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Segura începu sã cînte încetiºor :
� �Trandafirul cules în grãdinã�..., aplecîn-

du-se spre Milly ºi întorcîndu-se cu spatele spre
Hasselbacher.

Milly spuse :
� Te porþi foarte urît.
� Urît ? Cu tine ?
� Cu noi toþi. Eºti la petrecerea mea ºi a tatãlui

meu de ziua mea de naºtere, cãci împlinesc ºapte-
sprezece ani, ºi nu la petrecerea dumitale.

� Împlineºti ºaptesprezece ani ? A, atunci
sînteþi cu toþii invitaþii mei ! Sã chem la masã ºi
cîteva dansatoare.

� Nu vrem sã vinã nici o dansatoare, spuse
Milly.

� Nu mai sînt în graþiile tale ?
� Nu.
� A, spuse el satisfãcut, din cauzã cã n-am

fost azi în faþa ºcolii, sã te iau. Nu ºtii, Milly, cã
uneori trebuie sã mã ocup, în primul rînd, de
treaba mea de poliþist ? Chelner, spune dirijo-
rului sã cînte Mulþi ani trãiascã.

� Sã nu cumva sã faci aºa ceva, îl opri Milly.
Cum poþi fi atît de... vulgar ?

� Eu ? Vulgar ? Cãpitanul Segura rîse fericit.
E grozav de glumeaþã, se întoarse el spre Wormold.
ªi mie îmi place sã glumesc. De aceea ne ºi
înþelegem atît de bine.

� Mi-a spus cã aveþi un portþigaret fãcut din
piele de om.

� Mã cicãleºte mereu pe chestia asta. I-am
spus cã din pielea ei s-ar face un adorabil...

Doctorul Hasselbacher se sculã brusc ºi spuse :
� Mã duc sã mã uit la mesele de ruletã.
� Nu mã place ? continuã Segura. Milly, nu-i

cumva un vechi admirator de-al tãu ? Un foarte
vechi admirator, ha, ha !
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� E un vechi prieten, spuse Wormold.
� Dumneata ºi cu mine, domnule Wormold,

ºtim bine cã, de fapt, nu poate exista prietenie
între un bãrbat ºi o femeie.

� Milly nu-i încã femeie.
� Vorbeºti ca un tatã, domnule Wormold. Nici

un tatã nu-ºi cunoaºte fiica.
Wormold se uitã la sticla de ºampanie ºi la

cãpãþîna cãpitanului Segura. Era grozav de ispitit
sã le apropie una de alta. La o masã, chiar în
spatele cãpitanului, o tînãrã femeie, pe care n-o
vãzuse pînã atunci, îi fãcu un semn încurajator.
Atinse sticla de ºampanie, ºi femeia dãdu iarãºi
din cap. Trebuie sã fie, se gîndi Wormold, pe atît
de inteligentã, pe cît e de frumoasã. Îi ghicise
gîndurile la perfecþie. Îi invidia pe tovarãºii ei
de masã, doi piloþi de la K.L.M. ºi o însoþitoare
de zbor.

� Hai sã dansãm, Milly, o invitã cãpitanul
Segura, ca sã-mi arãþi cã m-ai iertat.

� Nu vreau sã dansez.
� Jur cã mîine te aºtept la poarta ºcolii !
Wormold fãcu tinerei femei un semn care voia

sã spunã : �N-am curaj. Ajutã-mã !� Femeia îl
privi cu un aer serios ; i se pãru cã vrea sã
aprecieze care e, de fapt, situaþia realã. Hotã-
rîrea pe care trebuia s-o ia avea sã fie definitivã
ºi avea sã cearã o acþiune neîntîrziatã. Tînãra
femeie îºi turnã sifon în paharul cu whisky.

� Hai, Milly, n-are rost sã-mi strici cheful.
� Nu-i cheful tãu. E-al tatei.
� Hai, terminã cu supãrarea asta ! Înþelege

cã uneori trebuie sã pun treaba pe care o am de
fãcut chiar ºi înaintea micuþei mele Milly.

Tînãra femeie din spatele lui Segura îndreptã
sifonul spre cãpitan.
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� Nu, spuse Wormold instinctiv, nu !
Þeava sifonului era îndreptatã în sus, spre

ceafa cãpitanului. Degetul femeii stãtea gata sã
apese. Se simþi profund jignit cã o fiinþã atît de
frumoasã se uitã la el cu atît de mult dispreþ.
Spuse :

� Da. Te rog. Da !
ªi ea apãsã. Sifonul þîºni, îl împroºcã pe cãpitan

în ceafã, ºi lichidul i se scurse pe guler. Printre
mese se auzi glasul lui Hasselbacher :

� Bravo !
Cãpitanul Segura trase o înjurãturã.
� Scuzaþi-mã, spuse tînãra femeie. Voiam

sã-mi torn sifon în whisky.
� În whisky ?
� Da, în paharul ãsta de Dimpled Haig.
Milly zîmbi.
Cãpitanul Segura se înclinã þeapãn. Dupã sta-

tura lui n-aveai cum sã-þi dai seama cît e de
primejdios, tot aºa cum nu-þi poþi da seama cît
de tare e o bãuturã uitîndu-te numai la ea.

Doctorul Hasselbacher interveni :
� Vãd cã nu mai aveþi sifon. Daþi-mi voie,

doamnã, sã vã aduc altul.
Olandezii de la masa ei ºuºotirã între ei, puþin

cam jenaþi.
� Nu cred c-ar trebui sã mi se încredinþeze

un alt sifon, spuse tînãra femeie.
Cãpitanul Segura schimonosi un zîmbet, care

pãrea sã fi apãrut într-un loc nepotrivit, întocmai
ca pasta de dinþi cînd plesneºte tubul.

