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În noaptea aceea mîncarã pe terasa din faþa casei
lunguieþe – erau încîntaþi, tãcuþi ºi le plãcea sã se uite
unul la celãlalt, aºa cum arãtau în lumina difuzã de
deasupra mesei.

— Vrei, te rog, sã aduci frapiera din camera noastrã ºi
sã ne pui o altã sticlã de ºampanie la gheaþã ? îi spuse
Catherine bãiatului, care tocmai le adusese cafelele.

— Mai vrem o sticlã ? o-ntrebã David.
— Cred cã da. De ce, tu nu vrei ?
— Ba da, sigur.
— Nu-i nevoie sã bei ºi tu dacã nu vrei.
— Vrei un fine1 ?
— Nu. Aº bea niºte ºampanie mai degrabã. Ai de lucru

mîine ?
— Nu ºtiu, vedem.
— Dacã ai chef, te rog sã lucrezi.
— ªi la noapte ?
— Mai vedem noi ce-o fi la noapte. Am avut o zi aºa de

intensã...

Noaptea, în întuneric, se auzea trecînd printre pini
vîntul care începuse sã batã tare.

— David ?
— Da.
— Ce mai faci, fato ?
— Bine.
— Lasã-mã sã-þi mîngîi pãrul, fatã. Cine te-a tuns ?

Jean ? E tuns aºa de bine ºi are aºa de mult volum, eºti
tunsã ca ºi mine. Lasã-mã sã te sãrut, fatã. O, ce buze
minunate ai. Închide-þi ochii, fatã.

Nu-ºi închise ochii, însã în camerã era întuneric ºi de
afarã se auzea vîntul trecînd printre copaci.

— ªtii, dacã chiar eºti fatã, nu-i deloc uºor sã fii aºa.
Dacã chiar simþi toate chestiile.

— ªtiu.
— Nimeni nu ºtie. Îþi zic asta aºa, pentru cînd eºti

fata mea. Nu-i vorba cã ai fi nesãtulã. Eu mã satur aºa

1. Coniac (în fr., în orig.) (n.r.).
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de uºor ! E doar cã unele simt ºi altele nu. Cred cã
oamenii mint în legãturã cu chestiile astea. Da-i aºa de
bine sã te þin în braþe ºi sã te simt doar. Sînt aºa de
fericitã. Tu fii doar fata mea ºi iubeºte-mã aºa cum te
iubesc ºi eu pe tine. Iubeºte-mã mai mult. Aºa cum poþi
acum. Da, acum. Da, tu. Te rog, tu.

Coborau pe drumul spre Cannes – vîntul se înteþise cînd
s-au apropiat de cîmpie, pe lîngã plajele pustii, privind
firele mari de iarbã care se aplecau la pãmînt în timp ce
treceau podul peste rîu. Prinserã vitezã pe ultima por-
þiune de ºosea înainte de a intra în oraº. David întinse
mîna dupã sticla rece, învelitã într-un ºervet, luã o gurã
mare ºi simþi cum maºina lasã în urmã orele de muncã ºi
se îndepãrteazã, suind micul deal pe care îl urma ºoseaua
neagrã. Nu lucrase de dimineaþã ºi acum, dupã ce ea îl con-
dusese prin oraº ºi îl aducea înapoi la þarã, scoase dopul
sticlei, mai luã o gurã, dupã care i-o întinse ºi fetei.

— Nu vreau, spuse Catherine. Mã simt prea bine.
— Foarte bine.
Trecurã pe lîngã Golfe-Juan, unde era bistroul acela

bun ºi micul bar cu terasã, dupã care o luarã prin pãdu-
rea de pini ºi merserã pe lîngã plaja galbenã ºi sãlbaticã
de la Juan-les-Pins. Traversarã mica peninsulã urmînd
ºoseaua întunecatã, dupã care, þinînd-o pe lîngã ºinele de
tren, trecurã prin Antibes, apoi prin oraº, pînã dincolo de
port ºi de vechiul turn de apãrare pãtrãþos, ºi ajunserã
iar în cîmpie.

— Nu dureazã niciodatã, spuse fata. Întotdeauna trec
prea repede de porþiunea asta.

Se oprirã ca sã mãnînce de prînz la umbra unui zid
vechi de piatrã, parte din ruinele unei clãdiri solide,
construite pe malul unui pîrîu limpede care izvora din
munþi ºi traversa cîmpia sãlbaticã în drumul sãu spre
mare. Vîntul bãtea tare dinspre o spãrturã în munþi.
Întinseserã o pãturã ºi stãteau pe ea, apropiaþi unul de
celãlalt, sprijiniþi de zid, privind peste cîmpia pãrãginitã
spre marea a cãrei suprafaþã netedã era încreþitã de vînt.
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— N-a fost cine ºtie ce chestie sã venim aici, spuse
Catherine. Habar n-am cum îmi imaginasem c-o sã fie.

