu turi a r
g in tii, am intindu-i de copilărie. P ârtiile  pentru sănius* 
b ătă ile  cu bulgări de zăpadă pe sub copacii care păreau  
de zahăr în  timp ce câmpul părea că e de cristal. E ra 
bine dispusă când in tră  în  studio.



-  Bună, Larry i Cum, a i  petrecut în vacanţă ? Ca 
obrajii îm bujoraţi şi ochii strălucitori care apăreau pesce 
gulerul de b lană, era de o frum useţe uim itoare. L arry  
rid ică uşor capul şi zâm bi.

-  Ia te u ită ce ne aduce prim a zăpadă ! O adevă
ra tă  reclam ă pentru sporturile de iarnă.

-  M ereu aceiaşi, spuse ea strâm bând din nas. N a 
gândeşti decât în termen* fotografici sau de publici
ta te

-  D eform aţie profesională. In orice caz, June gă
seşte că sunt foarte ta len tat, adăugă el.

-  June r
-  D a... ş tii... i-am  dat câteva lecţii de fotografiat.’
-  în ţe leg  !
-  Ş tii, o interesează foarte mult.
-  D a, ştiu. A paratele de Eotografiat, ungh iurile 

cele mai potriv ite, m ateria le le pentru developat, o preo
cupă în mod deosebit.

-  Te-ai prins, bombăni el.
-  H ai, vino şî sărută-m â, mi steri o sule !, spuse ea 

apropiindu-se de el. Ştiam  eu că a i şi tu o inimă.
-  Bun ! spuse el îndepărtându-se. D ar ce-t cu tine 

a ic i aşa devrem e ? M ai ai o ium ătate de oră.
-  V o iam  să arunc o ortvice peste probe.
-  Sunt acolo, pe masă./. D u-te să  ’e vezi şi lasă  m ă 

să-m i văd de treabă.
-  B ine, şefule. >
Găsi dosarul cu fotografii sub uo teanc de h ârtii. 

D upă câteva minute scoase din dosar o fotografie a ei 
jucând tenis.

-  A ş vrea să păstrez această fotografie, spuse ea . 
Pat o adevăra tă  c&mp<oană

Cum nu prim ea nici un răspuns, aruacă o privire 
spre L arry , cufundat în lucrul lu i.



-  D ar sigur, d raga mea ! spuse ea im itandu-i vo
cea. Tot ce doreşti. D ar ia u ite la asta , continuă pe un 
ton plin de entuziasm . De necrezut. Pari o ad evăra tă  
cam pioană. Oh ! L arry ! îşi reluă ea vocea natu ra lă , 
după care îl im ită din nou : Ce frumuseţe 1 Ce ta len t ! 
liş ti m inunată, să ştii. Apoi răspunse cu vocea ei : O hd 
I r  rog, Larry, destul ! O să mă faci să roşesc.

-  Ştii că, de obicei, oamenii care vorbesc singuri
•unt internaţi în az ile  ? murmură o voce la  urechea e i.

Tresări şi fotografia îi căzu din mână.
; -  Îhî !... Suntem şi nervoasă ? Un simptom in

plus că ceva nu este în ordine.
întorcându-se. A urelia  sc pomeni faţă  în faţă cu 

Bret. Era a tâ t de aproape de ea încât ea făcu fără să 
vrea un pas înapoi. Bret observă acest gest de retragere 
şi zâmbi.

-  Sperii oam enii ! spuse ea:
-  Iartă-m ă, dar erai a tâ t de absorbită de conver

saţie...
Ea zâmbi.
-  Larry este câteodată a tâ t de vorbăreţ încât mă 

văd obligată să întreb şi să răspund. L -a i .v ă z u t ?  Nici 
n-a observat că a i venit.

-  M m m ... Cred că n-af fi rău să profit de asta. 
îndepărtă -o şuviţă de păr de pe fruntea A urelie i rare 
tresări la atingerea degetelor lu i.

-  Bună, Bret- A i venit de mult ? întrebă L arry . 
A urelia  scoase un oftat dc uşurare. Sau era cuni’/a un 
suspin care exprim a un regret ?

Erau în decembrie şi lucrul lor înainta foarte re
pede. Aveau să term ine înainte de Crăciun. D ar contrac
tul A urelie i exo ira  în luna m artie şi ea se în treM  ce o 
să acă  când n-o să m ai fie nevoie dc ea . O are B ret 
o să-i dea liber m ai devrem e ? E ra puţin probabil. Era



sigur că e l dorea ca A urelia să nu mai lucreze pentru 
concurenţă până când va fi publicat reportajul. „Poate 
o să-mi dea altceva de făcut“, se gândi ea. „Sau aş pu
tea  să-mi ia>u o vacanţă î i  surâdea ideea, deşi îşi
iubea enorm munca. Era destul de obositor, dar nicio
dată nu te plictiseai ca să ajungi să spui : „M-am să
turat de munca asta !“. Spera să mai poată lucra câţiva, 
an i, după care să-şi ia un concediu de câteva luni ca
să călătorească. Şi nu se va m ărita decât atunci când va
avea un viitor asigurat. îş i va găsi un bărbat serios, dar 
bun şi b lând, cu care să-şi întemeieze o fam ilie. Aces
tea erau planurile ei de viitor.

D ar oare de ce acum, gândindu-se la ele, nu i se 
m ai păreau la fel de atrăgătoare ca a ltăd ată  ?

*
* *

In a  doua săptăm ână a lunii decembrie prin stu
dioul lu i L arry s-a perindat foarte m ultă lume.

într-o dim ineaţă A urelia se a f la  sub focul reflec
toarelor, având lângă ea un bebeluş de opt luni, a cărui 
mamă trebuia să fie timp de câteva ore.

într-un colţ ă l camerei era un decor care reprezenta 
o parte dintr-un salon. Când A urelia venise de la coa
for, Larry se a fla  în acel decor şi discuta cu Bret. Făcu 
un efort să nu privească în direcţia lor, lăsându-i să-şi 
continue- discuţia pur tehnică şi care n-o interesa, şi se 
îndreptă spre tânăra mamă cu al cărei copil urma să 
se fotografieze. Răm ase uim ită când văzu cât de mult 
îi semăna copilul. Andy -  aşa îl chema -  avea părul 
la  fel de negru ca a l ei şi ochi de un albastru pur ca 
cerul senin. S-ar fi putut spune că era copilul ei.



Nici nu-ţi poţi im agina cât a  trebu it să căutăm 
paim să găsim  un copil care să-ţi semene, spuse Bret 
ap iup iindu-se de A ure lia  care ţin ea  bebeluşul pe .ge
nunchi şi sc juca cu e l.

R id ică ochii spre Bret care exclam ă :
Dumnezeule ! av e ţi n işte ochi .amândoi, că or

beşte omul priv indu-vă.
Nu-i aşa că este adorab il ? spuse A u re lia  cu du-] 

ioşic în g las, frecându-şi obrazul de părul copilului.
-  încân tăto r. Parcă a r  fi făcut d e  tine.
Peste fa ţa  A urelie i se strecură o umbră dc tristeţe 

şi Cii lăsă  ochii în jos, să nu se citească în ei em oţia pe 
care i-o treziseră cuvintele lui. *

-  D a, recunoscu ea, asem ănarea este perfectă. Bun! 
Suntem gata ?

-  Da !
-  E i bine, dragul meu coleg... Sc rid ică ţinându-1

pe Andv în braţe. L a lucru ! . -
-  Nu a i  altceva de făcut decât să te joci cu el, îi 

spuse Larry. Şi fii cât m ai natura lă . Totu l trebuie să 
p ara  spontan. Se u ită la  Andy care  nu-i p ierdea din 
ochi. Parcă a r  întelege tot oe spun.

-  C hiar înţelege tot, spuse A urelia . E ste un copil 
foarre in teligent.

-  Bun, atunci să-i dăm drum ul ! Să sperăm  că o 
să vă înţelegeţi bine am ândoi. O să facem pauze d in  
când in  când. Nu se poate lucra tim p îndelungat cu un 
cop 'l

Acum erau a lez a ţi am ândoi pe covor, ap lecându-şi 
unul spre a ltu l capctcle ie r  brune. A urelia  r id ica  tu r 
nuri din a ib u r i pe care A ndy le  dărâm a la reoezeală ,’ 
cu încântare. în  curând fură a tâ t de absorbiţi d e  jocul 
lor încât u itară  cu desăvârşire d c  L arry . C u lcată  pe



burtă, A urelia  părea toarte încântată să  construiască 
turnuri destinate unei d istrugeri rap ide. L a  un moment 
dat, copilul întinse m âna spre păru ! e i, îşi înfipse de
geţe le le  în p letele m ătăsoase şi duse o şuv iţă la  gură.

E a se întoarse pe spate şi-l rid ică în aer cu b raţe le  
întinse. Andy ganguri de plăcere. 11 aşeză pe burta ei 
şi-l Msă să se joace cu nasturii de la  bluză. î i  stud ia 
fa ţa , urm ărind cu vârfu l degetului lin ia  obrăjorului şi 
a  bărbier' C ât cfe mult îşi dorea să a ib ă  un copil î

Se rid ică şi-l legănă puţin , apoi îl strânse la  piept. 
A ceasta era dorinţa e î cea mai m are, îşi "dădu ea brusc 
seam a. Un copil. Un copil a l  e i, care să-i cuprindă g â
tu l cu braţele . Un copil de Ia bărbatu l pe care-1 iubea, 
înch ise ochii şi-şi lip i obrazul de obrăjorul lui A ndy. 
Când îi deschise, în tâln i privirea lui Bret fixând-o cu 
interes. î l  privi fără  să spună nirfiic, în ţe legând  în acel 
moment că el era bărbatu l pc care-1 Lubea. Până acum 
refuzase să recunoască. D ar era chir că nu mai putea 
să nege ev iden ţa acestui fap t.

A ndy a  trezi la rea litate  în trerupând farm ecul ace
lei clipe şi trăgând-o cu putere de păr. în toarse repede 
capul, răvăşită  complet de constatarea pe care tocmai o 
fâcuse.

Scoase un suspin de uşurare când L arry  îi anunţă 
că term inase. .S e  strădu i să  zâm bească, să  nu=-şi trădeze 
em oţia.

-  G enial ! strigă L arry . V ă potriv iţi foarte bine voi 
doi : a ţ i făcut un lucru foarte bun îm preună. N -ar spu
ne nimeni că nu e ch iar o mam ă cu propriul ei copil. 
Anx muncit bine pe z iua d e  astăzi.

„Nu a fost muncă", se gândi A ure lia . N u. T răise 
într-o închipui re, într-un v is de care se  lăsase purtată. 
Nu cumva toată v ia ţa  ei nu era a ltceva decât o închi-



puirc, o iluzie, un vis ? La o asem enea idee fu cuprinsă 
dc un râs nervos, din care se opri brusc. Nu era mo
mentul să întrerupă cursul firesc a l lucrului, pentru a 
face analiza stărilor ei em oţionale. De asta avea timp 
m ai târziu , când urm a să fie singură, să poată pătrunde 
în linişte în grădina sufletului ei.

- O să dureze mult până instalăm  decorul următor, 
spuse Larry uitându-se la ceas. Ce-ar fi dacă te-ai duce 
să mănânci ceva înainte să te schimbi ? A i o oră liberă 
în fata ta .

A ure lia  acceptă, m ulţum ită la ideea că măcar pen
tru puţin timp va fi singură.

-  V in cu tine, se oferi Bret im ediat.
-  Oh, nu...
E l încruntă din sprâncene când văzu privirea ei 

speriată .
-  Vreau să spun că ... nu te deran ja. Sigur a i trea

bă. Cred că trebuie să te întorci la lucru.
-  E adevărat că am treabă la birou, totuşi mi se 

în tâm plă şi mie să mănânc din când în când.
O a ju tă să-şi îmbrace paltonul, lăsându-şi m âinile 

să alunece pe umerii ei şi ţinându-le mai mult decât era 
necesar. A tingerea  ̂ °telor lui avu asupra ei efectul 
unei arsu ri, chiar prin stofa groasă a  rochiei, şi A urelia 
tresări.

-  Nu-ţi fie team ă, nu pe tine am intenţia să te m ă
nânc, A urelia . Când o să încetezi să mă consideri un 
monstru înspăim ântător ?

Nu era  m ultă lume pc străzile acoperite cu o poj
gh iţă de gheaţă care le făcea să pară de cristal. A şezată 
în m aşină lângă el, A urelia  se sim ţea prinsă într-o cap
cană. D upă un moment de tăcere făcu un efort ca să 
m ai destindă atm osfera.



-  Priveşte ! E m inunat, nu găseşti ? spuse ea arâ- 
tându-i copacii în a le  căror ram uri, îm brăcate în haina 
de zăpadă arg in tie , scântciau parcă pietre preţioase. 
A dor zăpada, continuă ea ca să prelungească conversa
ţ ia , totul devine atâ t de curat, de pur, de frumos, aco
perit de m antia zăpezii... A i crede...

-  C ă eşti la tine, în K ansas ?
-  D a, recunoscu ea , coborând ochii sub privirea 

lui pătrunzătoare.
La e a ... S -ar sim ţi la  ea oriunde dacă ar  fi şi e l 

acolo, d ar acesta era secretul e i pe c a re .treb u ia  să-l 
păstreze cu străşnicie num ai pentru sine. Bret nu trebu ia 
să afle pentru nimic în lume că-1 iubeşte, iar ea tre
buia să se ascundă sub pavăza indiferenţei.

In cafeneaua mică unde in trară, A urelia  continuă să 
vorbească spunând ce-i trecea prin m inte, ca să-şi ascun
dă tulburarea dc care era cuprinsă.

-  Eşti sigură că totul este în ordine, A urelia  ? o 
întrebă el. V ăd că eşti foarte ag ita tă  în ultim ul tim p. 
O privea cu atenţie , cu nişte ochi a tâ t de pătrunzători 
încât ca se tem ea să nu-i a f le  gândurile.

-  D a, este, adevăra t, răspunse A ure lia  cu un calm  
care o surprinse şi pc ca. Am muncit mult în u ltîm e'e  
săp tăm ân i... Pe urm ă, sunt şi foarte îngrijorată să aflu  
cum o să iasă reportajul.

-  D acă numai asta te preocupă, pot să te asigur 
de pe acum că v a  fi un m are succes. O să te prăbuşeşti 
sub ofertele ziarelor şi a le  te lev iz iun ii... n-o să a i decât 
să a leg i ce-ţi va conveni m ai mult.

-  Oh \
E l o p riv i încruntat.
-  Este tot ce a i de spus ? D oar nu asta  e ceea ce 

îţ i doreşti cel m ai m ult ?



Ba tin, desigur, recunoscu ea manifestând un en
tuziasm care era departe de ceea ce simţea în realitate. 
O să sar în sus de bucurie. Ş i-ţi sunt foarte recunoscă
toare pentru ocazia pe care m i-ai oferit-o...

Păstrează-ţi recunoştinţa, o întrerupse el brusc. 
Acest reportaj este fructul unei munci de echipă, din 
care vei recolta ceea ce a i semănat. Şi acum, dacă ai 
term inat de mâncat, hai să mergem. Te duc înapoi iar 
cu mă întorc la birou.

î l  urmă, cu gâtu l uscat de necaz. O are ce spusese 
cu-1 înfuriase dintr-o dată ?

*
* *

Lucrul era pe sfârşite. Făceau ultim ele fotografii. 
A urelia  îşi schimba îmbrăcăm intea în căm ăruţa din stu
dioul lui Larry care îi era rezervată. R id icând ochii se 
văzu în oglindă şi rămase cu .răsuflarea tă ia tă . Când 
scosese rochia de casă din cutia in  care fusese împache
ta tă  o găsise în tr-adevăr frumoasă, dar nimic mai mult. 
D ar acum, când o vedea îm brăcată pe ea , i se părea 
m inunată. M ătasea vaporoasă ca o spumă îi cădea na 
unduiri graţioase până Ia glezne, lăsând să I se ghiceas
că formele perfecte. Decolteul descoperea discret locul 
m isterios de unde porneau sânii. E ra un veşmânt de 
toată frumuseţea care mai mult o descoperea decât o 
acoperea.

Puţin mai înainte fusese fotografiată în timp ce era 
îm brăcată într-un mantou superb de zibelină, iar L rrry  
ştiuse să  prindă expresia de încântare dc pe chipul ei 
când îşi ascunsese înfrigurată bărbia în blana moale şi 
caldă. D ar ea prefera rochia aceea de casă care avea



ceva atât dc special, ca şi cnm ar fi fost: creată numai 
pentru ea.

ÎI găsi pe Larry în studio. Se întrecu sc pe sine. Ilu
m inatul d iscret din cameră dădea exact iluzia unui clar 
de lună. Atmosfera era romantică şi foarte rafinată. în  
jur parcă plutea o pulbere de aur.

-  Eşti gata ? Perfect ! spuse Larry întorcându-se.
Scoase un lung şu ierat adm irativ .
-  Eşti superbă în rochia asta. Toţi tip ii care or sa 

te vadă în fotografie or să se îndrăgostească de tine. 
Şi toate femeile îşi vor imagina că sunt în locul tău. 
Ştii, deşi te cunosc de a tâta  timp, încă îm i provoci sur
prize.

în  acel moment se deschise uşa şi Bîret in tră, cus 
CharJene la braţul său. O studie îndelung pe A urelia în 
timp ce ea fremăta sub p riv irea din care ţâşneau nişte 
raze fierbinţi ce o ardeaai.

-  Eşti intr-adevăr încântătoare, A urelia.
-  M ulţumesc, spuse ea străduindu-se să-şi stăpât 

ncască trcmuruf din glas.
Privirea g lacială a  Charlenei avu asupra ei efectul- 

unui duş rece. De ce o adiisese Bret pe femeia asta  a r  
e l ?

Larry sparse tăcerea care se aşternuse :
-  Tocmai începeam...
-  Nu vă sinchisiţi de noi, spuse Bret. Charlene voia 

să vadă cum arată  reportajul acesta care mă preocupă 
atât. Gândul că Charlene avea un cuvânt de spus de
spre timpul şi preocupările Iui Bret făcu să i se topeas
că Aureliei toată buna dispoziţie. Dar în definitiv, ce 
credea ? U itase oare că sentimentele ei nu erau îm părtă
şite ? Simţea cum i se preling lacrim ile, dar nu pe obraji 
ci în suflet.



Aşaza-te acolo, A urelia , spuse Larry.
Lumina discretă cernută din reflectoare dădea p ielii 

A ureliei o strălucire delicată, mătăsoasă, iar silueta ei 
splendidă sc întrezărea în lumina d iafană sub mătasea 
fină, vaporoasă. Larry deschise ventilatorul ca să tacă 
vânt. Im ediat, o uşoară briză îi învolbură părul, iar
mătasea rochiei se încolăci în jurul ei.

-  Bun... Acum ridica-ţi părul... Aşa ! O să faci 
multe victime cu pozele astea.

Larry continua să-i dea indicaţii pe care ea le exe
cuta fără să comcnteze, luându-şi poziţiile şi expresiile 
pe care i le cerea el.

-  Bun, acum priveşte aparatu l şi închipuie-ţi că
este bărbatul pe care îl iubeşti... Soseşte... Se apropie... 
în  curând te va îm brăţişa...

A urelia aruncă o privire spre fundul studioului şi, 
întâlnind privirea lui Bret, nu-şi putu stăpâni un fior
care-o făcu să tremure din cap până-n picioare.

-  H ai, A urelia , am nevoie de pasiune, nu de pani
că. H ai, iubito, priveşte aparatu l.

Ea se supuse, cu gâtul uscat de emoţie. D ar, încet, 
sc lăsă purtată de închipuire : aparatu l de fotografiat 
se transformă în Bret. Un Bret care o privea cu ochii 
arzând de dragoste şi de dorinţă. Venea 'către ea plin 
de tandreţe, o lua în braţe şi m âinile lui o mângâiau
bl ind în timp ce-i strivea buzele cu buzele lu i, după
care îi şoptea cuvintele pe care ea visa să le audă ros
tite dc el, făcând-o să se scalde în căldura acelor cu-
vinte.

E foarte bine aşa, A urelia !
P ierdută în lumea ei im aginară, tresări şi se uită la

L a r ry 'c u  un aer mirat când se-trez i la realitate.
Ai f(5st genială ! Chiar şi eu m-am îndrăgostit de



-  Ştii că este o idee ? Ne-am putea căsători. Am 
locui într-o cameră obscură mobilată cu reflectoare.

-  Bret, rochia asta de casă este încântătoare ! în
trerupse brusc discuţia vocea Charlenei. O vreau nea
părat. Vrei să m i-a  faci cadou ? H al, spune, continuă 
ea cu o voce caldă, învăluitoare, în stare să farmece 
pe oricine, cu un zâmbet încărcat de promisiuni, In '•imp
ce mâna ei cu unghii roşii mângâia braţul lui Bret.

-  D a, sigur î spuse el fără să piardă din ochi figu
ra Aureliei. Dacă ţi face plăcere...

A urelia simţea că se sufocă de mânie. Gestul acesta
o rănea până în adâncul inim ii. Ii privi un moment în 
tăcere, apoi se întoarse brusc şi se îndreptă spre came
ra din spate.

Acolo, în sfârşit singură, îşi rezemă fruutea arză
toare de peretele rece. Suferea cumplit. Cum putuse 
Bret să facă aşa ceva ? Rochia aceasta de interior fu
sese creată pentru ea şi numai ei trebuia să-i aparţină, 
închise ochii şi dădu drumul unui lung suspin. Şi ea 
care se închipuia în braţele lui, îmbrăcată cu rochia as
ta ... Acum era Charlene cea care o va purta, în timp 
ce el o va învălui cu priviri drăgăstoase, o va m ângâia, 
o va săruta, lăsându-se amândoi târâţi în vârtejul do
rinţei. Suferinţa Aureliei se transformă brusc în mânie. 
D acă asta voia el, cu atât mai bine ! înnebunită de 
furie, îşi scoase rochia de casă şi se îmbrăcă.

Când se întoarse în studio îl găsi pe Bret aşezat în 
fotoliul lui Larry. E ra singur. A urelia se îndreptă di
rect spre el şi aruncă rochia pe birou.

-  Poftim I Pentru prietena ta ! A r trebui să o dai 
la  curăţat înainte să i-o faci cadou. Se îndreptă spre 
uşă când el o prinse de încheietura m âinii.