� E pentru prima oarã, spuse el, cînd sînt
împuºcat pe la spate. Mã bucur cã de data asta
a fost o femeie. Gãsise o ieºire onorabilã din
situaþia în care se afla ; apa mai picura încã din
pãrul lui, iar gulerul, umezit, se muiase cu totul.
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Altã datã v-aº fi propus o revanºã, dar am
întîrziat. Sper sã ne mai întîlnim.

� Rãmîn în oraº, rãspunse ea.
� În vacanþã ?
� Nu. Am de lucru aici.
� Dacã aveþi vreo încurcãturã cu paºaportul,

spuse cãpitanul cu o amabilitate suspectã, puteþi
veni la mine. Bunã seara, Milly. Bunã seara,
domnule Wormold. Voi spune chelnerului cã sînteþi
oaspeþii mei. Puteþi comanda tot ce doriþi.

� A reuºit sã iasã din încurcãturã în chip
onorabil, spuse tînãra femeie.

� Nici lovitura primitã n-a fost mai puþin
onorabilã.

� Ar fi fost puþin cam exagerat sã-l fi lovit cu
sticla de ºampanie. Cine e ?

� Mulþi îi spun �Vulturul roºu�.
� Tortureazã prizonieri, spuse Milly.
� S-ar pãrea cã mi l-am fãcut prieten.
� Eu n-aº fi atît de sigur de asta, observã

doctorul Hasselbacher.
Îºi alãturarã mesele. Cei doi piloþi se încli-

naserã ºi-ºi spuseserã numele cu totul de neîn-
þeles. Doctorul Hasselbacher îi întrebã, îngrozit,
pe olandezi :

� Beþi Coca-Cola ?
� Aºa spune regulamentul. La 3.30 plecãm

spre Montreal.
� Dacã plãteºte Segura, interveni Wormold,

atunci sã mai comandãm ºampanie. ªi Coca-Cola.
� Eu n-aº mai putea bea Coca-Cola ; dar tu,

Hans ?
� Eu aº bea un Bols1, rãspunse pilotul mai

tînãr.

1. Bãuturã fãcutã dintr-un amestec de rom, vin, zahãr,
suc de lãmîie, fructe ºi diferite mirodenii.
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� N-ai voie sã bei nici un Bols, spuse
însoþitoarea cu glas apãsat, pînã la Amsterdam.

Pilotul cel tînãr îi ºopti lui Wormold :
� Aº vrea sã mã cãsãtoresc cu ea.
� Cu cine ?
� Cu domniºoara Pfunk ; cel puþin aºa pãru

sã sune numele.
� ªi ea nu vrea ?
� Nu.
Olandezul mai în vîrstã spuse :
� Sînt cãsãtorit ºi am trei copii. Se cãutã în

buzunarul de la piept. Am la mine fotografiile
lor.

ªi-i dãdu lui Wormold o ilustratã în culori, în
care se vedea o fatã într-un costum galben de
baie strîns pe corp, potrivindu-ºi patinele. Pe
costum scria Mamba Club. În josul ilustratei
Wormold citi : �Distracþie garantatã. Cincizeci de
fete frumoase. N-o sã vã simþiþi singur�.

� Nu cred cã asta-i fotografia pe care aþi vrut
sã mi-o arãtaþi, spuse Wormold.

Tînãra femeie, care avea pãrul castaniu ºi, pe
cît putea observa el în lumina difuzã din bar,
ochi cãprui, îi spuse :

� Hai sã dansãm.
� Nu mã prea pricep.
� N-are nici o importanþã, nu-i aºa ?
Wormold o învîrtea, neîndemînatic ºi încurcat.

Ea îi spuse :
� M-am lãmurit. Asta a fost o rumbã. E fata

dumitale ?
� Da.
� E foarte frumoasã.
� Aþi sosit de curînd ?
� Da. Echipajul a vrut sã petreacã, aºa cã

am venit cu ei aici. Nu cunosc pe nimeni.
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Capul ei îi ajungea pînã la bãrbie ºi simþea
mireasma pãrului care-i atingea uneori buzele.
Fu vag dezamãgit cînd vãzu cã poartã verighetã.
Fata adãugã :

� Mã cheamã Severn. Beatrice Severn.
� Pe mine Wormold.
� Da ? Atunci sînt secretara dumitale.
� Cum asta ? Eu n-am nici o secretarã.
� Ba da, ai. Nu te-au anunþat cã vin ?
� Nu.
Nu era necesar sã întrebe cine erau �ei�.
� Chiar eu însãmi am trimis telegrama.
� Am primit, într-adevãr, o telegramã sãp-

tãmîna trecutã, dar n-am reuºit sã înþeleg nimic
din ce scria în ea.

� Ce ediþie ai dumneata din Povestirile lui
Lamb ?

� Everyman.
� Fir-ar sã fie ! Mi-au dat altã ediþie. Cred cã

povestea cu telegrama a fost o frumoasã încurcã-
turã. În orice caz, mã bucur cã am reuºit sã dau
de dumneata.

� ªi eu. Sînt totuºi puþin cam surprins. Unde
stai ?

� Noaptea asta la Inglaterra, dar dupã aceea
mã mut.

� Unde ?
� La dumneata, bineînþeles. N-are importanþã

unde-o sã dorm. O sã-mi fac culcuºul într-unul
din birourile dumitale.

� N-am decît unul singur. ªi e foarte strîmt.
� Totuºi, secretara dumitale trebuie sã stea

ºi ea undeva.
� N-am avut niciodatã secretarã, doamnã

Severn.