Se ridicarã în picioare ºi se uitarã la dealurile pe care
erau rãsfirate casele satelor ºi la munþii cenuºiu-purpurii
care se zãreau undeva în depãrtare. Pãrul le flutura în
vînt – Catherine îi arãtã cu degetul un drum pe care
condusese o datã ca sã ajungã în munþi.

— Am fi putut sã o luãm pe-acolo, pe sus, spuse.
Numai cã totu-i aºa de înghesuit ºi de pitoresc. Urãsc
satele alea împrãºtiate pe dealuri.

— E frumos aici, spuse David. E un pîrîu foarte frumos
ºi un zid mai bun ca ãsta n-aveam cum sã gãsim.

— Eºti drãguþ. Sã ºtii cã nu-i nevoie.
— E un adãpost bun ºi-mi place cum e pe-aici. Putem

sã ne-ntoarcem cu spatele la tot ce-i pitoresc.
Mîncarã ouã umplute, pui la grãtar, murãturi, o fran-

zelã albã ºi proapãtã, pe care o rupserã în bucãþi ºi
întinserã peste ea muºtar Sovora, ºi bãurã un rose.

— Acum te simþi bine ? îl întrebã Catherine.
— Da.
— ªi nu te-ai simþit deloc rãu ?
— Nu.
— Nici cînd am zis ce am zis ?
— Nu. Nici nu m-am gîndit la ce-ai zis, spuse David

dupã ce luã o gurã mare de vin.
Fata se ridicã în picioare ºi se întoarse cu faþa spre

vînt, care-i lipi puloverul de sîni ºi-i fãcu pãrul sã-i fluture
pe frunte, dupã care îºi aplecã faþa negricios-maronie
privindu-l ºi-i zîmbi. Apoi se-ntoarse ºi se uitã la apa
mãrii, încreþitã de vînt.

— Hai sã mergem la Cannes, sã luãm ziarele ºi sã le
citim în cafenea, spuse ea.

— Vrei sã te-arãþi.
— ªi de ce n-aº vrea ? E prima oarã cînd ieºim împreunã.

Te-ar deranja sã ne arãtãm ?
— Nu, drace. De ce sã mã deranjeze ?
— Dacã nu vrei, nu vreau nici eu.
— Ai zis cã vrei.
— Vreau sã fac ce vrei tu. Mai docilã de-atît nu pot fi, nu ?
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— Nu þi-a cerut nimeni sã fii docilã.
— Nu vrei sã-ncetãm ? N-am vrut decît sã avem o zi

frumoasã împreunã. De ce sã stricãm totul ?
— Hai sã strîngem pe-aici ºi sã mergem.
— Unde ?
— Oriunde. La tîmpita aia de cafenea.

La Cannes cumpãrarã ziarele, un numãr nou din Vogue-ul
franþuzesc, Le Chasseur Français ºi Miroir des Sports, se
aºezarã la o masã adãpostitã de vînt din faþa cafenelei,
citirã, îºi bãurã bãuturile ºi se împãcarã. David bãu o
sticluþã de Haig cu Perrier ºi Catherine bãu Armagnac
cu Perrier.

Dintr-o maºinã care parcase ceva mai sus pe stradã
coborîrã douã fete – intrarã în cafenea, se aºezarã ºi
comandarã un Chambery Cassis ºi un fine à l’eau. Cea
mai frumoasã dintre cele douã comandase coniacul cu sifon.

— Cine-or fi astea douã ? întrebã Catherine. Le ºtii
cumva ?

— Nu le-am mai vãzut pînã acum.
— Eu le-am mai vãzut. Probabil cã-s de pe-aici, de

undeva. Le-am mai vãzut la Nisa.
— Fata aia-i foarte frumoasã. ªi are ºi picioare frumoase.
— Sînt surori, spuse Catherine. ªi amîndouã aratã bine.
— Da, dar aia-i chiar o frumuseþe. Nu-s americance.
Cele douã fete se certau.
— Cred cã-i vorba de un ditamai scandalu’, îi spuse

Catherine lui David.
— De unde ºtii cã-s surori ?
— Aºa mi s-a pãrut cînd le-am vãzut la Nisa. Acum nu

mai sînt aºa de sigurã. Maºina are numãr de Elveþia.
— E o Isotta, model vechi.
— Vrei sã aºteptãm sã vedem ce se întîmplã ? N-am

mai vãzut nimic dramatic de mult.
— Cred cã-i vorba doar de un mare scandal în stil

italian.
— Ba trebuie sã fie vorba de ceva mai serios, pentru

cã nu-s aºa de gãlãgioase.
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— Las’ c-o sã se-ncingã. Da’ aia chiar cã-i o frumuseþe
de fatã.