-  Ce-i cu tine, A urelia ?
-  Cu mine ? Nimic.



Nu mni fă pc proasta. E şti tu lburată şi vreau s ă  
şl iu de ce.

Tulburată, eu ?
încercă să se desprindă dm mâna lui, «fer nu reuşi*.
-  Şi chiar dacă aş fi, nu v ăd  de ce asta t e  priveşte 

pc tine. Contractul nu mă obligă să-ţr mărturisesc st5- 
rilt- mele sufle teşti.» , după câte ştiu1.

încercă din nou să se elibereze, dar el o cuprinse 
strâns de umeri şi spuse cu © voce aspră :

-  Ajunge ! Spune, ce a i ?
-  Ce am ? O să-ţi- spun ce am ? strigă ea, cu obrajii 

în flăcări. A i venit aici cu roşcata ta  şi i^ai făcu t cadou1 
rochia mea. A  fost destul să chpeaseă fluturând dm  
gene, că te-ai şi grăbit să i-o oferi.

-  Pentru asta  eşti supărată ?  Număr pentru asta ? 
întrebă ef exasperat. D ar dacă nu trebuie decât a tâ t  ca' 
să-fi fac e  plăcere, îţ i voi oferi* şi ţie una.

-  Nu-ţi m ai lua aeruf acesta de superioritate f răsi- 
punse ea furioasă Crzei că mă poţi cum păra cu o câr
pă ? Păstrează-ţi banii pentru cefe care ţi- i cer şi fa- 
să mă pe mine în pace.

-  Nu pleci nicăieri până nu te calmezi şt p ână nu. 
lămurim chestia asta.

Ochii Aureliei e ra  scăldaţi de lacrim i.
-  Oh I Nu fcţetegi nimic, gemu ea. N u înţelegi ab 

solut nimic 1
-  Nu mai plânge, A urelia , ii spuse e l ştergându-t 

lacrim ile. Nu suport să v ăd  fem eile plângând. laeetea- 
ză să plângi fe halul acesta.

-  N u ştiu să plâng decât aşa , spuse e a  printre sus
pine.

• -  Nu mai înţeleg nimic. Doar nu v re i să spui că 
suferi în aşa hal din cauza unei rochii. H ai, ia-o, dacă



e atât de importantă pentru tin e . t i  Tfftmse cutia. Char
lene are sertare întregi.

A teste iraWmc -cuvinte fu ră p icătura care umplu pa
tern '! .

“ -  'Nu am  nevwie de capotul tău . Păstrează-1. Nu 
vreau să-l mai văd niciodată ! ţipă ea cu vocea sugru
m ată. Şi t»ucuraţi-vă de el, tu şi iubita ta . îş i luă haina 
şi "teşi trân tind  uşa. A fară, pe stradă, era cât pe-aci s-o 
ca'lce o maşină.

O are înnebunise ? Ce-o apucase să se enerveze în 
aşa hal pentru o bucată de mătase ?  Şi mai ales, ce-i
venise să se ataşeze în aşa hal de un bărbat odios, ne
sim ţit şi cane pe deasupra o iubea pe a lta  ?

Tocm ai făcea semn unui taxi. când simţi pe um ăr 
o mână •străină.

-  M -am  săturat de capriciile ta le . A urelia . Şi mai 
a les, detest să mi se trântească uşa în nas.

Vocea li «una am eninţătoare, clar ea nu se lăsă im
presionată.

-  Nu <mai avem nimic să ne spunem ! .izbucni ea.
-  Ba da ! avem m ulte *ă ne spunem.
-  Orianaa., ,tot n-ai în ţelege, a s e  ea , pe tonul dis

preţuitor al unu-i adu lt ca te  «e  adresează unui copil tâm - 
ifrtt. N u eşti decât un bărbat

-  D a, sunt bărbat. O dată ai şi tu dreptate. La-
ând-© in  Jamţe îşi apăsă cu brutalitate gura peste bu
zele ei, forţând-o să le .deschidă. D eodată, totul în iur 
d ispăru. Răm aseră acolo lipiţi unul de altu l, fără să se
sinchisească de oamenii care treceau pe lângă ei. Când
îi dădu drumul, ea se îndepărtă, ca să poată respira.

-  Bun, acum că mi-ai făcut dovada că eşti bărbat, 
e timpul să plec.

-  Hai să mergem înapoi, sus. Să continuăm accas-
tă  discuţie Ia căldură.



-  Nu i D iscuţia s-a term inat.
-  Nu dc to t... insistă el, trăgând-o de mână.
„în  nici un caz nu trebuie să răm ân singură cu e l în 

jio  t m om ent..., îşi spuse ea repede. Nu m ai am putere 
«ă rezist, ia r  Iui nu-i va fi deloc greu să-şi dea seama

.1 ta."
-  Te asigur, B ret... Cum se făcea că vocea e i de

venise a tâ t de calm ă ? N-aş vrea să provoc un scandal, 
d ar clacă mai continui să trag i de mine, strig. Şi am o 
voce zdravănă, să ştii.

-  N -ai îndrăzni. A urelia , trebuie să avem neapă
rat o exp licaţie , o dată pentru totdeauna.

-  Bret ! Ne-am enervat am ândoi şi ne-am pierdut 
sângele rece pentru un lucru care în tr-adevăr nu m erită. 
Să lăsăm  lucrurile aşa cum sunt şi să nu mai vorbim 
despre asta . E o întâm plare pur şi simplu rid icolă.

î i  era din ce în ce mai greu să-i reziste.
-  Te rog, Bret ! Să nu mai vorbim . F iecare om are 

momente de enervare sau de proastă dispoziţie, din 
când în când.

-  Foarte bine, spuse el după un tim p de tăcere. 
Să uităm  povestea asta ... pentru moment.

A urelia  respiră uşurată. D acă el a r  mai fi insistat, 
a r  fi sfârşit prin a  accepta, să urce înapoi cu el. Văzu 
un tax i, şi ducându-şi degetele la  buze, scoase un flu
ierat strident.

-  E clar, n-o să încetezi niciodată să-m i faci sur
prize 1 spuse ei încremenit de uim ire.



C A PIT O LU L CINCI

Se apropia Crăciunul şi New Y orkul începea să se 
gătească de sărbătoare. Cu fruntea lip ită  de geam , Au
relia  privea şirurile de maşini şi m ulţim ea an im ată a 
oamenilor scurgându-se în valuri pe străzile lum inate 
feeric. Fulgi mari dc zăpadă zburau vesel prin aer ca 
nişte fluturi de m ătase a lbă .

Lucrul pentru reportaj se term inase, fuseseră făcute 
toate fotografiile şi A ure lia  nu mai avusese nici o oca
zie să-l vadă pe Bret în ultim ul timp. Se gândea cu 
inim a strânsă şi plină de tristeţe că-1 va vedea din ce 
în ce mai rar ; se term inaseră în tâln irile  lor zilnice. D in 
fericire, pleca a  doua zi în K ansas, să petreacă sărbă
torile cu familia* ei.

Era tocmai ceea ce îi trebuia acum. V a avea zece 
zile de lin işte , timp în care să-şi panseze răn ile inim ii 
şi să se gândească şi la  viitorul ei, care în momentul 
acesta îi apărea întunecat şi go lit de orice speranţă.

Soneria de la uşă îi întrerupse gândurile.
-  C ine este ? întrebă e a  înainte de a deschide uşa.
-  Moş Crăciun.
-  Bret ? bâigui ea em oţionată. T u ... tu eşti ?
-  M ă laşi să intru , sau discutăm prin uşă ?
r  Iartă-m ă.



Deschise uşa şi privi cu adm iraţie statura puterni
cii şi degajată a omului stăpân pe el, care stătea sprijin it 
dc tocul uşii.

- Văd că stai încuiată acum, spuse el exam inându-i 
un moment rochia de casă de culoare gri, înainte să 
ridicc ochii către faţa ei. Ce zici, pot să intru ?

-  Bineînţeles.
Se dădu înapoi ca să-l. la se  s ă  treacă.
-  Credeam că Moş Crăciun vine pe coş.
-  Nu azi.. Aş bea puţin din faimosul tău whisky.’ 

E un ger afară  Gă am îngheţat.
-  în  felul ăsta îmi spulberi ultimele iluzii. Şi eu 

care eram convinsă că Moş Crăciun se Hrăneşte numai 
cu lapte şi prăjituri de ciocolată !

-  Să fim serioşi ! Din câ t î l  cunosc eu, cu siguran
ţă  că poartă o sticluţă de whisky în buzunarul cojocului.

-  Cum poţi. săt-L trădezi cu atâta sânge rece ? în
trebă ea  îndreptându-se spre bucătărie.

Se întoarse cu. sticla d e  whisky din care. turnă în
tr-un pahar până îl umplu..

-  Nu vrei să bei cu mine, măcar de data asta ?
-  în  nici un caz !
-  B ine, atunci b e i măcar altceva. Nu suport să 

beau de unul singur.
A urelia se duse în. bucătărie unde îşi turnă un suc 

de portocale apoi se întoarse in  salon.
-  Pleci în Kansas m âine dim ineaţă ? o întrebă el 

aşezându-se pe d ivan , în. timp ce A urelia, prudentă, luă 
Ibc pe un scaun în faţa fui

-  D^, voi petrece sărbătorile de iarnă în fam ilie. 
Voi sta acolo până pe doi ianuarie.

-  îţ i  doresc un Crăciun fericit şi un an bun. Mă 
voi gândi la tine când vor răsuna cefe douăsprezece 
bătăi din noaptea Anului Nou.



-  Sunt convinsă că vei fi prea ocupat pentru -asta.
-  Oh ! Voi găsi eu tm -minut, spuse el sorbind din 

whisky. Am ceva pentru tine, continuă dl scoţând un 
mic padhet 'din buzunar.

E a privi îndelung cadoul şi, ridicând ochii m ăriţi 
de surpriză spre el, spuse :

-  Oh ! D ar... E u  nu... Eu nu am nimic sâ-ţi dă
ruiesc.

-  Eşti sigura ? Sîîrtrdfeă el -cu subînţeles.
Ea «®şi.

-  C rede-m ă, Bret, nu .pat s ă  accept, nu mi sc .cu
v ine un asemenea dar.

-  Să spunem că vine de la M afestaiea Sa pentmi 
.unul din -modestii săi siţpuşi.

î i  >luă paharul din mână -şi .puse în locul lu i pache
ţelu l.

-  A i o memorie grozavă, spuse ea zârribind.
-  O memorie de elefant. Hai, ,desch‘ide-I. Ştiu că 

mori de curiozitate.
-  Dacă există ceva l a  care nu aim tăria  să rezist, 

sunt cadourile de‘ Crăciun.
Desfăcu hârtia aurie şi se simţi năucită de încânta

re şi de m irare ridicând capacul '.cutiuţei : -două safire 
montate în nişte cercei supenhi străluceau .pe .catifeaua 
neagră.

-  Pietrele astea sunt ca ochii tă i. U n albastru lim 
pede şi strălucitor care aruncă scântei... M -am  gândit 
că a r  fi o crimă să se afle în alte urechi decât =tn ale 
ta le .

-  Oh ! Sunt splendizi ! Sunt m inunaţi, m urm ură 
ea. D ar n-ar f i  trebu it...

-  Nu, asta e adevărat. Eşti mulţum ită ?
-  D a... răspunse ea zâmbind. E ^ in tr-adcvar un ca

dou form idabil. Nici nu ştiu cum să-ţi mulţumesc.



- O să-ţi arat cum.
Sc ridică şi o luă în braţe.
-  Aşa. de exemplu !
El îşi apăsă buzele pe a le  ei. După o uşoară ezitare 

ca îi întoarse sărutul. Doar trebuia să-i mulţumească, 
nu ? Numai că sărutul se prelungi şi ea uită că era vor
ba numai dc o dovadă de recunoştinţă.

- încă o dată, draga mea ! spuse el când ea vru 
In sfârşit să se îndepărteze. Nu uita că sunt doi cercei.

Şi din nou gura lui o cuprinse pe a ei. Aurelia sim
ţea că trupul i se topea confundându-se cu al lui şi se 
strânse şi mai mult în braţele lu i, înfigându-şi degetele 
în părul lui blond.

Pierzând orice legătură cu lumea înconjurătoare, ea 
sc lăsă târâtă  de vârteju l dorinţei. Nu mai exista ni
mic decât gura lui peste a ei şi trupul lui musculos 
strângându-l pe al ei.

Când buzele li se despărţiră într-un târziu, el o 
privi cu ochii scânteind dc dorinţă.

-  Ce păcat că nu ai decât două urechi...
Ea îşi rezemă fruntea de pieptul lui şi se strădui 

să-şi recapete răsuflarea.
- T e  rog, Bret I şopti ea fără să-i dea drumul din 

braţe. Uit de toate când mă săruţi.
-  A devărat ?
îş i înfundă faţa în părul e i ca smoala.
-  Ce interesant...
î i  rid ică bărbia cercetându-i chipul cu atenţie.
-  Ştii că e periculos să faci o asemenea m ărturisi

re ? Aş putea fi tentat să profit. D ar nu o voi face... 
nu încă. .



î i  dădu drumul şi ea trebui să tacă apel ia toată
voinţa de care era în stare ca să nu-1 reţină în conti
nuare lipit de ea. Când se îndepărtă, parcă se rupse
din ea.

Bret se îndreptă către masă, bău paharul până la 
fund şi-şi îmbrăcă paltonul. în  faţa uşii se întoarse şi i 
zâmbi :

-  Crăciun fericit, A urelia !
-  Crăciun fericit, Bret 1 murmură ea în timp ce

uşa se închidea fără zgomot, ca în vis.

*
* *

Cerul albastru fără nori părea de cristal, iar aerul 
rece şi curat avea acel miros fam iliar pe care l-ar fi 
recunoscut oricând : era mirosul din ţa>ra copilăriei.

Coborî din maşină şi intră pe pământul fermei, a l 
casei părinteşti. Rămase un moment nemişcată, copleşi
tă dc am intiri. *

-  Tom ! Dc ce intri prin spate ?
Era vocea lui Sarah Baxter care ieşea din bucătă

rie ştergându-şi m âinile pe şortul alb când, dând cu 
ochii de femeia înaltă şi brunetă caire se afla  în m ijlo
cul camerei, se opri brusc.

-  Aurelia I O, Doamne 1 Nu te-am auzit intrând.
Fata se aruncă în braţele mamei sale.
-  M amă ! Dacă ai şti ce bine e să fii acasă 1
Chiar dacă mama remarcă tristeţea care învăluia

vocea fiicei sale, nu lăsă să se vadă nimic şi se mulţumi 
s-o sărute şi s-o îmbrăţişeze cu multă căldură. Apoi sc 
îndepărtă şi o studie cu un ochi critic.

-  A r trebui să mai pui pe tine câteva kilograme.



- «In te uită cine a  sosit de ia New Yor'k '!
'J am Baxter, care intrase pe uşa -din spate, %i străn

ut fiica în braţe <cu tandreţe. Ea inspiră cu -plăcere *mi- 
iosul de fân care se răspândea din hainele ta tălu i său.

- Lasă-m ă ;să t e  privesc... C e  m inunăţie 1
î i  rmmcă o  privire soţiei sale.
-  Am făcut treabă bună noi, am ândoi. Nu găseşti ?
Puţin mai târziu, A urelia se duse după mama ei în

bucătărie. O arom ă delicioasă se rid ica din oalele de 
pe foc şi Aurelia o ascifttă pe maică-sa vorbindu-i de
spre ultim ele evenimente din fam ilie . Apoi, brusc, mân
gâie cerceii cu safire şi figura lu i Bret îi apăru cu a tâta  
claritate încât aproape îi sim ţea prezenţa lângă ea. în 
toarse repede capul ca să-şi ascundă lacrim ile care-i
■inundaseră -odrri.

*
* *

în  dim ineaţa Crăciunului, A urelia  se tnreeri îtn *  ori,
în camera ei de copil. &e culcase târziu ân ajun -şi ador
m ise foarte g£eu, stând cu ochii in -tavan ore .întregi. 
O rice ar  fi încercat, nu reuşea să  ş i- l scoată ;pe B ret din 
micite. Imaginea lui o urm ărea. Nu dorea altceva decât 
să sim tă braţele lui în jurul trupului e i. Şi această do
rinţă era atât de puternică încât se transforma .într-o du
rere pe care nimic- .n-o .putea a lin a .

J l  iubea. î l  iubea şi în acelaşi .timp îl oua pentru
ca el nu-i îm părtăşea iubirea. O dorea., desiguţ, asta
era clar. D c a ltfe l, e l nici nu ascunsese acest fapt. D ar 
c  departe de la dorinţă până ’la dragoste, şi acest drum 
lun g  el în nici un caz ,nu avea intenţia să-l jpascuţgă. 
D ar cum putuse ea să se "îndrăgostească de un ‘bărbat 
ntîit de arogant, de autoritar, de sigur pe d  ?  ‘Ş i cu un



caracter imposibil. D ar oricâte defecte ii- găsea, ou reu
şea să şi-C scoată din minte mai m ult d'e cinci' minute.

„Astăzi este Crăciunul*1, îşi* spuse ea încercând' sa 
se scuture de jugul acestei iubiri. D oar n-o să-i' îngăduie 
îu î  Bret să-i strice să rb ă to a rea ! Se ridică din pat,. îşi 
puse o rochie de casă şr ieşf d in  cameră.

T im p  de o o ră toată lumea stătu- în jurul pomului 
de Crăciun, ia r  casa răsună de strigăte de bucurie şi: de 
foşnetul hârtiilor.

Puţin mai târziu, Aurelia* se strecură a fa ră  din casă
să  se plimbe. Zăpada îngheţată scârţâ ia  sub' paşii ei'.
Totul era alb ca şi cum natura întreagă fusese atinsă de
o baghetă magică. M ii de steluţe argintii poleiau zăpada. 
Copacii, alb i şi muţi, erau îmbrăcaţi în haine de ză
padă î l  găsi pe tatăl ei în grajd  şi, tot vorbind cu el", 
îşi trecea un pumn de grăunţe dintr-o mană în tr-alta,
gest cate-i răsărea din îm părăţia uitării', am intindu-i de 
gesturile copilăriei:

-  De fapt, A urelia , tu eşti făcută să trăieşti la o
fermă, nu-i aşa ?;

El «orbise fără să se gândească prea mult,, dau ea 
îl privi cu un aer de tristeţe.

-  Da<„ este adevărat.
-  A urelia , a  întrebă e l  cu. blândeţe, ce-i- cu* tine ? 

Ce nu merge Gum trebuie ?
-  Nu ştiu.. Scoase un oftat lung. Sunt nnsmente când 

au  mai pot să suport New Yorkul. Am impresia c ă  m ă 
sufoe fn< oraşul acela.

-  Credeam că eştf; feric ită  acolo.
-  Am fost... Sunt 1 se corectă- ea. E  de-a dreptu l 

pasionant s§ trăieşti la New York. Este o v ia ţă  foarte 
p lfaă şf ag itată : ŞF ari' ocazia să întâlneşti fot felul* d'e 
oameni interesanţi. îş i alungă din minte doi ochi cenuşii



<,ik o urm ăreau. Totuşi, uneori, lin iştea şi spaţiu l întins 
de aici îmi lipsesc. Cu a lte  cuvinte, duc dorul locurilor 
natale. D ar o să-mi treacă. Tocmai am  term inat de lu
crat la un reportaj foarte reuşit, dar care m-a epuizat.

Ea ştia foarte bine că nu munca o epuizase, ci mai 
curând patronul pentru care muncise.

-  A urelia , dacă nu eşti feric ită , dacă e  ceva care
te preocupă, spune-mi. Ş tii că aş face orice să te pot 
a ju ta . 1

Se gândi un moment că a r  fi foarte bine dacă a r  
putea să se refugieze în braţele lui şi să-i m ărturisească 
tot. D ar îşi spuse că l-ar în trista degeaba, şi că pe ea 
n-ar ajuta-o  cu nimic dacă ta tă l său ar  şti că este în
drăgostită de un bărbat care nu vede în ea a ltceva decât
o figură fotogenică cu ajutoru l căre ia îşi mai poate m ări 
cifra de afaceri.

-  Nu este nimic grav, nu te nelin işti, î i spuse ca. 
Sunt doar foarte obosită, asta-i tot. M ă duc să dau de
mâncare la găini.

Toată ziua casa a fost p lină de râsete şi de strigă
te le  copiilor. Absorbită a i  treburile gospodăreşti şi cu 
d iscuţiile  în fam ilie , A urelia  nu mai avu tim p să se gân
dească, la necazurile ei.

D ar când petrecerea se term ină, se trezi în salon 
singură, cu ibărită într-un fotoliu în faţa  pomului de 
Crăciun şi întrebându-se ce făcea Bret în acel moment, 
îs i  petrecuse ziua cu Charlene, la  club, ori la  prieteni ? 
Si acum era aşezat în faţa  căm inului cu Charlene pc 
genunchi... Charlene îm brăcată în acea vaporoasă ro
chie dc casă, moale şr transparen tă...

I sc frânse in im a când îşi im agină scena, cuprinsă 
dc o stare de gelozie care-o îm pingea spre d isperare. Şi 
nu putea să facă nim ic. N u-i răm ăsese a ltceva dc făcut



decât sâ se Înveţe să tră iască cu această surerinţă şi să 
iubească în tăcere ...

*
* *

V acanţa trecu repede, lin iştită  şi odihnitoare. A u
relia regăsise- acasă ritm ul calm a l zilelor copilăriei. F ă
cuse plim bări lungi pe colinele acoperite de m antia a lbă 
a  iernii care cernuse o zăpadă fină peste toată natura.
I se părea că vântu l care se furişa printre ram urile co
pacilor bătrâni ducea cu el gândurile ei triste.

„O răşenii nu ştiu câtă m inunăţie este a ic i“, se gândea 
ea contemplând im ensitatea a lbă care se întindea în faţa 
ei. Şi de unde să ştie ? Cum ar putea să în ţeleagă ? în - 
depărtându-şi braţele începu să se învârtească în aeru l 
pur . în  apartam entul ei elegant din care se vedea o pă
dure de beton şi oţel, nu va putea n iciodată să se bucu
re de o asem enea încântare sufletească, de senzaţia că 
aparţinea unui întreg, naturii, păm ântulu i. Acelui pă
mânt care se întindea în faţa ei cât vedeai cu ochii. Pă
mântul care văzvjse trecând peste el ind ien i, pionieri, 
ferm ieri. O am enii v in şi p leacă. Se nasc şi mor. D ar 
păm ântul răm âne acolo, mereu acelaşi. Ş i când A urelia  
va d ispărea, pe câm puri, im ensele v a lu ri au rii a le  grâ- 
nelor îşi vor desfăşura mai departe unduirile în ad ierea 
vân tu lu i şi sub lum ina b inefăcătoare a  soarelui.

