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Jerry stãtu cîteva momente clipind.
— Deci ce se-aude cu berile alea ? zise Bill.
Se aºezarã lîngã fereastrã. Jerry spuse :
— Ce fel de loc e ãsta, Riley, de nu-i picior

de fatã duminica dupã-masa ?
Riley rîse :
— Cred cã-s la bisericã toate ºi se roagã sã

le pice cîte-o de-aia.
Au bãut cinci cutii de bere fiecare ºi le-a

luat douã ore ca sã joace trei partide de biliard
ºi douã de snooker, în timp ce Riley stãtea pe
un scaun de bar vorbind ºi privindu-i cum
joacã, iar Bill se tot uita cînd la ceas, cînd la
Jerry.

Bill zise :
— Ce crezi, Jerry ? Vreau sã zic, ce crezi ?

zise Bill.
Jerry îºi goli cutia de bere, o turti, apoi

rãmase o vreme învîrtind-o în mînã.

Din nou pe ºosea, Jerry o cãlcã – accelerãri
scurte pînã la o sutã treizeci, o sutã patruzeci.
Tocmai depãºiserã o camionetã veche plinã cu
mobilã cînd le vãzurã pe cele douã fete.

— Ia te uitã ! spuse Jerry încetinind. Mi-ar
plãcea aºa ceva.

Jerry mai merse vreun kilometru ºi jumã-
tate, apoi trase pe dreapta.

— Hai sã ne-ntoarcem, spuse Jerry. Hai
sã-ncercãm.

— Dumnezeule, spuse Bill. Nu ºtiu, zãu.
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— Mi-ar plãcea, zise Jerry.
— Mda, dar nu ºtiu, zãu, fãcu Bill.
— Pentru numele lui Dumnezeu, zise Jerry.
Bill se uitã la ceas, apoi de jur împrejur.

Zise :
— Tu vorbeºti. Eu am ruginit.
Jerry claxonã cînd întoarse maºina cu o

smuciturã.
Cînd ajunse aproape în dreptul fetelor, înce-

tini. Trase Chevrolet-ul pe dreapta, pe partea
cealaltã. Fetele îºi vãzurã de drum pe bicicle-
tele lor, dar schimbarã priviri ºi începurã sã
rîdã. Cea dinspre drum era brunetã, înaltã ºi
mlãdioasã. Cealaltã avea pãrul deschis la
culoare ºi era mai scundã. Amîndouã purtau
ºorturi ºi maiouri cu spatele gol.

— Niºte curve, spuse Jerry.
Aºteptã sã treacã maºinile ca sã poatã

întoarce.
— Eu o iau pe brunetã, spuse el. Mai spuse :

Aia micã e a ta.
Bill îºi frecã spatele de spãtarul scaunului

ºi îºi duse mîna la nas sã-ºi aºeze mai bine
ochelarii de soare.

— Oricum n-or sã facã nimic, spuse Bill.
— Or sã fie pe partea ta, spuse Jerry.
Întoarse maºina ºi o porni înapoi.
— Pregãteºte-te, zise Jerry.
— Salut, spuse Bill în timp ce fetele peda-

lau. Pe mine mã cheamã Bill, zise el.
— Drãguþ, spuse bruneta.



78

— Unde vã duceþi ? întrebã Bill.
Fata nu rãspunse. Cea micã rîse. Pedalarã

mai departe, iar Jerry conduse mai departe pe
lîngã ele.

— Ei, haideþi. Unde vã duceþi ? întrebã Bill.
— Nicãieri, spuse cea micã.
— ªi unde-i nicãieri ãsta ? întrebã Bill.
— Ai vrea tu sã ºtii, spuse cea micã.
— Eu v-am spus cum mã cheamã, spuse

Bill. Dar pe voi ? Pe prietenul meu îl cheamã
Jerry, zise Bill.

Fetele schimbarã priviri ºi începurã sã rîdã.
O maºinã veni din spate. ªoferul claxonã.
— Bãgaþi-l-ai în cur ! strigã Jerry.
Trase puþin spre dreapta ºi lãsã maºina sã

treacã. Apoi reveni în dreptul fetelor.
Bill zise :
— Vã luãm noi în maºinã. Vã ducem unde

vreþi. Promitem. Cred c-aþi obosit sã tot mergeþi
pe biciclete. Pãreþi obosite. Prea mult efort
stricã. Mai ales la fete.

Fetele rîserã.
— Vedeþi ? zise Bill. Acum spuneþi-ne cum

vã cheamã.
— Eu sînt Barbara ºi ea-i Sharon, spuse

cea micã.
— Foarte bine ! zise Jerry. Acum aflã unde

se duc.
— ªi unde mergeþi voi, fetelor ? zise Bill.