— Da, este. ªi uite cã vine la noi.
David se ridicã-n picioare.
— Îmi pare rãu, le spuse-n englezã. Vã rog sã mã

scuzaþi. Vã rog, aºezaþi-vã la loc, îi zise apoi lui David.
— Vreþi sã luaþi loc ? o-ntrebã Catherine.
— N-ar trebui. Prietena mea e foarte supãratã pe

mine. Însã i-am spus cã voi o sã-nþelegeþi. Mã iertaþi,
deci, pentru îndrãznealã ?

— S-o iertãm ? îl întrebã Catherine pe David.
— Da, hai s-o iertãm.
— ªtiam eu c-o sã-nþelegeþi. Voiam doar sã vã-ntreb

unde v-aþi tuns, continuã fata. Sau, cumva, vi se pare cã
e ca ºi cum aº vrea sã port o rochie la fel ca a dumnea-
voastrã ? Prietena mea zice cã-i ºi mai jignitor.

— Îþi scriu adresa, zise Catherine.
— Mi-e foarte jenã. Sigur nu v-am supãrat ?
— Sigur cã nu, spuse Catherine. Nu vreþi sã beþi ceva

cu noi ?
— N-ar trebui. Pot s-o-ntreb pe prietena mea dacã

vrea sã vinã ?
Se-ntoarse la masa ei, de unde, pentru o clipã, se auzi

un scurt schimb de replici veninoase pe ºoptite.
— Prietenei mele îi pare foarte rãu, însã nu poate

veni la masa dumneavoastrã. Sper însã sã ne mai vedem.
Aþi fost atît de drãguþã.

— Ce mai zici ºi de asta ? întrebã Catherine dupã ce
fata se întoarse la prietena ei.

— O sã vinã iar ca sã te-ntrebe unde þi-ai fãcut pan-
talonii.

La cealaltã masã scandalul continua. Dupã care fetele
se ridicarã ºi venirã la masa celor doi :

— Daþi-mi voie sã v-o prezint pe prietena mea...
— Eu sînt Nina.
— Noi ne numim Bourne, spuse David. Ce drãguþ din

partea voastrã sã staþi cu noi.
— Dumneavoastrã aþi fost foarte drãguþi pentru cã

ne-aþi invitat, spuse cea frumoasã. A fost un lucru foarte
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îndrãzneþ din partea mea sã fac ce-am fãcut, continuã
roºind.

— Sînt foarte flatatã. Însã omul ãla e un frizer excelent.
— Cred ºi eu, spuse cea frumoasã.
Vorbea ca ºi cum n-ar fi avut destul aer. Roºi din nou.
— V-am mai vãzut la Nisa, îi spuse lui Catherine. Aº

fi vrut sã vã vorbesc încã de atunci. Adicã sã vã întreb
lucrul ãsta.

„Nu se poate sã mai roºeascã încã o datã“, îºi spuse
David. Însã aºa fãcu.

— ªi care dintre voi vrea sã se tundã ?
— Eu, spuse frumoasa.
— Ba ºi eu, tîmpito, îi replicã Nina.
— Ziceai cã nu vrei.
— M-am rãzgîndit.
— Eu chiar c-o sã mã tund aºa, le spuse cea frumoasã.

Acum ar trebui sã mergem. Veniþi des la cafeneaua asta ?
— Mai trecem, spuse Catherine.
— Atunci sper sã ne mai vedem pe-aici, spuse frumoasa.

La revedere ºi mulþumesc cã aþi fost atît de amabilã.
Cele douã fete se-ntoarserã la masa lor – Nina chemã

chelnerul, plãtirã ºi plecarã.
— Nu-s italience, spuse David. E drãguþã fata aia, da’

roºeºte atît de des cã ajunge sã te streseze.
— E îndrãgostitã de tine.
— Sigur. Pe mine m-a vãzut la Nisa.
— Ei, dacã de mine-i place, n-am ce sã fac. Nu-i prima

fatã cãreia i-a plãcut ºi, de altfel, tuturor celorlalte pot
spune cã le-a fãcut foarte bine.

— ªi Nina ?
— Oh, curva aia !
— E clar pe invers. Bãnuiesc cã-i amuzant.
— Mie nu mi s-a pãrut amuzant, spuse Catherine. Mi

s-a pãrut trist.
— ªi mie.
— O sã ne gãsim altã cafenea. Acum oricum au plecat.
— Erau tare ciudate.
— Da, ºtiu – ºi pe mine m-au speriat puþin. Dar fata

aia era drãguþã. Avea ochi foarte frumoºi. Ai observat ?