Iubea acest păm ânt. î i  p lăcea să-l strivească în m ană, 
să-l sim tă sub picioarele goale, vara . F ără  îndoială că, 
î r  ciuda lustrului pe care-1 căpătase, răm ăsese o m ică 
să lbatică , o ad evă ra tă  fiică a  câm piilor. Se întoarse încet 
spre casă, gândindu-se la  v iito ru l ei. A vea  douăzeci şi 
patru  de an i, un apartam ent la N ew Y ork , o cariera 
b ine trasa tă  în fa ţa  e i. Nu putea să abandoneze toate



astea şi să sc întoarcă să locuiască la  ferm ă. N u... T re
bui.i sa se întoarcă la N ew Y ork şi să continue să-şi 
exercite m eseria pe care şi-o alesese.

D ar o voce din adâncul in im ii ei îi spunea că nu 
acesta era adevăra tu l motiv pentru care ab ia  aştep ta 
să se întoarcă la  N ew York.

In momentul în care intra în casă, sună telefonul.
-  A lo !
-  Bună, A urelia .
-  Bret ?
N iciodată nu-şi închipuise că sim plul fapt de a auzi 

o voce la  telefon poate provoca un asem enea şoc.
-  M ereu la  fel de perspicace. Ce mai faci ?
Ea se sprijin i de perete, cu picioarele ca secerate.
-  Foarte bine, mulţumesc. N u ... nu mă aşteptam  

să-mi telefonezi. S-a întâm plat ceva ?
-  Ce să sc întâm ple ? N u, totul e bine. M -am  gân

d it că a  sosit tim pul să-ţi am intesc de ex istenţa bătrâ
nului New York, asta-i tot. A i de gând să te mai în-i 
torci ?

-  Da ! B ineînţeles.
T rase cu sete aer în piept.
-  A i, a i ceva de lucru pentru mine ?
-  De lucru ? D a, am ceva proiecte...
U rm ă o tăcere, apoi continuă :
-  Eşti dornică să  te apuci de lucru ?

D esigur ! Nu .vreau să ruginesc.
-  Văd.
N u, nu vedea nimic
-  B ine, o să ne gândim  la  asta  când te întorci. Ar 

fi păcat să nu-ţi foloseşti nenum ăratele ta le  tailente.
Am încredere In tine. Sunt convinsă că o să gă-, 

seştj ceva...



-  M m m . T e întorci la  sfârşitu l săp tăm ân ii ?
-  D a, pe două ianuarie.
-  O să-ţi telefonez. Păstrează pentru mine o seară 

lib eră , îi spuse el cu au to rita te  în g las. O să te  punem 
în faţa unui apara t de fotografiat, dacă as ta  e cea mai 
m are dorinţă a  ta.

-  De acord. E u ... B ine... Iţi mulţumesc că m-ai 
sunat.

-  A  fost p lăcerea m ea. Pe curând.
-  D a... Bret.
îş i frăm ânta m intea să m ai găsească ceva de spus, 

doar să mai prelungească convorbirea, ca să-i mai audă 
vocea.

-  D a ?
-  N u, nimic.
închise ochii, blestem ându-şi lipsa de im aginaţie.
-  O să ... o să aştept telefonul tău .
-  Perfect !
Urm ă un moment de tăcere, după care el continuă i
-  V acanţă p lăcută în continuare, A u re lia ...



CA PITO LU L ŞASE

Im ediat ce se întoarse la  New York, A urelia îi te- 
lefonă lui L arry . Ii răspunse o voce de femeie şi după 
un moment de ezitare, se scuză :

-  îm i pare rău , am  greşit numărul.
-  A urelia  ? Sunt eu, June.
-  June ? Ce mai faci ? Cum te-ai d istrat în vacan

ţă  ?
-  M inunat. M i-a spus L arry că a i fost plecată la 

fam ilia  ta. Cum ai petrecut ?
-  Foarte bine. E minunat să te a f li acasă, printre 

a i tăi.
-  O secundă... mă duc să-l chem pe Larry.
-  Nu ! Eu...
D eja L arry luase aparatu l când A urelia , încurcată; 

spuse că avea să sune' mai târziu.
-  Nu fă pe proasta, A urelia 1 June a  venit la  mine

să-m i a ju te să fac ordine printre revistele mele care 
sunt complet răvăşite.

Deci L arry îi dădea voie lui June să se atingă de
revistele lui a tâ t de preţioase. A urelia  îşi spuse că aces
ta era un semn că cei doi deveniseră foarte intim i.

-  Voiam numai să-ţi spun că m-am întors, zise ea.1 
In caz că a i avea  nevoie de mine.



-  M m m ... C red că mai curând a r  trebui să ier le
gătu ra  cu Bret. Nu u ita  că eşti încă legată de el prin 
contract. C e-ar fi dacă i-a i te lefona ?

-  N u, nu, răspunse ea făcând pe indiferenta. I-am 
spus că mă întorc pe doi ianuarie şi el ştie foarte bine

Şj unde să mă găsească.
Se scurseră câteva zile fă ră  ca Bret să dea vreun 

semn de v ia ţă . A ure lia  îşi petrecea mare parte din timp 
acasă , blocată dc zăpada care cădea fără  întrer pere 
asupra oraşu lu i, aşternându-se peste străz i, peste co
paci şi peste case, parcă s-ar fi deschis un robinet din 
cer O călca pe nervi că treb u ia  să stea închisă în casă 
după ce se obişnuise în u ltim ele două săptăm âni cu o 
via-'ă în aer liber. Umbla prin casă încoace şi încolo, 
fă ră  nici un rost, petrccând ore întregi la fereastră şi * 
privind cu tristeţe la trotuarele aşa de îngheţate încât 
păreau adevărate oglinzi.

în  seara aceea L isa venise la m asă la A urelia . 
A ceasta tocmai era în bucătărie să spele o salată când 
sună telefonul. Cum era cu m âin ile ude, o rugă pe prie
tena ei să răspundă.

L isa rid ică receptorul şi spuse pe un ton solemn :
-  A ici reşedinţa domnişoarei A urelia  Baxter. L isa 

M cD onald la  telefon. Domnişoara B axter v ine im ediat. 
D e îndată ce term ină sa lata .

-  L isa ! spuse A ure lia  sm ulgându-i receptorul, nu 
eşti zd ravănă.

-  E o voce m asculină, profundă' şi senzuală, şopti 
L isa  cu o scânteie de ironie în ochi.

-  M ulţum esc ! H ai, cară-te în bucătărie !
L isa se retrase dându-i cu t if la , în tim p ce A u re lia

răspundea : •
-  Bună seara ! N u o lu a  în serios pe prietena mea. 

E  cam trăsn ită .



-  Dc ce ?  E convorbirea cea m ai nostimă pc care 
mu ivut-o în ultim ul tim p.-’

-  Bret ?
Până în acel moment nu-şi dăduse seama cât de 

mult îi lipsise vocea lui.
-  C hiar eu. Bun-venit în jungla new-yorkeză. Cum 

a  fost în Kansas r
-  Foarte bine, bâigui ea. Foarte bine.
-  M m m ... Ce de am ănunte îm i 'dai ! A i petrecut 

bine de Crăciun ?
-  D a ,,s ig u r . Ş i t u ?  Ai avut o vacan ţă re u ş ită ?
-  M inunată ! D ar . cu siguranţă mai puţin ag ita tă  

decât a ta.
-  O ricum , d iferită , după cum îm i închipui.
-  Toate astea ţin de trecut şi acum nu mă intere

sează decât v iito ru l. Ce faci la  sfârşitu l săptăm ânii ?
-  L a sfârşitul săptăm ânii ? repetă ea prosteşte.
-  D a. Ce-ai spune de o plim bare la munte ?
-  La munte ?
-  A i de gând să mă mai îngâni m ult ? Spune, a i 

ceva de făcu t-sâm bătă şi dum inică ?
-  E i b ine, eu ...
-  îm i place că  ai răspunsuri prompte, spuse e l rău

tăcios
-  N u, n-am nimic de făcut ; nu mi-am făcut, nici 

un p lan ... deocam dată.
-  Foarte bine. Ş tii să schiezi ?
-  Să schiez ? în  K ansas nu se schiază, spuse ea , • 

străduindu-se să-şi stăpânească em oţia. E  nevoie de 
munţi ca să poţi practica un asem enea sport, ştii asta .

-  Foarte ad evăra t, recunoscu e l. Nu face nim ic, se 
aram 'ează. Aş v rea să fac o serie de fotografii pe tema : 
„ tânăra  fa tă  zburdând prin fcăpadă". A m  o cabană m ică



In munţii A dirondacks, lângă lacu l George. A r fi un 
decor foarte potrivit. Ş i vom putea îm bina plăcutul cu 
u tilu l

-  Noi ? întrebă ea mai m ult în şoaptă.
-  Nu te teme î spuse e l ironic. Nu te răpesc. Nu

mai dacă, până la u rm ă... B ret izbucni în râs. Sunt con
vins că a i roşit. A şa e ?

-  Foarte am uzant, ce să-ţi spun ! răspunse ca fu
rioasă. Tocmai mi-am adus am inte că sunt ocupată la 
sfârşitu l săptăm ânii.

-  Hei ! Ia-o mai încet, A urelia  ! î ţ i  am intesc că 
m ai *ai nişte ob ligaţii contractuale pentru încă două luni. 
V rei să lucrezi ? E i bine, tocmai asta  îţi propun şi eu.

-  D a, d ar...
-  N -ai decât să reciteşti contractul, să te lăm ureşti. 

Ş i nu-ţi face g riii, n-ai de ce să te temi de avansurile 
mele obscene, din moment ce te vei a f la  sub protecţia 
lu i Larry şi a  Iui June. Ne însoţesc şi ei, ca şi Bud 
L ew is, directorul meu artistic , care va veni ceva mai 
târziu.

-  A h, bine, spuse ea fără să ştie prec’s dacă asta  
o lin iştea sau, d im potrivă, regreta că nu vor fi sin
guri-

-  Eu, sau mai corect spus rev ista , îţ i v a  procura 
costumul. Trec să te iau v ineri d im ineaţă, la  ora şapte
şi jum ătate. Să fii gata la tim p.

-  D ar...
P riv i u lu ită  receptorul care zum zăia. N u-i lăsase 

nici m ăcar tim p să răspundă. în crem en it»  de uim ire, 
puse receptorul în  furcă.

Ce s-a în tâm plat ? A răţi de parcă ţi-a r  fi dat 
c ineva cu ceva în cap, spuse L isa .



-  Plcc Ia munte la  sfârşitu l săptăm ânii, răspunse 
A m elia mai mult şoptit.

La munte ? Cu bărbatu l acela  cu voce tulbură-;
toarc r1

-  M ă duc să lucrez, preciza ea . E ra Bret Bardoff.1 
Şi să ştii că n-o să fim singuri.

*
_ * *

V ineri d im ineaţa era un tim p superb, rece şi însorit. 
G ata de p lecare, A u re lia  se pregătea să bea o ceaşcă 
dc ceai, a  doua în acea d im ineaţă, când cineva sună Ia 
uşă.

-  Bună d im ineaţa, A u re lia  ! Plecăm să înfruntăm  
natura ?

Bret părea că sc pregătise pentru o ad evăra tă  expe
d iţie , îm brăcat cu o canad iană îm blăn ită , jeanşi prespă-; 
la ţi şi cizme de piele. E ra în e l ceva prim itiv  şi sălbatic* 
care nu sem ăna deloc cu omul de afaceri rece şi d istan t 
pe care-1 cunoştea ea. Cu m âna crispată pe clanţa uşii,, 
î l inv ită să intre.

Puse la loc ceaşca şi ceain icul, îşi puse paltonul şi-şi 
ascunse părul sub o căciu lă de lână maro. Bret o ur
m ărea în tăcere.

-  Sunt gata !
D ându-şi seam a că o privea cu insistenţă, ea  se in-- 

tim id ă  dar îşi reven i repede.
„■ -  M ergem  ?

O jum ătate de oră ,m ai târz iu  lăsau în urm ă N ew 
Y orku l cu zgstrie-norii. Bret conducea repede şi cu m ultă 
siguranţă. A ure lia  se in sta lă  confortabil şi trep tat, îşi 
regăsi toată stăpân irea de sine. T raversau  sate m ici, 
vesele şi colorate ca n işte ad evăra te  tab louri şi nu-i ve-i



nea sa creadă că se af lau  încă în S tatu l N ew  York d in  
care ca nu cunoştea decât M anhattanu l şi cartierele din 
jur. îş i exprim ă cu m ultă sinceritate m irarea.

-  Nu sunt num ai zgârie-nori în statu l N ew  Y ork, 
spuse el cu un zâmbet în colţul gurii. Sunt şi m unţi, v ă i, 
păduri. Câte puţin din toate. A r fi tim pul să mai faci 
şi tu puţin turism , crede-mă.

-  D a, e adevăra t. Eu am  considerat întotdeauna 
N ew Y orkul num ai ca pe un loc unde se munceşte, re
cunoscu ea , întorcându-se către el. Pentru mine, e nu
m ai un oraş g lin  de zgomot şi de lume. Pasionant dar 
şi obositor în acelaşi tim p. Este un oraş care nu doarme 
niciodată. în ţe leg i acum de ce-mi place a tâ t de mult 
lin iştea din K ansas ?

-  în  K ansas te sim ţi cu ad evăra t acasă , nu-i aşa  ?
O întrebase cu un aer absent, ca şi cum se gândea

la  a ltceva, aşa  că A ure lia  nu-i răspunse, ci se mulţumi 
să adm ire p riveliştea din juru l lor. Im presionată de 
a tâ ta  frum useţe, p ierdu complet noţiunea tim pulu i. 
D ând cu ochii de dea lu rile  din C atsk ill, nu-şi putu stă
pâni un strigăt de adm iraţie  şi, fără  să se gândească, 
apucă braţu l lui B ret, făcându-1 să-i îm părtăşească en
tuziasm ul.

-  Priveşte ! M unţii !
A ure lia  îi zâmbi lu i B ret, cuprinsă de încântare, 

d ar când îi zâmbi şi el la rândul lu i, îşi sim ţi inima 
zvâcnind. Se întoarse din nou cu faţa spre fereastră ca 
să-şi ascundă em oţia.

-  C red că mă găseşti rid ico lă ! D ar cum n-am 
văzu t în v ia ţa  mea decât câm pii întinse, m unţii sunt o 
ad ev ă ra tă  descoperire.

-  B a nu te  găsesc deloc rid ico ’ ă, A urelia .
Vocea Iui era a tâ t de b lândă, încât ea se întoarse 

spre e l, de-a dreptu l surprinsă.



D im potrivă, găsesc că eşti pur şi simplu adora
b ilă.

li luă m âna şi-i depuse un sărut în căuşul palm ei. 
Ha işi sim ţi sângele circulând prin corp m ai repede decât 
de obicci. E ra obişnuită cu m icile lu i rău tăţi, cărora se 
învăţase să le facă fa ţă , d ar cea mai m ică m anifestare 
de tandreţe din partea lu i o răscolea şi o făcea să-şi
p iardă orice m ijloc de apărare .

Bărbatul acesta devenise un adevăra t pericol pentru 
ea . Trebuia să găsească un scut de apărare îm potriva 
farm ccului pe care-1 degaja . D ar cum să lupte în acclaşi 
tim p şi cu el şi cu ea însăşi ? Sau , mai corect spus, cu 
acea parte din ea care nu dorea altceva decât să fie a 
lu i ?

-  Aş bea o cafea , spuse e l la un moment dat. Tu
nu vrei o ceaşcă de ceai ?

-  Ba da, cu plăcere.
A junseră curând într-un sat şi se opriră în faţa unui 

han. A u re lia  nu putea să-şi ia  ochii de la munţii care 
se înălţau  în jurul lor.

-  Nu sunt ch iar a tâ t  de înalţi cum par, să ştii. Nu 
se rid ică dccât la câteva sute de metri deasupra m ării. 
Aş fi curios să-ţi văd  privirea în ziua în care a i des
coperi M unţii Stâncoşi sau A lp ii.

Se aşezară la o m asă de lângă fereastră.
-  O cafea şi un ceai. Ţ i-e foame, A ure lia  ?
-  Nu ! M ai curând, ba d a , puţin ...
Stom acul ei tocmai îi am intea că nu băuse decât 

două ceşti de ceai în d im ineaţa aceea, devrerre
-  A u a ic i n işte p răjitu ri foarte bune.
Bret com andă două porţii, înainte ca e a  să fi avu t 

tim p să in terv ină.
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-  D ar eu nu mănânc n iciodată p ră jitu ri, protestă
ea.

-  D raga mea A ure lia , a f lă  că o p ră jitu ră nu va 
reuşi să te facă să a jung i obeză. De a ltfe l, să şti? că nil 
ţi-a r  sta rău cu câteva k ilogram e în plus.

-  A devăra t ? Deci nu-ţi place silueta mea ? îl în
trebă ea jign ită . Până acum nu m i-a m ai reproşat ni
meni felu l cum arăt.

-  A scu ltă-m ă, ador fem eile înalte  şi slabe, cu toa
te  că, uneori, nu e bine să te încrezi prea mult în fragi
lita te a  lor.

-  Găsesc că accastă că lătorie e m inunată, spuse ea 
ca să schimbe subiectul. M ai avem  m ult de mers ?

-  Ne aflăm  cam la  jum ătatea drum ului. A jungem  
pc la prânz.

-  Şi ce ila lţi ? +
-  L arry  şi June vin îm preună. V reau să spun că 

L arry  şi June vin cu echipam entul lui L arry . Chiar mă 
surprinde că-i perm ite să călătorească în aceeaşi m aşina 
eu apara te le  lu i a tâ t de preţioase.

-  A devăra t ?%
-  De fapt, nici nu e de m irare. C red că gen ialu l 

nostru fotograf e foarte interesat de secretara mea. Pă
rea de-a dreptul Încântat să călătorească în compania 
ei

-  D a. Acum câteva z ile i-am  telefonat. Erau îm
preună, ocupaţi să pună ordine în revistele lui L arry . 
A sta de fapt seam ănă cu o logodnă şi va duce cu sigu
ran ţă la o căsătorie, din câte îl cunosc eu pe L arry . 
Când mă gândesc că s-a lăsat cucerit de o Eemeîe .îa 
carne şi oase 1 î ţ i  da i seam a ? C ine-ar fi crezut asta 
despre L arry  ?

/



Hi, da ! E ceva ce li se în tâm plă şi celor m ai 
l)iiin dintre noi.

I '.i sc înfioră. O să j  se întâm ple şi lu i într-o zi ?
Porniră mai departe şi în tim p ce e l vorbea vrute 

V nev rute, ea continua să-şi plim be p riv irea  peste pei
sajul încântător care-i înconjura. L egănată de torsul mo
torului, A urelia  căzu într-o toropeală care încet, încet 
se 'transform ă într-un somn profund, în tim p ce stră
bateau M ohawk.

Se trezi tresărind , din cauza zdruncinăturilor maşi
nii. Dându-şi seam a că-şi rezem ase capul de um ărul lu i 
B ret, se rid ică repede, cu obrajii în flăcări.

-  Oh ! îm i pare foarte rău d ar ... am  adorm it.
-  D a, a i dorm it mai mult de o oră.
-  O oră ! se m iră ea , aşezându-şi căciu liţa de lână 

mai bine pe cap. D ar... unde suntem ? Şi ce p rive lişti 
frumoase am pierdut ?

-  A i pierdut totul, începând de la  Shenectady. Ne 
aflăm  pe drum ul spre cabană.

-  Ce frumos e !
Şoseaua, foarte dreap tă, era m ărgin ită de copaci şi 

de stânci sfărâm ate, cu forme foarte ciudate. B razii de 
un verde închis erau acoperiţi de o pătură groasă de ză
padă , pe care străluceau mii de d iam ante, iar crengile 
copacilor, încărcate de promoroacă, scânteiau în soare. 
E ra un spectacol de toată frum useţea.

Doamne ! Ia priveşte copacii aceia !
Se ap lecă uşor ca să privească prin fereaistra de pe 

partea lui Bret şi-i atinse coapsa.
-  D a, e o pădure în treagă.
-  Oh 1 Nu m ai râde de mine ! ii spuse ea , lovin- 

du-i uşor pe umăr. E  pentru prim a oară ca v ăd  asem e
nea locuri m inunate.



-  D ar eu nu râd de tine, spuse el frecându-şi umă
rul unde îl atinsese ea. D im potrivă, sunt încântat să te 
văd atât de fericită.

Bret opri maşina şi A urelia  scoase din nou un stri
găt de adm iraţie , văzând cabana situată într-un lum i
niş şi care părea o casă d in  poveşti, cu ferestre mari 
în care se reflectau razele soarelui, scăldând-o într-o 
pulbere aurie.

-  H ai, v ino...
O luă de mână şi înain tară am ândoi prin stratul 

gros de zăpadă, curat şi neatins. Observând un- mic iz
vor acoperit cu un strat subţire de gheaţă, A urelia dădu 
drumul m âinii lui Bret şi a lergă să-l vadă mai de aproa
pe.

-  Ce splendoare I Oh, e minunat 1 E ca într-un
basm cu zâne ! strigă ea , privind apa care susura, sărind
din p iatră în p iatră cu un zgomot cristalin . în a in ta în
cet, încântată de spectacol.

-  E atât de sălbatic a ic i !
-  D a... Când mă copleşesc problemele la serviciu, 

mă refugiez aici câteva zile. Domneşte a tâ ta  pace în 
pădurea asta I Şi nici o în tâln ire urgentă, nici o obli
gaţie, fără g riji, fără răspunderi.

A urelia îl privi uim ită. Nu se gândise niciodată că 
el ar fi sim ţit nevoia să scape din lumea în care tră ia . 
N ici că ar avea nevoie de singurătate, departe de plă
cerile oraşului şi de com odităţile civ ilizaţie i. Pentru ea 
Bret Bardoff încarna orăşeanul prin excelenţă, omul de 
afaceri atotputernic căruia toată lumea i se supune la< 
un gest al m âinii sau la o privire. D ar ia tă  că descope
rea un alt aspect a l personalităţii lu i, care-i plăcea 
enorm.