Barb ?
Fata rîse.
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— Nicãieri, spuse ea. Pe drum.
— Unde pe drum ?
— Vrei sã le spun ? o întrebã ea pe cealaltã

fatã.
— Nu-mi pasã, spuse cealaltã fatã. N-are

importanþã, zise ea. Oricum nu merg cu nimeni
nicãieri, zise cea care se numea Sharon.

— Unde vã duceþi ? întrebã Bill. Vã duceþi
la Stînca Pictatã ?

Fetele rîserã.
— Acolo se duc ! spuse Jerry.
Accelerã Chevy-ul, dupã care trase mult pe

dreapta, astfel cã fetele trebuirã sã vinã pe
partea lui.

— Nu mai fiþi aºa, spuse Jerry. Zise : Ei,
haideþi. Zise : Am fãcut prezentãrile.

Fetele pedalarã mai departe.
— N-o sã vã muºc ! strigã Jerry.
Bruneta îi întoarse privirea. Lui Jerry i se

pãru cã se uitã la el cu subînþeles. Dar cu
fetele nu ºtii niciodatã.

Jerry þîºni înapoi pe ºosea împroºcînd pã-
mînt ºi pietriº de sub roþi.

— Pe curînd ! strigã Bill ºi accelerã.
— Am pus laba pe ele, spuse Jerry. Ai vãzut

cum s-a uitat pizda aia la mine ?
— Nu ºtiu, zãu, zise Bill. Poate c-ar trebui

s-o tãiem spre casã.
— Totu-i aranjat ! spuse Jerry.

Trase pe dreapta sub niºte copaci. ªoseaua
se bifurca aici, la Stînca Pictatã, un drum
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mergînd spre Yakima, celãlalt, spre Naches,
Enumclaw, trecãtoarea Chinook ºi Seattle.

La vreo sutã de metri de ºosea se ridica o
colinã stîncoasã înaltã, povîrnitã ºi neagrã,
parte dintr-un lanþ de dealuri nu prea mari,
brãzdatã de poteci ºi mici grote cu pereþii
pictaþi ici ºi colo cu inscripþii indiene. Spre
ºosea era un perete abrupt, acoperit complet
de inscripþii cum ar fi : NACHES 67, RÎªII
DIN GLEED, IISUS MÎNTUIEªTE, BÃTEÞI-I
PE YAKIMANI, POCÃIÞI-VÃ.

Stãteau în maºinã fumînd. Þînþarii intrau
ºi încercau sã-i ciupeascã de mîini.

— Mi-ar fi plãcut o bere acum, spuse Jerry.
Chiar cã aº fi ras o bere, spuse el.

Bill zise :
— ªi eu.
Apoi se uitã la ceas.

Cînd apãrurã fetele, Jerry ºi Bill ieºirã din
maºinã. Se rezemarã de aripa din faþã.

— Nu uita, spuse Jerry îndepãrtîndu-se de
maºinã, bruneta-i a mea. Tu o iei pe cealaltã.

Fetele lãsarã bicicletele ºi începurã sã urce
pe o potecã. Dispãrurã dupã o cotiturã ºi apoi
apãrurã din nou ceva mai sus. Stãteau acolo
privind în vale.

— De ce vã þineþi dupã noi ? le strigã bruneta.
Jerry o luã în sus pe potecã.
Fetele se rãsucirã ºi pornirã mai departe

mãrind pasul.
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Jerry ºi Bill continuarã sã meargã în pas
lejer. Bill fuma, oprindu-se din cînd în cînd sã
tragã cîte un fum mai adînc. La o cotiturã a
potecii, se uitã înapoi ºi întrezãri maºina.

— Miºcã ! zise Jerry.
— Vin, spuse Bill.
Continuarã sã urce. Dar Bill trebui sã-ºi

tragã sufletul. Acum nu mai vedea maºina.
Nu mai vedea nici ºoseaua. La stînga ºi pînã
departe în vale vedea rîul Naches ca o fîºie de
staniol.

Jerry zise :
— Tu ia-o la dreapta ºi eu merg drept înainte.

O sã le tãiem calea la frecangioaicele astea.
Bill aprobã din cap. Îºi pierduse suflul de

tot ºi nu mai putea vorbi.
Mai urcã o vreme, apoi poteca începu sã

coboare, cotind spre vale. Se uitã într-acolo ºi
le vãzu pe fete. Le vãzu ghemuite dupã o
stîncã. Poate cã zîmbeau.

Bill scoase o þigarã. Dar nu o putu aprinde.
Apoi apãru Jerry. Dupã aceea nu a mai contat.

Bill nu voise decît sã frigã ceva. Sau doar
sã le vadã goale. Din partea lui însã era în
regulã dacã nu ieºea nimic.

Nu ºtiuse nici o clipã ce voia Jerry. Dar
totul începu ºi se terminã cu o piatrã. Jerry
folosi aceeaºi piatrã pentru ambele fete, mai
întîi asupra celei pe care o chema Sharon, apoi
asupra celei care ar fi trebuit sã fie a lui Bill.