A urelia întoarse capul şi privirile lor se întâlniră.' 
E ra o flacără a tâ t de v ie în ochii lu i, încât ea se sperie.'



Ş i c ţ i foarte izo lat, ad ău g ă  el cu o voce cu un 
accent ciudat.

A u re lia  întoarse ochii privind înspre copaci, gândin- 
du -se că era singură cu e l într-un loc pustiu. î i  spusese 
Bret că vor veni şi ce ila lţ i, d ar era  sigur ? N u se gân
dise să-i telefoneze lu i L arry , să verifice dacă vor veni 
î i  ci. D acă Bret m inţise ? V a  f i prizoniera lu i în pustie
tatea asta . C e-ar putea face ea dacă e l...

-  Nu T:e speria, A ure lia , spuse e l râzând. Te asigur 
că nu e vorba de o răp ire. C eila lţi vor sosi în  curând.

îş i  întoarse d in  nou p riv irea către B ret care conti
nuă, fă ră  să-i lase tim p să deschidă gura :

-  D acă, b ineînţeles, reuşesc să găsească drum ul şi 
cabana. î ţ i  d a i seam a ce se poate în tâm pla dacă, fără  
să v reau , nu le-am  dat toate ind icaţiile  corecte.

Ce vo ia să spună cu asta  ? N ici nu m ai ş tia  daca 
vorbele lu i o speriau sau o lin işteau . E l o lu ă  de m ână 
şi in trară în casă.

Cam erele erau foarte m ari, cu ferestre enorme cu 
vedere spre munţi şi p lafoane înalte , ceea ce crea im
presia de spaţiu foarte m are. Un căm in imens din p ia tră  
ocupa un perete întreg şi covoare m ari, ovaie , erau aşe
zate d in  loc în loc pe podeaua de lemn închis la  culoa
re. a lcătu ind  astfe l n işte pete v iu  colorate şi înveselind 
to t acest in terior sobru şi rustic.

-  E  încântător ! exclam ă ea  ferm ecată. Se îndreptă 
spre o fereastră m are cât un perete.

-  C red  că  as putea răm âne aşezată  a ic i ore întregi.' 
A i senzaţia că eşti în  acelaşi tim p şi înăuntru şi afară .’

-  D a , este exact ce sim t şi eu, spuse e l a-jutând-o 
să-şi scoată paltonul. Spune-m i, cum se numeşte par
fum ul tău ? o în trebă e l m ângâindu-i ceafa. îm i place, 
foarte m ult. E  în  ace laş i tim p delicat şi senzual.



-  F loare de m ăr, răspunse ea  cu gâtu l uscat, fără 
să-şi ia  ochii de la  m unţii din depărtare.

-  Să  nu-1 schimbi. Ţ i se potriveşte foarte bine. Ah I 
M or de foame, dec lară el d intr-o d ată . D acă te-ai duce 
să desfaci o cutie de conserve în tim p ce eu mă ocup 
de foc ? O să găseşti tot ce-ţi trebuie în bucătărie.

-  M ă  duc, spuse ea  veselă. Nu vreau  să te văd  
m urind de inan iţie.

B ucătăria e ra  decorată după sistem ul vechi, cu o 
sobă de cărăm idă şi cu vase de aram ă atârnate  pe pe
reţi. Se u ită cu neîncredere la  m aşina de gătit- care se
m ăna perfect cu cea cu care sărm ana e i bunică se lup
tase toată v ia ţa . Apoi îşi dădu seam a, cu m ultă uşurare, 
că aceasta era de fapt m odernizată. G ăsi în clulap tot 
ce-i trebuia ca să prepare o m asă obişnuită. „Nu va ci 
un ospăţ regesc, îş i spuse ea deschizând o cutie de supă, 
dar oricum o să ne săturăm “.

Tocmai turna supa într-o oală când auzi paşii lui 
Bret.

-  G ata ? A i term inat repede, spuse ca.
-  Am obiceiul să las focul pregătit când plec, îi 

exp lică e l. în  fe lu lt acesta nu am  altceva de făcut decât 
să  aprind un chibrit.

-  U itasem  că a i un form idab il sim ţ de organizare, 
spuse ea  ţuguindu-şi buzele.

-  Ce bine m iroase ! spuse e l cuprinzând-o pe A u
re lia  de ta lie . T e pricepi la  bucătărie ?

Făcu apel la  toată puterea e i de stăpân ire ca să-i 
răspundă calm , căci apăsarea trupului lu i musculos pes
te corpul ei o am eţea.

-  O ricine este în stare să deschidă o cutie de con
serve, să ş tii...

U ltim ul cuvânt îi răm ase în gât. E l rid icase podoa
ba m ătăsoasă a  păru lu i e i şi o săru tă pe ceafă.



-  Bun, cred ... cred că o să fac puţină cafea.
încercă să se desprindă, d ar braţele lu i o ţineau

prizonieră în tim p ce buzele lu i îi m ângâiau p ielea.
-  Parcă ţi-era  foame ? reuşi ea să îngaim e.
î i  trem urau p icioarele şi trebui să se sprijine de el 

ca să nu cadă.
-  D a, şopti el muşcându-i lobul urechii. M i-e o foa

me de lup.
îş i  lip i obrazul de gâtu l e i, strecurându-şi mâna sub 

pulovărul e i. în  acel moment, .pereţii începură să sc cla
tine în jurul A urelie i.

-  B ret... N u ..., gemu ea , cuprinsă dc un val fier
binte de dorinţă.

Vru să se zbată. T rebuia neapărat să scape din 
strânsoarea lu i, până nu era prea târziu . D ar Bret o 
întoarse către el, striv indu-i buzele. Nu era prima dată  
că o săruta. Totuşi, niciodată nu o făcuse cu a tâta  pa
siune. Până acum , îşi mai păstrase un minimum de sân
ge rece. D ar de data  asta , parcă era sub influenţa na
tu r ii sălbatice care-i înconjura. î i  muşca gura şi o strân
gea a tâ t de tare , de parcă a r  fi v rut să se contopească 
cu ea. Iar A ure lia , cuprinsă şi ea  de această pasiune 
nestăpân ită , se ag ă ţa  cu d isperare de el, în tim p ce el o 
m ângâia întruna, aprinzând în adâncul fiin ţei ei un foc 
delicios de chinuitor. Se abandonase trup şi suflet îm
b răţişării lu i, când un zgomot de motor îi făcu să tre
sară. Bret rid ică încet capul şi-şi sprijin i bărb ia de creş
tetu l capului fetei, cufundându-şi buzele în m ătasea pă
ru lu i ei.

-  O h... A u re lia ... N e-au găsit. Cred că trebuie să 
m ai desfaci o cutie de supă...



C A PIT O LU L ŞA PTE

Se auzi râsul lu i June, am estecat cu vocCa veselă a  
lu i L arry , şi Bret ieşi să-i întâm pine.

lin g u ră  pentru un moment, A urelia îşi reveni puţin 
din tu lburarea care-i cuprinsese toată fiin ţa . M ângâierile 
lui Bret treziseră în ea o dorinţă a tâ t de puternică, încât 
era convinsă că dacă n-ar fi fost întrerupţi, de această 
dată Bret a r  fi mers până la capăt. Şi că ea nu i-ar ti 
putut rezista, l i  atrăgea pe unul spre ce lă la lt o dorinţă 
care venea de undeva din adâncul fiin ţei lor, şi care 
devenise o atracţie  puternică şi de nestăpânit, scăpată 
de sub controlul raţiun ii. Acea scurtă îm brăţişare care 
trezise în ea plăceri nebănuite fusese întreruptă prea re
pede şi ea trem ura încă din tot corpul. Punându-şi pal
mele reci pe obrajii încinşi, se întoarse spre maşina de 
g ă tit, sperând că pregătirea mesei o v a  a ju ta  să-şi re
găsească tot calm ul.

-  A i şi intrat în bucătărie ! A h, bărbaţii ăştia  ! 
T o ţi-sun t la fel.

June in tră fn bucătărie cu braţe le încărcate de pa
chete.

-  Bună, zise A ure lia . D upă cum văd , nu sunt sin
gura fem eie exp loatată a ic i. Ce-ai adus în pungile as
tea ?



Provizii.
June despachetă lapte, brânză, fructe şi carne.
-  Vă gândiţi la  toate. Nu vă scapă nimic.
-  Ei, da. Aşa suntem noi, perfecţi.
După ce pregătiră mâncarea, puseră faţa de masă 

şi tacâm urile pe o masă mare din lemn m asiv, în camera 
a lă tu ra tă . D evorară mâncarea cu atâta  poftă, de parcă 
n-ar fi mâncat de zile întregi. L a început Aureliei îi fu 
greu să se poarte faţă de Bret într-un mod natural, ca 
şi cum nimic nu s-ar fi întâm plat între e i. D ar curând, 
adunându-şi toată puterea ei de stăpânire, reuşi să se 
comporte normal, luând parte la conversaţie a lături de 
ceilalţi.

M ai târziu, când bărbaţii se antrenară într-o dis
cuţie tehnică referitoare la fotografiile pe care urmau 
să le facă a  doua zi, fetele porniră să viziteze* etaju l. 
Fura încântate de camera pe care urmau s-o îm partă. 
D ecorată în acelaşi stil care im ita o locuinţă de la ţară , 
ca şi restul casei, cu două paturi acoperite cu nişte cu
verturi vesele, colorate, lăsa să se vadă prin fereastra 
imensă o privelişte de vis.

Aurelia începu să-şi scotocească prin valiza care 
conţinea hainele în care urma să pozeze, în timp ce June 
se întinsese pe pat gemând de plăcere.

-  Ce loc extraordinar, spuse ea întinzându-se cu 
voluptate. Nu găseşti ? Fără m aşină de scris, fără tele
fon. Paradisul pe pământ, ce mai ! Ce bine ar  fi să vină 
un viscol. Am rămâne blocaţi aici până la prim ăvară.

-  în  cazul acesta, sper că Larry a adus filme sufi
ciente pentru două luni sau trei. A ltfel va cădea într-o 
depresie nervoasă, completă Aurelia.

Apoi cercetă îndeaproape costumul de schi de cu
loare roşie pe care-î scosese din valiză.



-  Cu acest costum nu risc să mă pierd în zăpadă.
-  Culoarea aceasta te prinde de minune, spuse June 

încruci şându-şî m âin ile sub ceafă. Cu tenul tău  mat şi 
părul negru , îm brăcată în roşu pe zăpada a lb ă , o să fii 
sp lend idă. Ş tie şeful ce face. Nu se înşală niciodată.

U n  zgomot de motor le  făcu să rid ice capul şi aler
gă la fereastră să vadă cine venise. E ra Bud. D ar nu 
era singur. O roşcată îl însoţea : Charlene...

-  Ba da, câteodată i se' întâm plă să se mai şi în
şele, suspină June.

-  "Mie nu... Bret nu m i-a spus că o să v ină şi Char
lene, spuse A urelia  înm ărm urită.

A po i, furioasă la ideea că roşcata asta o să-i strice 
şederea a ic i, se îndepărtă de fereastră şi continuă să-şi 
desfacă valiza.

-  S-ar putea să greşesc, d ar cred că nu ştia nici 
el, spuse June. Poate o să-i dea drum ul, singură, prin 
zăp ad ă ...

-  Sau poate va fi încântat s-o v ad ă , bombăni Au
relia  vărsându-şi necazul pe nevinovata valiză .

-  Oricum, asta  n-o s-o putem şti dacă o să rămâ
nem a ic i. H ai jos 1

Coborând scara, A ure lia  auzi vocea Charlenei :
-  Spune-mi, Bret, cred că nu eşti supărat că am 

venit să stau cu tine. M -am gândit că ţi-a r  face plă
cere...

A u re lia  intră în cam eră chiar în momentul în care 
. Bret rid ica din umeri. E ra instalat în fajţa focului, iar 

Charlene, în picioare lângă e l, î i  m ângâia cu tandreţe
braţu l.

-  Nu ştiam  că-ţi place muntele, Charlene t spuse 
el zâm bind. D ar dacă ţineai a tâ t de m ult să v ii, tre
buia să-mi fi spus, în loc să fi jucat toată comedia asta
şi să-i spui lu i Bud că l-am  rugat eu să treacă să te  ia .



-  D ragul meu, dar nu e decât o mică m inciună, 
atâta tot. Ş i pe urm ă, tu ştii că eu ador m isterele. Ni
mic nu este mai potrivit ca să faci v ia ţa  mai in teresantă 
şi mai atrăgătoare.

-  Poate... M ă întreb cât o să ţi se pară zilele aces
tea de interesante. M ă tem că o să mori de p lictiseală . 
T e-ai gândit că suntem la mulţi kilom etri depărtare de 
M anhattan  ?

-  B ret... Eu nu mă plictiscsc niciodată când sunt
cu Hne

E nervată de vocea aceea dulce şi suavă, A urelia
nu-şî putu stăpâni un uşor şuierat de dezaprobare. Cum 
Bret întoarse capul spre ea , Charlene îi urm ări privirea.

Buzele e i se strânseră de ciudă înainte să schiţeze un 
surâs vag.

Urm ă un schimb de am ab ilită ţi nu prea sincere, mai
mult form ale, după care A urelia  se aşeză în ce lă la lt
capăt a l cam erei, lângă Bud, în tim p ce Charlene se
apleca din nou spre Bret.

-  Credeam  că n-o să mai ajungem , spuse ea făcând
un botişor de fetiţă a lin ta tă . C h iar, dragul meu, nu pot 
să înţeleg ce ţi-a  ven it să cumperi o casă într-un loc a tâ t 
de izolat. Cu toată zăpada a s ta ... N im ic altceva decât 
copaci... Ş i stâncile astea orib ile ! Şi e aşa de frig !

Se cuibări lângă el trem urând.
-  M ă întreb ce poţi să faci a ic i când v ii de unul 

singur.
-  Tot felu l de treburi, răspunse el aprinzându-şi o 

ţigară. Şi apo i, nu sunt singur. M untele este plin de 
viaţă. Acolo m işună veveriţe , iepuri, vu lp i, tot felul de 
animale.

-  D răguţă companie, n-am ce spune 1 comentă
C harlene cutrem arându-se.



-  Se poate... D ar eu o găsesc foarte interesantă şi 
odihnitoare. Nu de puţine ori am văzut de la  fereastră 
cerbi, chiar şi urşi.

-  Urşi ? strigă Charlene strângând mai tare braţul 
lui Bret. E îngrozitor.

-  C hiar şi urşi ? în trebă A ure lia  şi în ochi îi străluci 
o scânteie de-xuriozitate. D in ce rasă ? D in acei enorm i, 
grizzli ?

-  N u, urşi bruni, A u re lia , îi răspunse el zâmbind 
la  reacţia ei. D ai la fel de mari ca grizzli. în  tim pul 
acesta hibernează undeva în pădure, spuse ej uitându-se 
la Charlene

-  S lavă  Dom nului, spuse aceasta scoţând un suspin 
de uşurare.

-  A urelia  s-a îndrăgostit de munţi. Nu-i aşa, Au
relia  ?

-  Sunt a tât de frumoşi, de grandioşi ; parcă vor să 
înţepe cerul cu vârfurile  lor, recunoscu ea plină de în
cântare. Şi pe urm ă, locurile sunt a tât de sălbatice ! Cu 
vântul c a re , se strecoară printre copaci» pierzându-se în 
v ă ile  adânci ! Fără nici o construcţie modernă carc să 
strice arm onia acestei privelişti ireale , în care natura, 
îm brăcându-se în a lb , a  căpătat o în făţişare stranie. N u
mai ea , natura, stăpână pe kilom etri în treg i, dând im
presia unui nesfârşit im periu a l zăpezii.

-  Ce pasionant !
-  A urelia  a  crescut la  o ferm ă în K ansas, se grăbi 

să explice Bret, nu a  mai văzut munţi până acum. Aşa 
se explică intersul ei pentru tot ce vede în jur.

-  în tr-adevăr ? V a i, ce nostim ! spuse Charlene cu 
un zâmbet dispreţuitor. Acolo se cu ltivă grâu sau. m ă 
rog, ceva de genul acesta, nu ? Trebuie să fii obişnuită 
cu un trai destul de p rim itiv , dacă a i locuit to ixă v ia ţa  
la  ţa ră , la  o m ică ferm ă.



Jignită de o asemenea ofensă, A urelia răspunse ab ia 
*tăpanindu-şi mânia :

-  Nu e deloc o mică fermă. Iar v iaţa acolo e depar
te  de a  fi a tâ t de prim itivă cum ţi-o închipui dum neata, 
domnişoară M ason. D ar bănuiesc că o femeie ca dum
neata nu poate să guste frum useţea întinderilor nesfârşite 
a le  unui Ian de grâu. în tr-adcvăr, acolo în Kansas nu sun
tem chiar atât de civ ilizaţi ca cei din New York, dar nu 
trăim  nici noi chiar în epoca de p iatră. Num ai că pen
tru  a  trăi acolo trebuie să iubeşti păm ântul şi să-l res
pecţi pentru tot ceea ce produce. D ar nu toată lumea e  
în stare de aşa ceva.

-  Cred că adori v ia ţa  în aer liber, răspunse Charle
ne cu acelaşi ton dispreţuitor. Eu prefer oraşul. N-aş pu
tea trăi fără com odităţile lui, mai ales fără v iaţa  cultu
ra lă  care 1a ţa ră  lipseşte.

-  Am să ies să fac o plim bare înainte să se întune
ce, spuse A urelia ridicându-se brusc. Sim ţea nevoia să se 
a f le  la  d istanţă .de femeia aceasta , ca să nu se repeadă 
s-o strângă de gât.

•- Te însoţesc, spuse Bud ridicându-se. Am petrecut 
cea mai mare parte a zile i în compania ei, îi şopti e l îa 
ureche A urelie i. Am nevoie de aer curat să-mi împros
pătez forţele.

Ea izbucni în râs şi se îndepărtă la  braţul lu i Bud, 
neluând în seam ă privirea neagră de ciudă a  lu i Bret.

A fară  începură am ândoi să râdă şi să se bucure ca 
nişte copii. D e comun acord, hotărâră să urmeze cursul 
râului care şerpuia leneş susurând şi mângâind pietrele, 
până se afundară în pădure. Razele soarelui care străbă- 
teau printre crengile grele de zăpadă a le  brazilor cer
neau o pulbere au rie , care aprinsese pe covorul de ză
padă mii de d iam ante, totul în jur părând orbitor şi stră



lucitor. Prinsă între frum useţea locurilor şi glumele lui 
Bud, A urelia  îşi uită repede supărarea.

Se opriră să se odihnească şi, aşezaţi pe câte mn colţ 
de stâncă, se bucurară împreună de tăcerea care dom
nea în jurul lor.

' - Ce splendoare ! Ş i uâtă lin işte 1 Tocul este a tât 
de pur şi de ca!m ... spuse Bud. Simt cum îmi împrospă
tez- forţele. Fem eia aceasta este imposibilă. Nu înţeleg 
ce găseşte şeFu’ la  ea.

-  C rede-m ă, şi eu îmi pun aceeaşi întrebare, spuse 
A urelia  făcând o m ică strâm bătură.

Când se întoarseră, soarele tocmai apunea în spa
te le  munţilor ce-şi ondulau coama pe cerul care deve
nise portocaliu. U rm ăriră cursul râului în sens invers, 
găsind cu uşurinţă urmele pe care le lăsaseră în zăpada 
curată şi netedă. Când ajunseră la cabană erau am ân
doi bine dispuşi.

-  Sunteţi nebuni amândoi ! tună Bret în loc de 
bun-venit. Cum a ţ i putut să vă plim baţi prin pădure 
când s-a făcut seară ?

-  Seară ? «Fii serios ! 6puse A urelia  în timp ce-şi 
scotea cizmele. Am mers doar de-a lungul râului şi nici 
m ăcar du este seară.

în  timp ce vorbea stând într-un picior, îşi pierdu 
echilibrul şi căzu peste Bud care-o apucă de ta lie  îm
piedicând-o să cadă. O  ţinu până îşi scoase şi a  doua 
cizmă.

-  Ne-am întors pe urmele pe care le-am făcut în 
zăpadă. Este mai practic decât cu firim ituri de pâine.

-  N oaptea cade brusc la  munte, şi în  această sea
ră  nu este lună, spuse Bret. Te poţi rătăci foarte uşor.

-  Suntem a ic i, nu ne-am pierdut, spuse A urelia . 
Unde este June ?



tn  bucătărie, pregăteşte cina.
- Mă duc să-i dau o m ână de ajutor, spuse ea zâm- 

bindii-i radios lui Bret şi îndepărtându-se îl lăsă pe bie
tul Bud sâ se descurce singur cu patronul.

După cum văd, numai femeile muncesc în casa 
asta , 'spuse A urelia  intrând în bucătărie.

- Da. A r trebui să-i spui asta şi Domnişoarei cu 
nasul pe sus, zise June scoţând fripturile. M ititica de 
ca ! Nici nu-ţi poţi închipui cum a  obosit-o călătoria .

June îşi duse mâna la frunte într-un gest teatral.
-  A  trebuit să se ducă sus să se odihnească înainte 

de masă.
-  Aş vrea să ştiu cine a  hotărât să facem noi trebu

rile gospodăreşti. Aşa ceva nu era prevăzut în contrac
tul meu.

-  Eu am hotărât.
-  Te-au obligat ?
-  Nu, continuă June căutând ceva în dulap . Am 

avut o dată dovada talentelor culinare a le  lui Larry şi 
nu ţin să reînnoiesc acea experienţă. Cât despre patron, 
el nu este în stare să facă nici o cafea. Bud ? Poate se 
pricepe, dar nu am curajul să-mi asum nici cel mai mic 
risc cu el.

P reparară cina vorbind de una şi de a lta , în tim p 
ce din bucătărie se auzea zgomot de veselă şi de sfârâ it 
de p răjeală . După un sfert de oră apăru în pragul bu
cătărie i Larry care inhala mirosul delicios ce se rid ica 
d in  cratiţe.

-  Mmm 1 Ce arom ă îm bietoare ! M or de foame ! 
declară el. în  cât timp este gata masa ?

June îi puse în braţe un teanc de. farfurii.
-  Ţ ine I Pune astea pe masă. Ca să m ai uiţi de 

foame.



-  Făceam mai bine dacă nu mă aventuram  să dau 
cu nasul pe a ic i, bombăni el plecând.

O jum ătate de oră mai târziu se aflau  cu toţii aşe
zaţi în jurul mesei din sufragerie.

-  Nu ştiu dacă este clin cauza aeru lu i de munte, 
dar m ie mi-e o foame de lup, spuse A urelia  între două 
înghiţituri.

Văzând zâmbetul de pe chipul lui Bret, îi reveni 
brusc în minte ceea ce se întâm plase între ei în dim i
neaţa aceea şi obrajii i se îm bujorară. Bău o ingh iţitură 
de vin, după care se a ră tă  foarte preocupată de conţi
nutul farfuriei sale.

C ina o dată term inată, bărbaţii, plini de bune in
ten ţii, se oferiră să a ju te  la strânsul mesei. D ar făcură 
o harababură c". June îi dădu afară  pe toţi.

-  V ă amintesc că eu sunt patronul a ic i ! strigă 
Bret. Numai eu sunt în măsură să dau ordine.

-  Nu în timpul zilelor libere ! răspunse June îm- 
pingându-1 afară , dar încruntându-şi sprâncenele când 
văzu că Charlene profitase ca să iasă şi ea discret.

- Las-o să se ducă, spuse ea întorcându-se către 
A ure lia . D acă mai răm ânea a ic i, până la urmă îi băgăm 
capul în ligheanul de vase.

- Puţin mai târziu se instalară cu toţii în salon ca 
să-şi petreacă seara la gura sobei. Refuzând paharul de 
coniac pe care i-1 oferea Bret, A urelia  se aşeză pe o 
pernă în faţa căm inului. Contemplă flăcările fascinată, 
şi inconştientă de imaginea încântătoare pe care o ofe
rea cu obrajii roşii, încinşi de foc, părul ca m ătasea nea
gră pe care flăcările dansau dându-i reflexe arăm ii, şi 
cu ochii a lbaştri, gânditori, în care se jucau două scân
te i. Cufundată într-o toropeală binefăcătoaire, înregis-



tra murmurul conversaţiilor fără să-i dea prea muitti 
atenţie, auzind din când în când şi clinchetul câte unui 
pahar. Cu coatele sprijin ite pe genunchi şi cu bărbia în 
palme, era subjugată de .jocul flăcărilo r.

-  Eşti h ipnotizată de foc, A ure lia  ?
Bret se in stală lângă ea , ,întinzându-şi picioai’c le  

lungi pe covor. E a tresări, zâmbi şi-şi trecu mâna prin 
părul strălucitor în care se reflectau flăcările .

-  D a ... Privindu-1 cu atenţie poţi vedea tot felul de 
im agin i, răspunse ea. U ite acolo un castel cu turnuri. 
A ici un cal care a lea rgă  cu .coama în vân t...

-  Şi aici un bătrân a ş îz a t pe o stâncă..., continuă 
Bret mai mult şoptind.

A urelia  întoarse capul. Văzuse şi ea acelaşi lucru. 
P riv irea lui avea  blândeţea unei dezm ierdări. Tu lbura
tă , se rid ică repede.

-  A  fost o zi lungă, spuse ea ocolindu-i privirea. 
Cred că mă voi duce să mă culc. D acă nu, mâine d im i
neaţă o să-m i spună L arry că am o faţă ca o foiţă cre
ponată.

F ără să-i mai lase timp lui Bret să deschidă gura, 
sp'tse noapte bună şi urcă in  cam era ei.

*

* *

Soarele nu apăruse când se trezi A ure lia  şi camera 
era cufundată în penumbră încă. Se rid ică şi se aşeză 
în vârfu l patului. Când se culcase şi se cuibărise sub 
cuverturi, crezuse că n-o să poată adorm i, a tâ t era de 
nervoasă. D ar nu numai că o cuprinsese somnul im ediat, 
însă dormise a tâ t de bine încât se sim ţea destinsă şi 
odihnită.



Singuru l zgomot care tulbura lin iştea era respiraţia 
lu i jun e  eare dormea înfăşurată într-o cuvertură. Aure
lia  se dădu jos din pat şi începu să se îmbrace fără să 
facă  zgomot. Trase pe ea un pulovăr verde-închis şi 
nişte pantaloni de culoare verde ca sticla. Apoi, fără să  
se machieze, îşi puse hanoracul pe care i-1 dăduse Bret 
şi-şi vârî părul sub căciula de aceeaşi culoare.

Coborî în vârfu l picioarelor, cu urechile la. pândă. 
Nu se auzea nici un zgomot, casa era cufundată în li
nişte, toată  lumea dormea. îş i puse cizmele şi mănuşile 
şi ieşi în aeru l rece al dim ineţii pe care soarele ab ia  în
cepea să o lumineze.

L iniştea era impresionantă. A urelia  contemplă în
delung pădurea, bucurându-se de singurătate şi de cal
mul din jurul e i. I se părea că se a f lă  în mijlocul unui 
ţinut fermecat, încremenit în lin iştea imperiului zăpezii, 
departe de restul lum ii, având drept însoţitori numai 
copacii maiestuoşi învălu iţi în hermină scânteietoare, şi 
răspândind în jur un aer proaspăt, impregnat de esenţe 
ta ri şi pe care ea îl inspiră cu voluptate.

-  Sunt singură ! S ingură 1. spuse ea cu voce tare, 
desfăcând braţele’ Nu mai există nici o vieţu itoare pe 
lume. Sunt stăpâna zăpezii.

începu să alerge prin zăpada neatinsă, netedă şi 
moale, îm bătată de aerul' curat şi tare.

-  Sunt liberă ! L ibera !
Aruncă; cu toată puterea un bulgăre de zăp ad ă ' în 

sus, se învârti în ju ru l ei, până când se lăsă să cadă 
la tă  în zăpadă.

Şi tot adm irând munţii învălu iţi în h lam ide a lbe, 
care-şi ascundeau coamele în fuioare de ceaţă lăptoa
să ... deodată înţelese că erai îndrăgostită. îndrăgostită 
de munţi. Tot aşa cum era îndrăgostită de im ensitatea



lanurilo r de grâu din locul unde se născuse. Şi aceste 
două iubiri care se contopeau în ea îi creau o stare de 
im ensă bucurie. Se rid ică şi începu să a lerge, stârnind 
în jurul ei nori de pulbere a lbă-arg in tie , apoi se culcă 
pe spate, în zăpadă.

Era întinsă pe jos cât era de lungă, cu braţele des
făcute, cu ochii p ierduţi în im ensitatea cerului, când 
în câmpul vizual îi apăru un chip. Doi ochi cenuşii îşi 
cufundară p riv irile  în ochii ei.

-  Ce faci a ic i, A urelia  ?
-  M ă distrez desenând îngeri, îi explică ea zâm

bind. U ite 1 Te culci în zăpadă şi-ţi mişti braţele până 
realizezi conturul unor arip i. A şa 1

îi  făcu o dem onstraţie şi ad ăugă a i  m u ltă , seriozi
ta te :

-  Cel mai greu este să te ridici fără să strici for
ma Te rog să mă crezi că asta nu se poate face fără 
pricepere şi fără un anum it sim ţ a l echilibrului.

Şedea în zăpadă, apoi îndoi p icioarele şi încercă să 
se ridice fără să se a ju te de m âini. F ără nici un rezul
ta t

-  Dă-mi m âna, spuse ea . Nu pot s-o fac bine pen
tru că-mi lipseşte antrenam entul.

Se agăţă  de braţul lu i, sări în picioare şi se întoarse 
să-şi privească opera.

-  Vezi, spuse ea cu m ândrie. U ite un înger !
-  Solendid ! Eşti foarte ta len tată .
-  Ş tiu ... Credeam  că doarme toată lum ea, spu^e ea 

scuturându-şi zăpada de pe pantaloni.
Te-am văzut de la  fereastră cum dansai în ză

padă.
-  Şi eu care credeam că sunt singură pe lume 1
îşi. îndepărtă braţe le şi începu să se învârtească.



-  A ic i nu eşti n iciodată singur. Priveşte acolo... 
B ret îşi îndreptă braţu l către m arginea pădurii şi în 
zare A urelia  văzu, cu ochii m ăriţi de uim ire, un ren 
care se u ita la  ea.

-  Oh ! Ce frumos este 1
Ca şi cum a r  fi răspuns la  compliment, an im alu l îşi 

plecă încet capul în semn de salu t şi d ispăru în pădure.
-  Oh ! Să ştii că m-am îndrăgostit 1 strigă ea a le r

gând. M -am  îndrăgostit 1a nebunie de locul acesta. De 
ce să-ţi mai încurci v ia ţa  cu un bărbat, când poţi avea  
a ic i a tâ ta  splendoare numai pentru tine 1

-  A devărat ?
Un bulgăre de zăpadă o lovi în ceafă. Se întoarse 

către Bret şi privindu-1 printre gene, îi spuse :
-  Presupun că ştii ce înseam nă asta , nu ? O decla

raţie  de război !
Ea luă un pumn de zăpadă, o în tări în pumni si 

o aruncă cu toată puterea. Un timp se bom bardară ră
m ânând fiecare pe locul lu i, aruncând m ai mult în gol. 
L a un moment dat, Bret încercă o avansare înceată, d ar 
sigură, silind-o să bată în retragere. Până la  urmă o 
prinse şi luând-o în  braţe o trân ti în zăpadă, strivind-o 
sub greutatea lu i. Cu ochii strălucind de plăcere, Au
re lia  îi spuse cu răsuflarea tă ia tă  :

-  B ine, bine ! A i câştigat !
-  D a ! Ş i învingătorul doreşte să-şi ia ceea ce a  

cucerit.
Buzele lui a lunccară peste a le  e i în timp ce-i spu

nea :
-  Câştig întotdeauna până la  urm ă, A ure lia . M ai 

devrem e sau mai târz iu , murmură e l acoperindu-i cu 
săru tări p leoapele închise. A r trebui să practicăm  jocul 
acesta m ult m ai des, spuse cu gura peste a  ei.



Continuă s-o sărute până când A urelia  îşi sim ţi tot 
corpul arzând de dorinţă.

-  A i zăpadă pe fa ţă , îi spuse e l.
Ş i plim bându-şi buzele pe obrajii A urelie i, sorbi 

fulgii de zăpadă.
-  A ure lia , eşti o fiin ţă cu adevărat încântătoare, 

spuse e l şi se rid ică scuturându-se de zăpadă. „
-  Cred că s-au sculat şi ce ila lţi. H ai să mergem să 

mâncăm

♦

* *

-  A şază: te acolo, A urelia .
Se afla  din nou în zăpadă, dar de data asta  în 

compania lui Larry şi a  aparatelor lu i. Lucrau deja de 
ore întregi şi era p lictisită şi obosită. Se gândea cu 
plăcere la focul din cămin şi la o ciocolată caldă cu 
lapte.

-  A urelia 1 Fă un efort, ce naiba ! Trebuie să a i  
aerul că te distrezi de minune, nu că visezi.

-  O f 1 îngheţa-ţi-ar lentilele, îi spuse ea râzândi
-  H ai, te rog, A urelia .
Când o anunţă că term inaseră, se lăsă să cadă îa  

omăt prefăcându-se că a  leşinat din cauza oboselii. 
L arry se apropie şi profitând de poziţia aceasta , făcu o 
u ltim ă fotografie. Ea închise ochii şi izbucni în râs.

-  A  durat mai mult decât de obicei, sau mi s-a 
părut mie ?

-  Ţ i s-a părut, răspunse L arry . Oboseşti mai repe
de în ultim ul tim p. începi să îm bătrâneşti, iubito 1.

-  D a ? Ţ i-a răt eu ţie  bătrâneţe I
Se rid ică şi luă un pumn de zăpadă.



-  N u, nu ! A urelia !
Larry se dădu înapoi acoperindu-şi cu g rijă  apara

tu l.
-  Gândcşte-te la aparatu l meu. Nu fi nebună !
Ş i începu să a lerge spre cabană.
-  îm bătrânesc, da ?
Bulgărele de zăpadă îl nimeri în spate şi ea se lu ă 

după el. Ajungându-1, se agăţă  de umerii lui şi începu 
să-i tragă pumni în cap.

-  D ă-i înainte ! spuse e l continuând să m eargă. 
Strânge-m ă de gât, sparge-mi capul dacă asta vrei şi îţi 
face plăcere. D ar nu te atinge de apara t.

-  Bună, Larry , spuse Bret care ieşea din cabană. 
A ţi term inat ?

-  Domnule Bardoff 1 strigă A urelia . Trebuie să vă 
vorbesc neapărat. Trebuie să v ă  găsiţi a lt  fotograf, de
oarece acesta a  îndrăznit să spună că am  început să îm
bătrânesc.

-  Pentru asta , draga m ea, spuse L arry , eu nu pot
face nimic dacă tu te a f li deja pe panta care coboară. 
T e suport d e ja .d e  câteva luni de zile şi, dacă mă u it 
mai bine, observ că a i început să te şi îngraşi.

-  A sta-i culmea ! Nu mai pot f î l  term in 1 î l  dis
trug !

-  H ei ! A şteaptă puţin, o rugă June care ieşise în 
prag. A  promis că o să facă o plim bare cu mine prin 
pădure.

-  B ine, după aceea. O să am timp să mă gândesc
la felul în care o să mă răzbun. A i noroc, L arry  ! Ţ i 
s-a am ânat pedeapsa pe mai târziu .

-  Ţ i-e frig  ? o întrebă B ret, văzând-o că-şi freca
braţe le .

-  Sunt îngheţată I



Munca de fotoraodel nu este ch iar floare la ure- 
< lie, spuse e l. M ă întreb dacă-ţi d ă  satisfacţie dep lină, 
ad ăugă e l, apucând-o de bărbie. N u-ţi mai doreşti şi 
a ltceva pe lum ea asta  ?

-  Este m eseria mea. Eu m i-am  alcs-o şi nici nu ştiu 
să fac altceva.

-  D ar asta  e tot ce-ţi doreşti în v ia ţă  ?
-  Găsesc că nu e ch iar a tâ t de rău.
O privi în tăcere, apoi se îndepărtă rid icând din 

umeri.
A urelia , descum pănită, îl urm ări cu priv irea. E ra 

distins şi când purta jeanşi.
D upă-am iaza se scurse într-o atm osferă apăsătoare. 

D upă ce-şi term ină ciocolata mult dorită, A ure lia  moţăi 
intr-un fotoliu în faţa focului. Bud şi B ret se concen
tra ră  asupra unei partide de şah. L arry se învârtea prin
tre ei fără  ca cineva să-i acorde atenţie , în timp ce 
C harlene, nedezlip ită de B ret, se prefăcea că urm ăreşte 
iocu1 de şah care era clar că o p lictisea de moarte. Când 
partid a se term ină, se rugă de Bret s-o însoţească la  o 
p lim bare prin pădure. D ar A ure lia  ştia foarte bine că 
Charlene av ea  totul a ltceva în m inte decât copacii 
şi veveriţe le .

Se lăsase seara. Charlene, care se întorsese de la 
p lim bare foarte' prost d ispusă şi zgribu lită  de frig , se 
duse să facă o baie fierbinte.

Friptura de v ită  cu care se delectară în seara ace
ea nu fu pe gustul frumoasei roşcate, care-şi refăcu for
ţele cu aju toru l unui număr destul de m are de pahare 
cu vin , în tim p ce debita veşnicele ei vă icăre li pe care 
nu le asculta nimeni, aşa  că cina se term ină într-o a t
mosferă caldă şi prietenească.

D upă aceea A u re lia  §i June îşi re iuară corvoada
la  bucătărie, atacând vesela. June tocm ai îi spunea A ur



re lie i că asta  îl va costa pe Bret o m ărire de salariu  
pe care ea  intenţiona să i-o ceată, când in tră Charlene, 
cu un pahar în mână.

-  Tot la cratiţe , fetelor ? întrebă ea  răutăcioasă.
-  D a... T rebuie să recunosc că am  apreciat enorm 

ajutoru l pe care ni l-a i dat, răspunse June punând ceş- 
tile  în bufet.

-  Aş vrea să vorbesc cu A ure lia , dacă nu te  deran
jează  prea mult.

-  Nu mă deran jează deloc, răspunse scurt June, 
continuând să aran jeze m aşina de gătit.

-  T e previn că nu voi suporta mult timp compor
tarea asta a  ta.

-  Foarte bine, dacă vrei să preiei tu com portarea 
m ea, poftim , fă-o ... chiar te rog I spuse A urelia  întin- 
zându-i buretele de curăţat.

-  Te-am  văzut foarte bine ce-ai făcut azi-d im inea- 
ţă , spuse Charlene cu venin în glas. T e-ai aruncat de 
gâtu l lu i B ret !

-  Ah, da ?
R id ică din umeri şi continuă să şteargă m aşina de 

gă tit *
-  Nu pe mine m-am aruncat, ci bulgări de zăpadă. 

D ar credeam că -dormeai la ora aceea.
-  N u, mă trezise Bret când s-a d a t jos din pat, 

spuse ea aruncând parcă o travă pe gură.
A urelia  îşi simţi inim a străpunsă de un pumnal. 

Cum putuse să v ină la  ea , să o strângă în braţe şi s-o 
sărute când tocmai coborâse din patul a lte ia  ? Cuprin
să de un val de dezgust, închise ochii. Toată acea bu
curie. toate clipele m inunate pe care le îm părtăşiseră 
am ândoi în acea dim ineaţă îşi pierduseră tot sensul. 
Cu o u ltim ă tresărire de orgoliu se întoarse către C har
lene susţinându-i p riv irea cu un aer de trium f.



-  Şi ce-i cu asta ? A re dreptul să facă ce vrea, nu ?
D eodată roşie ca un arde i, Charlene îi aruncă în

p lină figură Aureliei conţinutul paharului pe care-1 ţ i
nea în mână.

-  Cu asta  a i mers prea departe ! strigă June lu- 
ându-i apărarea Aureliei. Nu scapi chiar aşa uşor, fe
ti ţo !

-  Te dau afară că a i îndrăznit să-mi vorbeşti a şa  I
-  Aş vrea s-o văd şi p-asta ! Când o să afle patro

nul ce-ai făcut...
-  G ata, June, o întrerupse A urelia . Nu vreau 

scene.
-  Dar, A urelia ...
-  N u, te rog 1 Este o chestmnd închisă.
Aurelia era* sfâşiată între nevoia de a  se refugia 

într-un colţ ca să-şi lingă rănile şi dorinţa de a-i scoate 
ochii roşcovanei ă le ia  nenorocite.

-  Nu, crede-mă. Nu are rost să-l amestecăm pe 
Bret în povestea asta .

-  Bine, de acord, adm ise June, nu fără să-i arunce 
Charlenei o privire plină de de2 gust. Asta numai pentru 
că mi-o ceri tu.

Aurelia ieşi din bucătărie fără să se mai uite îna
poi, nedorindu-şi altceva decât să se refugieze cât mai 
repede în camera ei. D ar la  piciorul scării se lovi de 
Bret.

-  Ia te u ită, te-ai bătut cu cineva ? o întrebă el, 
observând petele de vin de pe pulovărul e i. Şi se pare 
că a i pierdut.

- .  D acă am ceva de pierdut ! răspunse ea vrând 
să-şi continue drumul.

-  Stai ! O luă de braţ. Ce a i  ?
-  Nimic.



-  S ă  nu-mi spui mie asta . U ită-tc la  tine în ce 
hal arăţi.

Vru s-o apuce de bărbie, d ar ea se retrase.
-  Ce s-a întâm plat ?
-  Nu s-a întâm plat absolut nimic, răspunse ea cu 

răceală. Pur şi simplu m-am săturat să tot fiu p ipăită.
Ochii cenuşii a i Iui Bret se întunecară de o umbră 

am eninţătoare şi, cu un gest rapid, o apucă de bărbie.
-  A i mare noroc că nu suntem singuri. A ltfel ţi-aş 

a ră ta  eu ce înseamnă să  fii p ipăită . Când mă gândesc 
că întotdeauna m-am stăpânit tocmai ca să-ţi respect 
această puritate trupească ! D ar nu fi îngrijorată. De 
acum încolo nu te mai ating.

E a nu răspunse, trecu pe lângă el cu un aer demn 
şi urcă scările fără să se grăbească.



C A PIT O LU L O PT

Luna februarie se scurse încet, cenuşie şi rece. Iar 
d ispoziţia A urelie i era la fe! de tristă ca şi tim pul. Bret 
nu-i mai dăduse nici un semn de v ia ţă  după faim oasa 
în tâln ire de la munte şi nu se mai aştep ta nici m ăcar 
la  un telefon din partea lu i.

N um ărul revistei Moda, cu reportaju l, apăru  în pri
mele zile a le  lu i m artie. Răsfo i pagin ile fă ră  să sim tă 
nici cea mai m ică bucurie, privind cu un aer trist fa ta  
aceea în a ltă  şi slabă pe care ab ia  o recunoscu. F igura 
care-i surâdea de pe copertă părea aceea a  unei stră i
ne cu care nu reuşea să şe identifice.

R eportaju l avu  un succes fără precedent. R ev ista  
se vându ca pâinea ca ldă şi în săptăm ânile care u rm ară 
se pomeni înecată într-un va l de oferte şi tot felu l de 
propuneri. D ar nici una nu o ten tă cu adevăra t. îş i  p ier
duse dintr-o d ată  interesul pentru m eseria e i pe care 
înain te o făcuse cu a tâ ta  pasiune.

D ar interveni un telefon din partea lu i June care
o scoase im ediat din această stare de leham ite. O suna
din partea lu i Bret. A u re lia  se gândi un moment să  
refuze în tâln irea pe care i-o propunea, d ar hotărî că 
era mai bine să-l înfrunte în biroul lu i decât să rişte 
să se pomenească cu e l pe nepusă-m asă.



în  z iua respcctivă se îm brăcă cu cea m ai mare gri
jă - ; alese un taior galben-pal, îşi strânse părul într-un 
coc pe care-1 acoperi cu o pălărie  de fetru cu boruri 
larg i. Exam inându-şi im aginea în oglindă se sim ţi m ul
ţum ită că arăta  ca „o doam nă din lum ea bu iiă“.

în  ascensor îşi repetă pentru a  m ia oară că impor
tant era să-şi păstreze calm ul, să a ibă o figură destin
să nu posomorâtă, să nu-i a ra te  cât suferă şi mai ales 
cât era de v ră jită  de farm ecul lui. Pentru asta trebuia 
să-şi pună în valoare tot ta len tu l e i de a  juca teatru . Cei 
trei an i dc experienţă făcuseră din ca o adevăra tă  ac tr iţă  
şi acum aveau să-i servească la  ceva : putea să a ib ă
orice chip dorea, s’ă-şi compună în făţişarea cea mai con
venab ilă.

June o întâm pină cu un zâm bet larg.
-  H ai, intră. Te aşteap tă .
A urelia  îşi lu ă inim a în d inţi şi cu un surâs fer

m ecător pe buze, pătrunse în groapa cu lei.
-  Bună, A urelia  ! spuse Bret fără să se rid ice din 

fotoliu. Ia loc 1
-  Bună, B ret, răspunse ea păstrând acelaşi ton ca 

şi el. rece şi politicos.
I se strânse inim a când îi în tâln i p riv irea , dar reuşi 

să-şi păstreze zâm betul. Zâmbetul unei actriţe , expri
mând m ulţum irea şi buna dispoziţie.

-  A răţi foarte bine, se vede că eşti în plină formă.'
-  M ulţum esc. Tu la  fel.
S im ţea că i se învârteşte capul şi că este uşor am e

ţ ită  Doamne I Ce rid ico lă era toată com edia asta !
-  Tocmai am  mai aruncat o privire peste opera 

noastră. Am avut succesul pe care-1 prevăzusem .
-  D a. M ă bucur că a  ieşit totul bine.
-  C ine eşti tu în rea lita te . A urelia  ? întrebă el cu

o  voce m urm uraă şi privind fotografiile îm prăştiate pe



biroul lui. O puştoaică ? O mondenă elegan tă şi rafi- 
nnt.'i ? O fem eie de afaceri ? O soţie iubitoare ? O ma
mă devotată ? Sau o devoratoare de bărbaţi ?

îşi cufundă privirea în ochii e i, iar ea, deşi îi bătea 
inima să-i spargă pieptul, reuşi să ridice din umeri cu 
mi aer de totală indiferenţă

-  Nu sunt decât o  înfăţişare, un corp care exe
cută ce i se cere să facă, transformându-se în ceea ce
i se cere să devină. Acesta este de altfe l şi motivul pen
tru care m-ai ales, adu-ţi am inte.

-  Eşti un adevărat cameleon, nu-i aşa ? Poţi să-ţi 
schimbi culoarea cum vrei.

-  Sunt p lătită pentru asta , răspunse ea .
Simţi cum o cuprinde cot mai mult o stare de proastă 

dispoziţie, chiar de am ărăciune.
-  Am auzit că ai prim it un număr foarte mare 

de oferte.
Bret se rezemă de spătarul scaunului şi-şi încrucişă 

braţele , uitându-se la ea cu ochii pe jum ătate închişi;
-  Trebuie să fii foarte ocupată în prezent, reluă el.'
-  D a, recunoscu ea prefăcându-se că este plină de 

entuziasm . Nu am decis încă ce să aleg. M i s-a dat 
chiar ideea să-mi angajez un impresar, îţi dai seama ? 
Am primit oferta unei mari firme producătoare de par- 
fumuri -  şi cită un nume celebru -  care este gata să-mi 
semneze un contract pe termen lung. M i s-a propus să 
lucrez şi pentru televiziune, dar acolo numai pentru trei 
an i. Şi pe urmă, sunt revistele care de fapt mă intere-' 
sează cel mai mult.

E ra tot ce reuşise să-şi am intească pentru moment.’
-  Ah ? Un canal de televiziune ţi-a  făcut o ofertă ?.



-  D a. D ar asta presupune că trebuie să joc teatru 
şi vreau să mă gândesc foarte bine înainte să accept. 
„D e a ltfe l, aş m erita un Oscar pentru ta lentele mele de 
ac tr iţă1*, îşi spuse ea în sinea ei. Nu ştiu dacă nu e  prea 
riscant pentru mine să mă lansez într-o asemenea aven
tură

El se rid ică şi întorcându-se cu spatele la ea , privi
pe fereastră. A ure lia  se u ită la e l în tăcere, tot între-
bându-se la  ce s-o fi gândind.

-  Contractul tău cu mine este pe sfârşite, A urelia ,
şi sunt dispus să-ţi fac o ofertă nouă. D ar mă îndoiesc
că ar  fi la  fel de avan tajoasă ca cea de la  televiziune.

„O ofertă !“, îşi spuse ea gata să leşine. Noroc că 
nu-i putea vedea faţa în momentul acesta. Pentru asta 
dorise s-o vadă. Pentru un nou contract. Un a lt petec 
de hârtie. O să-l refuze, nu neapărat pentru că avea 
de gând să accepte a lte  propuneri, ci pur şi simplu
pentru că nu ar  mai putea să lucreze cu acest bărbat 
şi mai a les să se afle mereu în apropierea lui. Chiar şi 
numai această întrevedere scurtă era deja prea mult
pentru ea şi ştia» că o să-i fie greu să-şi revină.

-  îţ i  apreciez oferta, spuse ea ridicându-se, dar
trebuie să mă gândesc înainte de toate la cariera mea. 
Oricum îţi sunt foarte îndatorată pentru ocazia pe ca
re m i-ai oferit-o...

-  Parcă ţi-am  mai spus că nu am ce face cu recu
noştinţa ta.

Se întoarse cu ochii scânteind de mânie.
-  Păstrează-ţi m ulţum irile pentru tine şi să ştii că

dacă ai avut succes este numai meritul tău. Şi scoate-ţi 
naib ii p ă lăria a ia . ca să-ţi pot vedea faţa când îţi vor
besc 1

î i  smulse cu furie pălăria de pe cap, iar ea il privi 
fără să clipească.



Succesul tău, A urelia , nu-1 datorezi nimănui de
cât ţie însăţi. Nu eu sunt răspunzător şi consider că nu 
am nici un merit.

Se vedea că se străduia să răm ână calm.
-  Nu că m-aş fi aşteptat să-mi accepţi propune

rea, dar dacă vreodată te răzgândeşti, să ştii că sunt 
oricând gata să discut cu tine. în  orice caz, indiferent 
cc decizie vei lua, eu îţi doresc noroc. Şi sper ca într-o 
zi să-ţi găseşti fericirea.

-  Mulţumesc.
Ea zâmbi şi făcu câţiva paşi spre ieşire.
-  A urelia !
Cu mâna pe clanţă, ea închise ochii şi-şi adună ul

tim ele puteri :
-  D a  ?

El o privea cu ardoare ca şi cum ar fi vrut să-şi 
întipărească figura ei în minte.

-  La revedere.
-  La revedere.
Şi ea ieşi. închise uşa în urma ei şi se sprijini de 

perete, de teamă să nu cadă. June rid ică brusc capul.
-  Ce s-a întâm plat, A urelia ? N-a mers ?«
-  Ba da, murmură ea. De fapt, nu. Nu merge.
Şi stăpânindu-şi- cu greu plânsul, se grăbi să iasă.

*
# *

C âteva z ile mai târz iu , A urelia  se îmbrăca să iasă 
în oraş, m ăcinată de aceeaşi durere care-o făcea să-şi 
sim tă sufletul mort. Se lăsase convinsă de Larry şi June 
să ia parte la o serată dată de Bud Lew is. Şi nici nu 
mai putea să stea tot timpul în casă şi să-şi plângă soar
ta . Trebuia să acţioneze, să se gândească la  v iitor.



Se duse deci la serată cu intenţia să se distreze, 
deşi plângea sufletul în ea . Bud o cuprinse imediat pe 
după umeri şi o conduse la bar întrebând-o ce dorea 
să bea. Vru să spună : „Un suc de fructe“ , ca de obi
cei, când privirea îi fu atrasă de un vas plin de punci.

-  O ! Acesta arată bine. Ce-i aici ?
-  Punciul casei, răspunse el servind-o cu un pa

har.
„Nu pare să fie periculos4', îşi spuse ea în timp ce 

Bud primea a lţi inv itaţi. Gustă din punci şi-.l găsi de
licios. Apoi se amestecă prin mulţime salutând câteva 
persoane cunoscute, oprindu-se ici-colo pentru o scurtă 
şi veselă conversaţie, fericită şi m irată că se simţea a tât 
de uşoară. Poate chiar asta era ceea ce-i trebuia ca *ă 
u ite : prieteni, m uzică... Toată tristeţea i se risipise ca 
prin farmec.

Era deja la al treilea pahar şi se d istra de minune 
în compania unui brunet înalt numit Paul, când auzi o 
voce care-i era fam iliară şi dragă :

-  Bună seara, A ureliâ ! Ce coincidenţă !
Fu puţin mijrată să-l v adă pe Bret, cu atât mai 

mult cu cât acceptase inv itaţia lui Bud numai după cs 
June o asigurase că Bret nu va lua parte la serată Ii 
surâse d istrată , tot întrebându-se de ce lucrurile au în
ceput să arate cam strâmb şi să se mişte.

-  Bună seara, Bret. M aiestatea Sa a  venit să se 
am estece cu poporul său în această seară ?

O privi din cap până-n picioare înainte de a răs
punde :

-  D a... Din când în când simt nevoia să respir aer 
rul m ulţim ii, să mă scald în atmosfera care se creează 
în mijlocul poporului. Asta îmi îm bunătăţeşte im aginea 
de om important. L asă o impresie excelentă printre ci
tito rii revistei.



M inus...
A urelia dădu capul pe spate înghiţind dintr-o sor

bitură tot ce rămăsese în pahar.
-  Ţinem foarte mult la  im aginea pe care o arătăm  

lum ii, noi am ândoi, nu-i aşa ?
Se întoarse către Paul adresându-i un zâmbet ca

re-1 iăsă pe acesta înmărmurit.
- l'au l, fii un scump ! Du-te şl mai adu-m i un 

pahar cu chestie d -asta ... V ezi, punci, acolo în vasu l 
acela  mare.

-  Câte a i băut până acum, A urelia  ? întrebă B ret 
apucând-o de bărbie, în timp ce Paul d ispărea în. mul
ţim e. Ştiam că nu depăşeşti niciodată două pahare.

-  D a, dar astă-scară fac excepţie.
îş i scutură buclele negre.
-  Sărbătoresc renaşterea mea, dacă vrei să ştii. Ş i 

de fapt, punciul nu este decât suc de fructe. *
-  D a, un suc de fructe foarte concentrat şi alcooli

za ţi ţinând seam a de felul în care a :ă ţ i şi cum te com
porţi, raspuse e l neputându-se stăpâni să  nu râdă. M ai

.  curând ţi-a r  trebui o ceaşcă de cafea.
-  îm i strici tot cheful, spuse ea m ângâind plastro- 

nul căm ăşii lu i, Mmm ! M ătase ! în to tdeauna am  avu t 
o slăbiciune pentru m ătase... Este şi L arry a ic i ş i în- 
chipuie-ţi că a  venit singur,, fără aparatu l de foto
grafiat. E ra s ă  nici nu-1 recunosc.

-  în  starea în care eşti, cred că n-ai putea să-ţi re
cunoşti nici m ăcar mama.

-  Oh, ba da ! M am a se foloseşte întotdeauna pen
tru fotografiat de un aparat micuţ care m ăsoară lum i
na, spuse e a  apucând paharul pe care i-1 în tindea Paul.'

Bău o îngh iţitură şi-l apucă de braţ pe tânăr.



-  H ai să  dansăm ! A do r dansul. î i  întinse paharu l 
Iui Bret. Ţ ine-mi ăsta, vrei ?

în  curând, purtată de muzică, se învârtea cu o de
licioasă senzaţie de libertate, sitnţindu-se tot mai uşoară 
p lutind pe valurile unei m elodii încântătoare. Tot dan
sând se m inuna de sângele rece de care dăduse dovadă 
în  prezenţa lui Bret. De data  aceasta  persoana Lui nu 
produsese nici un efect asupra ei. P radă unei adevărate 
euforii, se lăsă purtată pe arip ile  dansului în braţele 
lu i Paul, care profită ca să-i şoptească vorbe dulci la 
ureche. Când muzica încetă, sim ţi o mână puternică pe 
um ăr :

-  Ia te u ită 1 Bret 1 Ne-am decis să intrăm în joc ? 
Vrem să dansăm ?

-  Nu 1 Vrem să ieşim din joc, o corectă el tră
gând-o după sine. Şi asta a i să faci şi tu, ch iar acum.

-  D ar nu am de loc chef să  plec. Este prea de
vrem e. Şi m ă distrez grozav.

-  Asta am observat, răspunse el trăgând-o în con
tinuare după el. Num ai că o să te întorci acasă chiar 
acum, ,

-  Să nu te crezi obligat să mă conduci, spuse ea 
venind în urma lui. Pot foarte bine să chem un tax i. 
Sau o să  mă conducă Paul.

-  Num ai asta a r  mai lipsi ! bombăni Bret tră-j 
gând-o în continuare.

-  D ar am chef să mai dansez.
Răsucindu-se, se pomeni lip ită  de . pieptul lui.
-  Vrei să dansezi cu mine ?
-  Nu astă-seară, A urelia . #
Scoase un oftat lung.
-  Şi după cum văd , trebuie să folosesc nişte me-' 

tode mai drastice.



l . ii mii gest hotărât şi sigur o ridică şi şi-o aruncă 
pe um ăr, plecând cu ea, în timp ce lumea le făcea loc,
râzând la trecerea lor.

- V ai, ce nostim ! spuse A ure lia  pufnind în râs ca 
o fetiţă . A şa mă purta ta ta  când eram  mică.

-  Foarte nostim, în tr-adevăr !
-  Ţ ine astea , şefule, spuse June care se a f la  în

faţa  uşii, dându-i lui Bret şalu l şi p ă lăr ia  A urelie i. O
să tc descurci ?

-  Trebuie !
îş i aşeză povara mai bine pe um ăr şi ieşi. Apoi des

chizând uşa m aşinii o lăsă  să cadă fără nici un- fel 
de m enajam ente pe scaunul din faţă .

-  Poftim , îi spuse e l îndesându-i şalu l între m âini. 
Pune asta  pe tine.

-  D ar nu mi-e frig  deloc, mă simt m inunat !
-  Nu mă îndoiesc.
Se aşeză lângă e a  şi o p riv i cu coada ochiului.
-  E  a tâ ta  alcool în organism ul tău , că a i putea să 

furnizezi că ldură unui imobil cu două etaje .
-  E ra punci din fructe, îl corectă A urelia  ghemu- 

indu-se pe scaunul e i. Oh, priveşte ! Luna ! Se întoarse 
s-o vadă mai bine.

-  Ador luna p lină. Ce-r.r fi să facem o plim bare ?
El opri m aşina la stop şi întorcându-se către ea  îi

«puse ferm :
-  Nu !
E a îl p rivi bosum flată, ca un copil răsfăţat.
-  Nu eşti deloc sim patic.
Ş i începu să fredoneze fără să se m ai sinchisească 

ide prezenţa lu i lângă ea.
Bret opri m aşina în parcarea subterană din imobi

lu l în care locuia A urelia .



-  Ia zi, poţi să mergi ? Sau vrei să te duc eu ?
-  Pot să merg, fii fă ră  g rijă . Am învăţat asta încă 

de când eram  foarte mică.
Se descurcă cu greu să deschidă portiera m aşinii şi 

ieşi, dornică să-i arate  ce stăpână era pe e a ...
„Ce chestie !“ îşi spuse A urelia . „Nu-mi am intesc ca 

a ic i drumul să fie în p an tă .“
-  Vezi, spuse A urelia  clătinându-se. Echilibru per

fect. \-
-  D a ! Sunt convins că a i f i în stare să mergi ch iar 

pe o sârm ă întinsă, în noaptea asta .
O luă de braţ conducând-o până la  ascensor. Acolo, 

ghem uindu-i-se la piept, A ure lia  îşi încolăci braţele în 
jurul gâtu lu i lui.

-  Ce bine e ! Ştii la ce visez de luni întregi ?
-  Nu, răspunse e l, începând să se sim tă tot mai 

tu lburat.
E a începu să-i muşte lobul urechii.
-  A urelia  !
-  A i gura cea mai atrăgătoare pe care am văzut-o 

v reodată , spuse ea urm ărind cu vârfu l degetului lin ia  
buzelor lui.

-  A urelia  1 Potoleşte-te im ediat 1
-  Iar figura ta este a tâ t de frumoasă ! Şi ochii tă i 

pur şi simplu mă fac să-mi pierd capul, şopti ea m ângâ- 
indu-i obrajii.

îş i plim ba gura pe gâtu l lu i, iar e l scoase un suspin 
de u şu rare 'când  sosi liftu l.

-  M m m ... şi ce bine m iroşi !
E l scotoci în geanta ei până găsi cheia, treabă deloc 

uşoară cu acea gură la  urechea lu i.
-  A urelia  ! A junge ! O să mă faci să-m i uit toate 

princip iile şi toată  puterea de stăpân ire .



D upă ce reuşi să deschidă uşa, Bret se rezemă un 
moment de perete şi resp iră  adânc.

-  Credeam că bărbaţilor le place să li se facă avan 
suri, murmură ea frecându-şi obrazul de a l lui.

-  A scultă, A urelia ...
Dar ea îl făcu să tacă astupându-i gura cu buzele

ei:
-  Adoi: săru tările ta le ...
După asta căscă gata să-şi rupă m axilarele şi-şi lăsă 

capul pe um ărul lui.
-  A urelia  ! Pentru numele lu i Dumnezeu 1
Bret ajunse în dormitor pe dibuite, cu A urelia a târ

nată de gâtu l lu i, şi vru s-o întindă pe pat. D ar ea se 
ag ăţă  de el -şi B ret, pierzându-şi echilibrul, căzu peste 
ea . Se repezi la  gura lui cu pasiune. E l bombăni ceva 
ca o în jurătură, încercând să se elibereze.

-  Nu ştii ce faci, A urelia  !
Ea închise ochii gemând uşor.
-  Ce a i pe tine, sub rochia aista ?
E a răspunse prin nişte sunete de neînţeles. Atunci 

Bret o rid ică, îi desfăcu fermoarul rochiei şi i-o scoase 
cu delicateţe. Apoi trase cuvertura peste ea, rezistând 
tentaţie i de a-i atinge p ielea fină care se oferea mân
gâierilor iu i, lip sită de orice apărare. A urelia  suspină 
şi-şi înfundă capul în pernă.

Bret se îndreptă spre uşă apoi, în prag, se întoarse 
şi o nrivi dormind. îi ascultă respiraţia lin iştită  şi brusc, 
se duse în bucătărie, în căutarea sticlei de whisky.



CA PITO LU L NOUĂ

Când se trezi A urelia , camera era inundată de sna
re. Clipi din ochi de mai multe ori, apoi se aşeză pe 
pat. Avea o durere de cap insuportabilă şi gura uscată. 
Punând jos, cu multă precauţie, un picior, încercă să se 
rid ice, d ar se lăsă imediat să cadă înapoi pe spate ge
mând : camera se învârtea în jurul ei. îş i luă capul îîT 
mâini ca şi cum ar fi voit să şi-l pună la locul lui.

Dar ce băuse în ajun ? Ce conţinca punciul acela ?
Reuşi până la urmă să se ridice şi, cu multă greutate,
trase pe ea un capot.

Rochia era *pe jos, la picioarele patului ; o privi 
buim ăcită. Nu ţinea minte să se fi dezbrăcat. îş i prinse 
tâm plele în palme. Aspirină, un suc de fructe şt un duş 
rece. D upă asta cu siguranţă că lucrurile vor deveni 
mai clare. Se îndreptă spre bucătărie când se opri brusc, 
observând o vestă bărbătească pe canapea.

-  Doamne ! gemu ea am intindu-şi vag ce se întâm
plase.

Bret o adusese acasă. Şi ea ... O străbătu un fior 
am intindu-şi cum se comportase în ascensor. Oare ce 
se mai întâm plase după aceea ? Nu reuşea să adune 
decât frânturi de an rn tir i, ceea ce făcea ca lucrurile 
să'"pară şi mai alarm ante.



liună, iubito ! A i dorm it bine ?
Se întoarse încet, a lbă ca o coală de hârtie. B ret, 

cu cămaşa descheiată pe piepul gol, îi zâm bea cu duio
şie- Avea părul ud ? înseam nă că făcuse un duş. Un 
duş ? în  b a ia  ei ?

Aş bea cu plăcere o ceaşcă de cafea, in im ioara
men

Şi depuse un sărut uşor pe obrazul e i, ceea ce nu 
făcu decât să în tărească bănuielile  ei îngrozitoare. Apoi 
el se îndreptă spre bucătărie şi ea , năucită, îl urmă.
Bret puse ibricul pe foc, apoi o apucă uşor de ta lie .

-  Ai fost m inunată ! declară el sărutând-o oe 
frunte.

A ure lia  era gata să cadă pe spate.
-  Ţ i-a  plăcut chiar a tâ t de m ult ? continuă e l.
-  Ei bine, trebuie să recunosc că nu-mi prea amin^

tesc...
-  Nu-ţi mai am inteşti ?
O privi cu un aer indignat dar şi m irat, ncîncre-,

zător.
-  M ă uim eşti. A i fost form idabilă.
-  E u ... în tr-adevăr ?
îş i ascunse faţa în mâini.
-  Ooooh ! Capul meu !
-  Eşti m ahmură ? o întrebă el înţelegător. A şa este • 

după chef. Te refac eu până numeri la trei. a i să vezi.
începu să scotocească prin frig ider.
-  M ahm ură ? repetă ea rezemându-se de tocul uşii.' 

D ar de ce ? Că n-am băut decât puţin punci.
-  D a, am estecat cu rom.
-  Rom ? D ar...
-  Punciul, dacă nu ştii, se compune din trei fe

luri de rom : rom a lb , rom negru şi rom concentrat.



N u, nu ştiam . în  orice caz, am  băut prea mult. 
Eu nu sunt obişnuită cu alcoolul. Ş i tu , tu $ i profitat 1

-  Am profitat, eu ?
O privi consternat.
-  D raga mea ! D ar tu te-ai aruncat peste mine. 

Nu te-am  putut opri cu nimic. T rebuie să recunosc că 
eşti o ad evăra tă  tigroaică, o d ată ce te porneşti.

-  Eşti un ticălos ! strigă ea .
Apoi scoase un geam ăt de durere, provocat de mi

grena care începuse din nou.
-r Bea asta , spuse e l întinzându-i un am estec ciu

dat pe care ea  îl p rivi cu un aer bănuitor.
-  Ce-i asta  ?
-  Ce te interesează ? Bea-o, e tot ce a i de făcut.
A ure lia  înghiţi totul dintr-o d ată  şi se cutremură

de dezgust.
-  Puah !
-  Acesta ' este preţul pe care trebuie să-l p lăteşti

când te îm beţi.
-  Nu m-am îm bătat, protestă ea . Am fost numai

puţin ... M ă rog, am fost doar puţin am eţită  şi mi-am 
pierdut firu l gândurilor, asta-i tot. Iar tu a i profitat 1

-  î ţ i  jur că totul s-a petrecut exact invers.
-  Nu ştiam  ce fac !
-  A h, da ? Nu prea am  avut im presia asta . în  

orice caz, dacă nu ştia i ce faci, m ăcar ştia i cum să faci.
-  Nu-mi am intesc absolut nimic.
-  L in işteşte-te, A ure lia , spuse e l văzând-o izbuc

nind în plâns. Nu există nim ic de care să trebuiască
să-ţi am inteşti.

-  Ce vrei să spui ? îl în trebă ea ştergându-şi ochii 
cu dosul palm ei.

-  Vreau să spun că nu te-am  atins. Te-am  lăsat 
pură şi neprihăn ită pe patu l tău , iar eu m-am culcat



singur pe canapeaua asta . G rozav de incomod, fie vor
ba în tre noi.

-  Nu a i. . .  Noi nu...
-  Nu.
E l îi turnă ap ă  fia rtă  în ceaşcă. A ure lia , în prim ul 

moment uşurată, fu deodată zguduită de un va l de mâ
nie.

-  A h, da ? Şi de ce, mă rog ? N u-ţi p lac, te  pome
neşti.

E l se întoarse către ea , o privi consternat, apoi iz-, 
bucni în râs.

-  E clar ! N -am  să pot n iciodată în ţelege fem eile.’ 
E şti d isperată la  gândul că te-am  dezonorat, ca în se
cundă urm ătoare să m ă insulţi pentru că ţi-am  respec
ta t v irg in itatea .

-  N u găsesc nim ic de râs în asta , • răspunse ea.’ 
D inadins m -ai lăsat să cred ... că noi...

-  C ă am  făcut dragoste ? o a ju tă  el, sorbind din 
cafea. D ar a i m eritat lecţia asta , fetiţo ! A seară , în as
censor, a i făcut to t ce ţ i-a  stat în putinţă ca să mă faci 
să merg până la  capăt.

B ret zâm bi când o văzu roşind.
-  A sta îţ i am inteşti, nu-i aşa  ? Ş i m ai e un lucru 

pe care te sfătu iesc să nu-1 u iţi de a ic i înain te : să ştii 
eă nu sunt mulţi bărbaţi care a r  fi renunţat Ia o ase-; 
menea pom ană, ca să se culce pe nenorocita a ia  de ca
napea. A şa că, te sfătuiesc, pe v iito r fereşte-te de 
punci.

-  Nu mai pun picătură de alcool în gură toată v ia 
ţa  mea, spuse ea  ştergându-şi lacrim ile. Oooh ! Cred că 
am  nevoie de o ceaşcă de ceai sau m ăcar de porcăria 
a ia  de cafea.



Soneria de la  intrare o făcu să  tresară , răsunând 
în  capul ei ca o sirenă.

-  Du-te să deschizi uşa. în  tim pul accsta eu îţi 
fac un ceai, ii spuse-el zâm bind.

Ea se conformă mai mult în s ilă  şi se pomeni fa ţă  
In fa ţă  cu Charlene care, în pragul u şii, se u ită  la ea cu
o priv ire rcce ca gheaţa.

-  Intră ! spuse A urelia .
-  Am auzit că aseară  te -a i acoperit de .glorie.
-  V ăd  că ştir ile  se răspândesc repede. M ă sim t 

f la ta tă  să constat că te sinchiseşti de sănătatea mea.
-  Puţin îm i pasă de sănătatea ta . Am  venit să-ţi 

vorbesc despre Bret. Ţ i-a i făcut prostul obicei să te 
ag ă ţi de gâtu l lu i cu orice ocazie care ţ i se iveşte. Te 
previn că am intenţia să nu te m ai las să continui acest 
joc.

A urelia  era gata să-şi p iardă calm ul dar, stăpânin-' 
du-se, îşi înăbuşi un căscat.

-  A sta era tot ce avea i să-m i spui ?
-  D acă-ţi închipui că am să-i perm it unei dăm iţe 

oarecare să m ânjească reputaţia bărbatu lu i cu care am  
să mă m ărit, te înşeli !

-  O să te m ăriţi ? F e lic itările  mele şi condoleanţe 
lu i Bret, spuse A urelia pe un ton ironic, ab ia stăpânin- 
du -şi indignarea.

-  Nu scapi de mine aşa u şo r ! O să fac tot ce pot 
să-ţi d istrug cariera, în aşa  fel încât nici o revistă să

-nu mai dorească să-ţi publice vreo fotografie.
-  Bună, Charlene, . spuse Bret intrând în cameră.' 

Frum oasa roşcată tresări, iar p riv irea ei trecu de la  
B ret la vesta de pe canane~

-  C e... ce faci a ic i ?



Mi se pare că este destul de clar, nu ? răspunse 
e l tot cu o întrebare, încălţându-se. D acă nu doreai să 
af li, nu trebuia să vii.

„Asta-i culmea, îşi spuse A urelia. Se serveşte în 
continuare de mine ca s-o facă geloasă".

-  N-ai să reuşeşti să-l păstrezi, ţine minte ! Nu 
eşti pentru el decât o d istracţie trecătoare. într-o săp
tăm ână se va plictisi de tine şi atunci va fi din nou al 
meu î

-  Dar este perfect ! Din partea mea să ştii că nu 
întâm pini nici o piedică ! strigă la rândul ei A urelia  
care ab ia mai reuşea să-şi păstreze calmul. Să ştii că eu 
nu-1 ţin cu forţa. H ai, ia-1 1 Şi ieşiţi odată, că eu m-am 
săturat de am ândoi. H ai ! A fară !

-  O secundă, interveni Bret term inând de înche
iat nasturii căm ăşii.

-  Tu nu te am esteca ! spuse A urelia  săgetându-1 
cu privirea.

întorcându-se către Charlene, continuă :
-  N-am nici un chef să mă lupt cu tine, aşa :ă  

ia-o din loc ! Ne socotim noi a ltă  dată ! H ai, ieşi o - 
d ată şi scuteşte-mă de prezenţa ta !

- Dar de ce a ltă  dată ? Nu am nici un motiv să te 
mal întâlnesc, spuse Charlene ironică. Acum îmi dau 
seama că nu am nici un motiv să mă îngrijorez. N icio
dată Bret n-o să se poată ataşa de o am ărâtă de tâ rfă  
vu lgară , ca tine.

-  T ârfă ? T ârfă ? ! repetă A urelia .
-  încet, A urelia ! spuse Bret repezindu-se s-o cu

prindă de mijloc. F ii calm ă... '
-  Eşti o adevăra tă  sălbăticiune. A r trebui să fii

ţinută închisă, spuse Charlene cu .o voce p lină de dis-
preţ.



-  Sălbătic iune ? î ţ i  ară t eu ce este a ia  sălbătic iu
ne I A u re lia  se zbătu cu d isperare să scape din strân- 
soairea lu i Bret.

-  Fă bine şi tac i, Charlene ! spuse acesta, dacă nu 
tac i, să ştii că-i dau drumul.

Continua s-o ţin ă strâns până când, obosită, cedă 
şi încetă să se m ai zbată.

-  Poţi să-m i d a i drum ul, nu mă ating  de ea, promit, 
spuse A ure lia . D ar fă-o să plece im ed iat. Se întoarse 
către el : Ş i tu la  fel ! C ăraţi-vă  am ândoi ! M -am  să
tu ra t de voi până peste cap. Nu m ai suport să se ser
vească cineva de mine. D acă vrei neapărat s-o faci ge
loasă, mai găseşte-ţi şi pe altc ineva. H ai ! A fară  ! Ieşiţi 
d in casa m ea, ieşiţi din v ia ţa  mea ! Nu vreau să v ă  
m ai văd  pe nici unul din vo i 1 S -a  înţeles ?

-  Acum ajunge. Taci şi ascultă.
Bret ~o apucă de umeri şi o scutură ca pc un pom.
-  Nu ! Te-am  ascultat destul ! S-a term inat. Ter- 

m i-nat I în ţe leg i ? P leacă de a ic i şi ia-ţi şi prietena cu 
tine. Lăsaţi-m ă în pace să m ă lin iştesc.

Bret îşi lu ă  vesta şi se opri un moment privind ochii 
înecaţi în lacrim i a i A urelie i.

-  Foarte bine, o iau. Iţi dau timp să-ţi revii şi mă 
întorc. Noi doi încă n-am term inat.

El putea să se întoarcă dacă asta  îi făcea plăcere^ 
D ar m ăcar această nesuferită de Charlene n-o să m ai 
f ie  de faţă. Im ediat ce închise uşa în urma lor. A u re lia  
se renezi în dorm itor şi-şi scoase din dulap  hainele pe 
care le aruncă grăm adă pe pat :

-  M -am săturat ! Să nu m ai aud  de N ew  Y ork , 
de Charlene şi mai ales de acest Bret Bardoff. P lec 
acasă.

Trecu pe la  L isa să-i lase cheile.



-  Ce s-a întâm plat ? o în trebă aceasta când îi văzu 
chipul răvăşit.

-  N-am timp să-ţi explic. Plec. U ite cheile. V ezi 
Cii e m âncare în frig ider. Ia-o tu . Ia tot ce a i nevoie. Ia 
tot ce vre i. Eu nu mă m ai întorc.

-  D ar A u re lia ...
-  O să m “ ocup mai târziu  de m obilă şi de con

tractu l de înc! .fiere. O să-ţi scriu ca să-ţi exp lic totul.’
-  D ar... unde pleci ?
-  A casă ! P lec la  m ine acasă  ! răspunse ea fără să 

mai privească înapoi. M ă întorc în Kansas.

*
*  *

C hiar dacă sosirea fiicei lor îi surprinse pe părin ţii 
A ure lie i, aceştia se ab ţinură să-i pună întrebări. V ia ţa  
calm ă de la  ferm ă o a ju tă  să-şi m ai rev ină din em oţiile 
prin care trecuse, şi prim a săptăthână se scurse fără 
vreo în tâm plare deosebită.

M uncea la  ferm ă şi cbrm ea tun. î i  p lăcea să  stea 
ore întregi pe veranda casei, aşezată într-un fotoliu, bu- 
curându-se de pacea înserării în timp ce ta tă l e i îşi fuma 
p ipa stâqd lângă ea .

-  A r fi tim pul să avem  o conversaţie, noi am ân
doi, spuse e l într-una din seri, luând-o cu dragoste pe 
după um eri. De ce te-ai întors aşa pe neaşteptate ?

E a suspină şi-şi sprijin i capul pe um ărul lu i.
D in m ai m ulte motive. D ar m ai a les pentru că 

m-am săturat.
-  Săturat de ce ?
-  Să-m i vând  im aginea şi să-m i v ăd  capul prin 

toate revistele. Să joc mereu rolul a  tot felu l de per-'



sonaje, să-m i compun la  com andă d iferite  expresii a le  
feţe i, să  exprim  oişte sentim ente pe care nu le am , să
râd  când îmi v ine să  p lâng sau invers. M -am  săturat de 
zgomot, de m ulţim e, de ag ita ţ ie , de toate.

-  Noi credeam că duci v ia ţa  pe care ţi-a i ales-o şi 
care-ţi place.

-  M -am înşelat. Nu asta este ce-mi doream.
A urelia  se rid ică şi se sprijin i de balustradă.
-  Am im presia că până acum am tră it degeaba. C ă 

n-nm realizat nimic im portant şi care să m erite efortul.
-  Ba da ! A i realizat ceva. C hiar ceva' foarte im

portant. A i muncit şi a i reuşit în m eseria pc care ţi-a i 
ales-o. O meserie de care poţi să fii m ândră. De a ltfe l, 
noi toţi suntem m ândri de tine, cred că ştii a sta ...

-  D a, ştiu că am avut un succes pc care îl m erit, 
pentru că eram dotată pentru această m eserie. Când am  
plecat de aic i am vrut să aflu  de ce sunt în stare. Ştiam  
precis ce voiam şi încotro m ă îndreptam . Totul era 
foarte lim pede în m intea mea. D ar acum , când e destul 
să întind mâna (ca să obţin ceea ce a ltă d a tă  numai v i
sam , nu mq mai atrage. Am obosit să port mereu o mas
că. Simt nevoia să fiu eu însăm i.

-  în  cazul acesta, a i face in tr-adevăr mai bine >ă 
te  opreşti. N um ai că am  im presia că nu-mi spui tot. 
Nu cumva se ascunde un bărbat în spatele supărării 
ta le  3

-  Ba da. D ar s-a term inat de m ult, spuse ea r id i
când din um eri. De a ltfe l, nici m ăcar n-a început. 
M i-am  îndreptat p riv irea prea sus. E ra mult prea buu 
pentru mine.

-  A ure lia  B axter i Nu ţi-e ruşine să vorbeşti ast
fel ?



-  D ar acesta este adevăru l. Eu nu fac parte din 
lum ea în care se învârteşte e l. E  bogat, rafinat, d istins, 
ia r  eu nu ştiu să-l v ră jesc sau să fac pe fem eia fa ta lă  
decât în fotografii. Nu reuşesc să fac a ltceva decât gafe. 
D e exem plu, nu mă pot stăpâni să nu» flu ier după ta 
x iuri. î ţ i  dai seam a ? O ricâte m ăşti ţi-a i pune,- pe d ină
untru răm âi mereu acelaşi ; oricât de mult te -a i strădu i, 
nu te poţi ascunde total sub pavăza unei m ăşti. Nu s-a 
petrecut nimic între noi... v reau  să spun din punctul 
lu i de vedere.

-  Ceea ce dovedeşte că nu este decât un im becil, 
bombăni ta tă l e i, încruntându-şi sprâncenele.

Ea începu să râdă şi-i dădu pe neaşteptate o pal
m ă pe spate.

-  A devăru l este că sim ţeam  nevoia să m ă întorc 
acasă . G ata, m ă duc să m ă culc. M âine o să  avem  mul
tă  treabă.

*
* *

E ra o d im ineaţă senină şi ca ldă când A urelia  îşi în- 
şeuă calu l să facă o p lim bare călare. Porni în galop, ia r  
vân tu l care se juca în părul e i, zburlindu-1 şi b iciu indu-i 
fa ţa , îi dădea o senzaţie de libertate nem aiîn tâln ită . îm 
b ăta tă  de aeru l curat şi de v iteză , ea  u ită  pentru mo
ment de toate g rijile  şi de acel sentim ent neplăcut de 
e«ec care-o cuprinsese de câtva timp. T răgând  de h ă 'u r i, 
ea contemplă câm piile imense care se în tindeau cât ve
dea i cu ochii, ca un ocean care frem ăta uşor sub cerul 
azuriu . O ciocârlie cânta deasupra capului ei şi, cu un 
suspin de fericire, A urelia  îşi oferi faţa  dezm ierdărilo r 
soarelu i b lând de d im ineaţă şi insp iră m irosul puternic



a l  păm ântului reavăn  care se trezea din somnul lung de 
peste iarnă.

K ansasul p rim ăvara ! Cu culorile lu i a tâ t de proas
pete şi de vesele. De ce să m ai părăsească acest ţinut 
pe care-1 iubea a tâ t de m ult ? înch ise ochii. P lecase în 
căutarea A ure lie i B axter. Ş i acum că o găsise, nu ştia 
ce să facă cu ea .

-  Noroc că tim pul le v indecă pe toate, nu-i aşa, 
Cochise ? i se adresă ea ca lu lu i, mângâindu-1 pe gât. O 
să adunăm  toate bucăţelele şi o să le punem, la loc.

Se îndreptă spre ferm ă, sim ţindu-se în perfectă a r
monic cu natura care-o înconjura. Când văzu în depăr
ta re  casa, Cochise necheză de nerăbdare» şi începu să 
a lerge m ai repede.

-  B ine, bine ! De acord ! A furisito  !
îş i lăsă capul pe spate şi lovi încet calu l cu călcâ

ie le . Acesta porni în galop, fă ră  să se lase prea mult 
rugat, ia r A ure lia , cu p letele în vân t, se sim ţi fericuă 
cum nu mai fusese de mult Cochise sări peste un gard 
de lemn, provocând panică într-un cuib de păsărele ca- 
re-şi luară zborul, cirip ind speriate.

O bservând ca în pragul casei se a f la  un bărbat, 
A ure lia  trase cu putere de hăţuri, iar Cochise se opri 
brusc, rid icându-se în două picioare.

-  în cet... încet, spuse ea , ca să lin iştească an im alu l
care necheza nervos. . "

R id ică încet capul,* să v adă cine era b ărb a tu l.-T re 
bu ia oare să se ducă la  capătu l păm ântului ca să scape 
de e l ?



C A P IT O L U L  ZECE

-  Absolut im presionant !
B ret se. rid ică fi se îndreptă spre ea cu un aer foarte 

d ega ja t. 4
-  Parcă eşti un cen tau i. E greu să-ţi da i seama -unde 

se term ină calu l şi unde începe fem eia.
-  Ce cauţi a ic i ?
-  Treceam  pe-aici şi m-am gândit să v in  să te văd .
Bret m ângâie cu b lândeţe ca lu l, în tim p ce A urelia

descăleca, scrâşnind din dinţi.
-  D e unde a i ştiu t unde sunt ?
-  L isa m i-a spus că a i plecat acasă. E l vorbea cu

un aer absent, părând  m ult mai preocupat de cal decât
de discuţia cu A ure lia . E  un cal superb. Se întoarse spre
ea , privindu-i păru l c iu fu lit şi obrajii îm bujoraţi. Ş i, pe 
deasim ra, încălecat şi de o că lă reaţă  perfectă.

-  E puţin cam  nervos, d ar când î l  ie i cu binişorul..?
D e ce naiba era a tâ t de furioasă să v ad ă  că an i

m alului î i  făceau p lăcere m ângâierile lu i ? Se întoarse, 
trăgând  calu l după ea .

-  A re şi un nume prietenul tău  ?
-  Cochise ! răspunse ea pe un ton tăios.
-  Ş tii ce bine ţi se potriveşte culoarea părului lu i 

Cochise ?



E i se sp rijin i de tocul uşii g ra jdu lu i, în timp ce Au
re lia  se apucă să  ţesale calu l.

-  Ah, da  ? A flă  că numai fa asta nu mă gândesc 
când e vorba să a leg  un cat.

Şi întorcându-se cu spatele, îşi văzu mai departe de 
treabă.

-  î l  a i  de mult ?
A urelia  avea  un chef nebun sări arunce peria în

cap.
-  Eu l-am  d re sa t
-  Ah ! A şa se explică faptul că vă înţelegeţi atât 

de bine am ândoi.
Bret se învârti prin gra jd  până când ea term ină de 

ţesă la t calu l. Tot frecând, A urelia  întorsese pe toate 
feţele sutele de întrebări pe care nu avea curaju l să i le 
pună. D ar cum nu putea peria an im alu l la  nesfârşit, 
ieşi din gra jd  fără să se sinchiscască de Bret.

-  D e ce-ai fugit aşa ? o în trebă el când o ajunse 
din urmă, în tim p ce ea clipea din ochi, orbită de lumi-

puternică de a fară .
Se întoarse pufnind înţepată.
-  N-am fugit. Am vrut num ai să fiu singură o 

vrem e, ca să mă pot g ân â i în lin işte  la  propunerile care 
mi s-au făcut. Am multe oferte şi trebuie să le analizez 
cu grijă . M ă aflu  la  o cotitură în carieră mea şi nu-mi 
pot perm ite să fac nici o greşeală.

-  V ăd ...
I se păru că vocea lu i căpătase un ton răutăcios,' 

d ar era m ai curând im ag inaţia  ei care-i juca din nou o 
festă.

“ — Acum te las. Am  treabă. M am a are nevoie de 
tnine.



D ar sc p ărea că norocul nu-i surâdea dcloc în ziua 
aceea. M am a ci tocmai le ieşi în întâm pinare.

Cc-ar fi să-l conduci pe Bret să v iziteze ferm a, 
A urelia  ? A ltceva tot n-ai de făcut, ia r  cu n-am nevoie 
de tine.

-  B ine, d a r ... p ră jitu rile  ? întrebă A ure lia , făcân- 
du-i mamei sale semne d isperate. D ar Sa>rah, ignorându-i 
p riv irile  rugătoare, o m ângâie pc cap, spunându-i :

-  Avem tot tim pul, nu-ţi face griji ! în  afară  de
asta , sunt convinsă că lu i Bret i-ar p lăcea să facă în
conjurul proprietăţii înainte de masă.
i . -  M am a ta a  avut bunăvoinţa de a  mă inv ita la
m asă, A urelia . Zâmbi când o văzu surprinsă şi ad ăugă , 
u itându-se la Sarah . A bia aştept să gust din bunătăţile 
pc care le pregăteşti, Sarah .

Furioasă că de ja  îşi spuneau pe nume, A urelia  nu 
avu  totuşi încotro şi se resemnă.

-  A tunci, hai să mergem, spuse ea .
Dună ce făcură câţiva paşi, A ure lia  se opri şi-l în

trebă cu un zâm bet cât se poate de am ab il, d ar ironic :
Cu ce preferi să începem ? Cu coteţul găin ilo r,

sau cu cocina porcilor ?
-  Te las pc tine să hotărăşti, răspunse el, fără să 

se îase im presionat de tonul ei.
conduse peste tot. N um ai că, spre surprinderea 

ei. o ret nu părea să se p lictisească. D im potrivă, e l se 
a ră tă  interesat de tot ceea ce-i arăta  ea , de la  grăd ina 
dc legume a  mamei până la uneltele perfecţionate a le
ta tă lu  ei.

.■-i- neaşteptate, Bret puse mâna pe braţu l e i, îm bră
ţişând cu p riv irea im ensitatea câm pului galben care se 
întindea în faţa lor cât vedeai cu ochii.

-  Acum înţeleg ce voiai să spui, A u re lia , murmu
ră el. E în tr-adevăr m inunat. A i zice că e un ocean de



au r lichid. Ş i, iuându-i m âinile într-ale lu i, o întrebă, 
nedându-i răgaz să protesteze : A i văzut vreodată o tor
n adă ?

-  N -ai cum să trăieşti douăzeci- de ani in Kansas, 
fără  să fii martorul unui asem enea spectacol.

-  Trebuie să fie impresionant.
-  D a, aşa este, recunoscu ea . îm i amintesc de una... 

aveam  şapte an i. V itele fuseseră puse la adăpost. O a
menii erau pregătiţi şi o aşteptau fără teamă. Eu mă 
aflam  chiar în locul acela. Se opri, fixând cu privirea un 
punct din depărtare. Şi o vedeam apropiindu-sc. Un 
uriaş vârtej negru care se îndrepta spre noi. Eram fas- 
cinată şi, la fel ca şi mine, întreaga natură părea »;i ţi 
ţine răsuflarea. Aerul avea o densitate neobi unita ; i 
era greu de respirat. Apoi a venit tata care m a lu.it 
şi m-a dus în pivniţă. Totul era atât de calm , de in- 
cremenit, ca şi cum lumea întreagă paralizase brusc Şi 
pe urm ă, dintr-o dată, a i fi zis că te afli în mijlocul 
unui uriaş bombardament aerian  I

El îi zâmbi, iar ea îşi simţi inima bătând din ce 
în ce mai repede.*

-  A urelia , eşti m inunată, spuse Bret ducându-i 
mâna la buze.

D esprinzându-se de e l, ea îşi înfundă m âinile în 
buzunare şi porni mai departe. Continuară să facă în
conjurul fermei în tăcere. E a se străduia din răsputeri 
să-şi adune tot curajul ca să-l întrebe pe Bret de ce ve
nise.

-  A i... a i ceva treburi de rezolvat prin zonă ?
-  Treburi ? D a... dacă vrei. Se poate spune şi aşa.
-  De ce nu ţi-a i trim is unul d intre angajaţi şi te-ai 

deran jat chiar tu să v ii până aici ?
-  Sunt anum ite treburi pe care prefer să mi le re

zolv singur. î i  zâmbi cu un aer m isterios, dar ea ridică



dm umeri, vrând să-i a ra te  că nu se sinchisea de trebu
rile lui.

Părinţii A urelie i fuseseră repede cuceriţi de farm e
cul lu i lîre t şi fa ta  observă că e l se sim ţea foarte în 
largul lu i, discutând cu ta tă l ei de parcă s-ac fi cunos
cut de când lum ea. A ltc ineva în locul lu i a r  fi fost cât 
de cât in tim idat alându-se într-o fam alie a tâ t  de nu
meroasă. D ar Bret nu părea deloc stân jen it din cauza 
asta ; d im potrivă, în jum ătate de oră le cucerise pe cele 
două cumnate şi îşi câştigase respectul fraţilo r A urelie i. 
C ât despre sora e i mai. -mică, aceasta  îl adora de-a drep
tul, nu-1 p ierdea din ochi nici o clipă.

Indignată, A urelia  se refugie în bucătărie, pretextând 
că trebuia să se ocupe de p răjitu ri.

Curând insă au ? i în spatele e i vocea lu i Bret.
-  N u-ţi stă  rău pe post de bucătăreasă. Vezi că a i 

făină pe vârfu l nasului.
El îi şterse cu delicateţe nasul cu vârfu l degetu lu i,

dar ea se dădu înapoi şi continuă să frăm ânte de zor
coca.

-  P ră jitu ri ? De care ?
-  O p ră jitu ră  cu bezea şi cu cremă de lăm âie .
-  îm i place la nebunie bezeaua cu crem ă de lăm âie.'

E  p ră jitu ra mea preferată. E în acelaşi tim p şi dulce, şi
acrişoară. L a fel ca tine, d raga mea.

A urelia îl săgeta cu priv irea, fără să se ostenească 
să-i răspundă.

-  în  orice caz, continuă el, te descurci foarte bine.
-  M ă descurc şi mai bine când sunt singură.
-  E i, h a i, nici chiar aşa . Cum răm âne cu faim oasa 

osp italitate din K ansas ?
- A i făcut >în aşa fel încât să fii inv itat la m asă, 

nu-t aşa ? M ânuia făcăleţu l nervoasă, vărsându-şi toată  
furia pe b iata  cocă. Ş i, în prim ul rând, de ce a i venit ?



V o ia i-să  vezi m ica mea ferm ă, să  te am uzi pe seam a obi
ceiurilor unei fam ilii de ţăran i ? C a să a i de ce să râzi 
cu Charlene la  întoarcere ?

-  A ure lia , ajunge ! O prinse de um eri. înseam nă 
că a i o părere proastă despre fam ilia  ta  dacă poţi-vorbi 
astfe l. A u re lia  î l  p riv i m irată . Găsesc că e o ferm ă gro
zavă , ia r părin ţii tă i sunt nişte oam eni m inunaţi, p lini 
de v ia ţă  şi de că ldură um ană. D e a ltfe l, să ştii că m-am 
îndrăgostit de m am a ta.

-  D a, a i dreptate, n-ar' fi trebuit să spun asta , re
cunoscu ea.

Bret îşi înfundă m âin ile în buzunare şi ieşi din bu
cătărie , fără să privească înapoi. Când in tră în sufra
gerie , fu întâm pinat cu strigăte de bucurie. A urelia  se 
întoarse la p ră jitu rile  e i, u rm ărită de hohotele lor de 
râs. ./

M am a ei veni s-o a ju te , dar A ure lia , aten tă la zgo
motele de a fa ră , nu-i răspunse decât printr-un murmur.

-  Bun ! spuse Sarah . C red că putem să-i chemăm
la masă.

A u re lia  deschise uşa şi, fă ră  să se gândească prea 
m ult, îşi duse jdegetele ja  gy fâ  şj flu ieră . D upă care, 
f iindu-i ruşine de ceea ce făcuse, se înroşi până-n vâr
ful urechilor. Doamne ! Ce-o să creadă Bret ? Tot mus- 
trându-se singură în gând. se întoarse în bucătărie , trân
tind uşa în urm a ei.

La m asă, se pomeni aşezată lângă e l. încercând să 
depăşească starea de nervozitate care-i tă ia  pofta de 
m âncare, e a  se strădui din răsputeri 'să ia  parte la con
versaţie , pentru ca nimeni să nu observe cât era de emo
ţionată.

‘ D upă m asă, toată lum ea trecu în salon. V ăzând că 
Ii ret sc antrenase într-o d iscuţie cu ta tă l e i, A urelia  se



aşc/a pe covor şi începu să se ]oace cu m aşinuţelc o i 
cel mai m are d intre nepoţii e i. Cel mai mic se căţără 
pc gcnunchii lu i Bret pentru care făcuse o adevăra tă  pa
siune. Ea se u ita la  ei cu coada ochiului.

-  Tu stai la  N ew York cu tanti A ure lia  ? î l  între
ba puştiul.

-  Nu chiar. B ret zâm bi când o văzu pe A ure lia  ro
şind. D ar locuiesc la  N ew Y ork , ca şi ea.

-  Tanti A ure lia  m i-a promis c-o să mă ducă pe 
acoperişul lui Em pire S tate B uild ing, ad ăugă el cu 
m ândrie, ca să pot să scuip de-acolo, de sus. D acă vre i, 
te  luăm şi pe tine, îi propuse puştiul cu generozitate.

-  M i-ar face m ultă plăcere. Bret îşi trecu m âna prin 
păru l băieţelu lu i. Te rog să m ă anunţi când v ă  duceţi.

-  D ar ştii, nu ne putem duce când e vân t, explică 
m icuţul, cu înţelepciunea celor şase an i a i săi. T an ti 
A u re lia  spune că atunci când e vânt, cade tot scuipa
tu l pe tine.

Izbucniră cu toţii în râs, ia r  A ure lia  se rid ică în 
grabă.

-  H ai, vino-ncoace ! spuse ca luând copilul în bra
ţe . Să umplem guriţa  asta  cu o p răjitu ră.

începuse să se însereze când fra ţii A urelie i şi fam i
li ile  lor plecară. Pe cerul intunecat se târau  câteva dâre 
purpurii iar A urelia  mai ram ase câteva m inute pe ve
randă , să adm ire apusul soarelui. A părură prim ele ste
le , iar gre ierii îşi începură concertul nocturn.

Apoi intră în casă. Cât calm dinţr-o dată . Numai 
tică itu l ceasului tu lbura lin iştea din jur. Se ghemui în
tr-un fotoliu, u itându-se la  ta tă l ei şi la  Bret care ju
cau sah. Nu se putea opri să nu adm ire degetele lu i 
B ret 1 nngi şi delicate, care m ânuiau piesele cu a tâ ta  
precizie.



-  Şah mat ! strigă ca în locul lu i B ret, a tâ t de 
aten tă fusese la jocul lor.

Tom se încruntă şi-şi frecă bărbia.
-  F ir-ar a l naib ii ! M -am  făcut de râs, spuse e l, 

um plându-şi pipa.
-  Eşti un jucător foarte bun. M i-a făcut m ultă p lă

cere partida asta
-  Ş i mie.
Bret îşi aprinse o ţig a ia .
-  Sper ca de acum încolo să  avem  aucsea ocazia să 

jucăm asem enea partide, de vrem e ce am intenţia să 
mă însor cu fiica ta .

Spusese asta foarte calm , iar A urelia  nu reuşi să pă
trundă din primul moment sensul cuvintelor lu i. C ând, 
în sfârşit, înţelese, deschise gura să spună ceva, dar nu 
reuşi să scoată nici un sunet.

-  Te asigur, continuă Bret, neînvrednicind-o pe A u
re lia  nici m ăcar cu o priv ire, că din punct de vedere 
financiar nu va avea de ce să-şi facă g riji. D ar dacă 
va dori, va fi liberă să continue să-şi practice m eseria. 
A sta  însă numai pentru satisfacţia e i personală şi nu 
dc nevoie.

Tom era foarte aten t la  p ipa din care trăgea cu sete.
-  M -am  gândit mult la  toate astea , continuă Bret. 

Am ajuns la vârsta la care un bărbat trebuie să se în
soare, să-şi întemeieze o fam ilie . Iar A urelia  este exact 
fem ia care îmi trebuie. Este foarte frum oasă, asta e 
evident. Şi care bărbat nu apreciază la o femeie frumu
seţea ? F ste de asem enea in teligentă, energică şi sănă
toasă. Pe deasupra, se nare că îi plac copiii. E adevă- 
rac că este puţin prea slaoă...

Tom încuviinţă.



IV ni ini’, mai e şi caracterul e i, spuse Bret gân 
ditor. Dar mie îmi plac femeile sincere, chiar dacă sunt 
ceva mai impulsive

A urelia, buim ăcită, simţea că se sufocă. Se rid ică 
din fotoliu, dar trebui să înceapă de mai m ulte ori până 
tă reuşească să închege o fra 2 ă  in telig ib ilă .

-  Cum îndrăzneşti ? ! strigă ea. Cum îndrăzneşti să  
discuţi lin iştit despre ca lităţile  şi defectele mele ca şi 
cum ai vorbi despre o iapă ? Iar tu, continuă ea , în- 
torcându-se către ta tă l e i, î l  aprobi ca şi cum a i in-/ 
cerca să scapi de o maşină veche. Tu î Propriul meu 
tată !

-  Ce-ţi spuneam eu ? i se adresă Bret lui Tom. Tem
perament impulsiv. Vezi ce bine o cunosc ?

Tom încuviinţă din nou, fără să scoată o vorbă.
-  Cum îţi închipui că o să m ă m ărit cu tine ?  Eşti

nebun de legat 1 tună ea, după care ieşi d in  cam eră.
După plecarea e i, Bret se întoarse către Sarah.
-  Sunt convins că Aurelia o să vrea să facem cu

nunia a ic i. De altfe l, este şi mai sim plu, de vreme ce
toţi ai voştri locuiesc prin apropiere. Cât despre prie
tenii de la New York, aceştia vor putea foarte bine să
vină a i  avionul. Fiind vorba de casa voastră, cred că
cel mai bine ar fi să vâ las pe voi să vă ocupaţi de
toate

-  Foarte bine, Bret. A i fixat şi data ?
-  Da Sâm b âta  viitoare.
Sarah făcu ochii mari, apoi continuă să tricoteze li

niştită
-  Perfect, Tă^aţî-mă pe m ine... mă ocup eu de toa

te, îi aisigură ea.
Bret se ridică.
-  Sper că s-a mai lin iştit, spuse el. M ă duc s-o 

caut.



-  In barn bar !■ spuse Tom, la  tim p ce-şi golea pi
pa. Acolo sc refugiază întotdeauna când e  furioasă.

Hambarul era cufundat în penumbră şi A urelia, su
părată foc şi pe Bret, şi pe ta tă l e i, î l traversa în lung 
şi-n lat, încercând să se calmeze. Ah ! Ce bine se por 
triveau ăştia  doi 1 Bine că n-a cerut să-i cerceteze şi 
d in ţii, ca unei iepe. în  clipa în care auzi uşa dcschizân- 
du-se, se întoarse.

-  A ure lia ... V rei să vorbim despre căsătorie ?
-  Cu tine nu vreau să vorbesc despre nimic.
Bret zâmbi vazând-o atât de pornită împotriva lu i.

Se sufoca de supărare. Iar calmul lui o scotea şi mai 
mult din sărite. începu să ţipe :

-  N-am să mă m ărit niciodată cu tine, auzi ? N icio
dată . M ai curând m-aş m ărita cu un pitic ca trei ca
pete.

-  Ş i totuşi a i  s-o fad .
-  Am spus nu ! Doar n-o să  te însori cu mine cu 

forţa, nu-i aşa ?
în  loc de. răspuns, e l o luă în braţe şî-i strivi bu

zele cu a !e lui.
-  Lasă-m ă ? îţ i  ordon să-mi dai drumul !
El îi dădu brusc drumul, iar ea, pierzându-şi echi

librul, căzu peste o claie de fân.
-  Eşti o brută 1
Vru să se ridice, dar el se lăsă să cadă peste ea , 

strivind-o sub greutatea lui.
-  N-am făcut decât să-ţi ascult ordinele, spuse el. 

De a ltfe l, te  prefer culcată. îşi apropie gura de a ei, 
dar Aurelia întoarse brusc capul, astfel că el trebui să 
se mulţumească numai cu obrazul ei.

-  Nu ! Nu a i dreptul...



Dar buzele lui o sărutau pe gât, iar ea simţi că pu
terile încep s-o părăsească şi că n-avea să mai poată re
z ista , prea mult.

-  Ba da, am d rep tu l! şopti el, găsindu-i în sfâr
şit gura.

Pasiunea sărutării lui sfârşi prin a-i înfrânge rezis
tenţa şi curând buzele e i se depărtară sub presiunea in
sistentă a limbii ju i. î i  cuprinse gâtul cu braţele, în timp 
ce el îşi freca nasul de vârful nasului ei.

-  Monstrule ! şopti ea, cuibărindu-se la pieptul lui.
-  Deci, te măriţi cu mine ? Da sau nu ?
-  Nu pot să mă gândesc fa asta acum. Ştii bine că 

nu mă pot concentra atunci când mă săruţi.
-  Nici nu-ţi cer să te concentrezi. Degetele lui în

cepură să-i descheie nasturii bluzei. Nu-ţi cer altceva de
cât să spui da, atâta tot. începu să-i mângâie sânii. Spu
ne da... şi pe urmă te las să te gândeşti cât vrei.

-  Bine; de acord ! 'emu ea. Ai câştigat ! Da, ac
cept să mă m ărit cu tine

El o sărută uşor. A urelia făcu o ultim ă încercare 
de a scăpa de tulburarea care pusese stăpânire pe ea şi 
spuse :

-  Dar ai trişat. M -ai câştigat print r un vicleşug.
E! rid ică din umeri.
-  în  dragoste, ca la război, este permis orice. O 

privi cu un aer serios. Te iubesc, A urelia . Imaginea ta 
m ă urmăreşte fără încetare... îmi umpli zilele şi nop
ţile . Te tubesc aşa cum eşti, cu toată firea ta imposi
b ilă

Buzele lui l„e striv iră din nou pe a le  ei, Brusc, lu
mea întreagă începu ,să se clatine, «ar Aureli.'» acopcri 
faţq lui Bret cu sărutări.

Bret I Te iubesc ! Te iubesc atât d e  mult, încât 
simt că inima mea e gata să explodeze. Şi e*» care ere-



deam ... Când Charlene mi-a spus că a i fost cu ea in 
noaptea a ia , Ia cabană, eu ...

-  O clipă... l i  cuprinse faţa în palme. Ascultă-m ă 
bine. în  primul rând, atunci când te-am cunoscut pe ti
ne, între mine şi Charlene se term inase totul. Dar nu 
se putea hotărî să mă lase în pace. Oh, A urelia . Din 
ziua în care te-am întâlnit pe tine, pentru mine n-a 
mai existat nici o fem eie. De a ltfe l, eram deja îndră
gostit de tine înainte să te întâlnesc...

-  Cum asta ? '
-  Ţi-am văzut fotografiile. Chipul tău mă obse

da, mă urmărea zi şi noapte.
-  Eu credeam că pentru tine, totul n-a fost decât 

o aventură... ca şi celelalte pe care le-ai mai avut.
-  La început, am crezut că nu e vorba decât de o 

sim plă atracţie fizică. Te doream aşa cum nu mai do^ 
risem nici o a ltă  femeie. Nu mai aveam  ochi decât pen
tru tine. D ar în seara în care mi-am dat seama ca 
eşti irgină, am avut un şoc extraordinar. îşi îngrdpâ 
faţa  în părul ei bogat Nu mi-a mai trebuit mult timp 
ca să înţeleg că ceea ce simţeam faţă de tine era mai 
mult decât dorinţă, era un sentiment profund şi sin
cer.

-  D ar... nu m i-ai spus asta niciodată.
-  Aveam  tot timpul impresia că fugi de mine. Erai 

cuprinsă de panică ori de câte ori mă apropiam de tine. 
M i-am dat seama că ai nevoie de timp ca să te obiş
nuieşti cu mine. Şi am vrut să te menajez, să nu-ţi for
ţez sentimentele. Trebuie să recunosc că la New York 
deja nu mă mai puteam stăpâni, J a r  în ziua aceea, la 
cabană, mi-am pierdut de tot controlul. Dacă T.trrv i 
June nu soseau chiar în momentul acela lunurile  ■ ar 
fi petrecut cu totul altfel. Când mi-ai spus că te ;,.itu-



taseşi să tot fii p ipăită, m i-a venit să te  strâng de 
gât.

-  Oh, Bret ! Eu n-am vrut să ... credeam ,..
-  Ştiu ce credeai. Regret numai că în momentul 

ace la  nu ştiam că vorbiseşi cu Charlene şi ce anume 
îţi spusese ea. Eram convins; că nu te preocupă decât 
cariera. Că în v ia ţa  ta  nu mai era loc şi pentru altceva, 
sau pentru... altc ineva. Iar în ziua în care a i venit la 
mine la  birou erai a tâ t de rece, de indiferentă faţă de 
mine şi preocupată să enumeri ofertele pe care le primi
seşi... Atunci am avut ua chef nebun să te arunc pe 
fereastră.

-  Jucam teatru,, şopti ea tnângâindu-i obrazul cu 
obrazul ei. Puţm îmi păsa de toate propunerile a lea . 
Hotărâsem deja să nu accept nici una. Numai tu, tu 
singur, contai pent’*u mine.

-  D e-abia când June mi-a povestit scena pe care 
v -a făcut-o Charlene la cabană, mi-am adus am inte de 
reacţia ta  şi am început să înţeleg. A şa că m-am dus 
la  petrecerea lui B ed , Ca să te văd ! Zâmbi. Voiam sa  
am o explicaţie cu tine, numai că tu nu erai în cea mai 
bună dispoziţie ca să asculţi o declaraţie de dragoste. 
M ă întreb unde am găsit puterea să rezist şi să mă 
culc pe canapea în noaptea aceea. E rai a tâ t de frumoa
să, a tât de fem inină... Eram înnebunit de dorinţă.

înclină capul s-o mai sărute o dată, dar începu să-şi 
p iardă controlul. M âin ile lui se plimbau lacome pe ro
tun jim ile trupului care i se oferea, în tim p ce ea se 
ag ă ţa  de gâtul Iui cu pasiune, străbătută de o dorinţă 
puternică şi care o făcea să plutească pe un ocean de 
fericire. *

-  A urelia  ! N-o să m ai putem rezista m ultă vre
me. E l se îndepărtă de e a  şi se întinse pe spate, dar



ea  se răsuci şi se culcă peste el. îş i lipi gura tic a  lu i, 
numai că el o respinse hotărât.

-  Nu ştiu dacă tatăl tău s-ar bucura foarte m ult 
aflând  că m-am culcat cu fata lui în grabă, la întâm pla
re , pe o căpiţă de fân, în propriul lui ham bar. O strânse 
cu duioşie în braţe. D in păcate, nu vom putea locui 
aicâ, A urelia. E imposibil, cel puţin pentru moment. 
Nu pot părăsi New Yorkul, nu-mi permit afacerile.

-  Oh, B ret...
O strânse şi mai tare în braţe.
-  D ar am putea să ne ducem undeva la nord de 

New York, sau în Connecticut. Sunt m ulte locuri unde 
ne-am putea instala. Şi dacă asta vrei, o să poţi avea 
o casă la ţară . Cu grădin i, cu cai, cu găini şi... o ju
m ătate de duzină de copii. Şi vom face tot posibilul 
ca să venim aici cât mai des cu putinţă. Din când îa 
când, vom petrece câte un weekend şi la cabană, numai, 
noi doi, ca doi îndrăgostiţi...

Tăcu, văzând ochii Aureliei înotând în lacrimi.
-  A urelia , dragostea mea. Nu plânge. Nu suport 

să te văd tristă. * Ştiu că tu nu te simţi cu adevărat fe
ricită decât a id , dar...

-  Oh, Bret ! Te iubesc ! Nu sunt deloc nefericiră. 
D im potrivă, mă simt m inunat Nu înţelegi că puţin îmi 
pasa unde o să locuiesc, a tâ ta  vreme cât o să fiu îm- 
preună.cu tine ?

-  Eari ■sigură, dragoste» mea ?
în  semn de răspuns, ea ridică încet capul şi-i oferi 

lui Bret buzele.

Sfârşit
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