Îşi goli paharul şi îşi mai turnă unul.
— N‑ar fi trebuit să‑mi las slujba din Sears
Roebuck. O duceam bine.
Am băut cu toţii pentru asta.
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Pe cînd intram în doc, Grace ni se alătu‑
rase şi ea. Tot mai avea eşarfa legată în jurul
capului şi tot nu vorbea, în schimb trăgea la
măsea. Ceea ce, de altfel, făceam cu toţii.
Toată lumea pilea, cînd ilbur se ivi pe scări.
Rămase acolo, uitîndu‑se la noi.
— ă întorc imediat, zise.
Asta se petrecu la amiază. Am aşteptat,
continuînd să bem. Fetele au început să se
certe despre cum ar trebui să se poarte cu
ilbur. ‑am urcat într‑un pat supraetajat
şi am adormit. Cînd m‑am trezit, era seară,
aproape noapte şi se lăsase frigul.
— Unde e ilbur ? am întrebat.
— Nu s‑a mai întors, mi‑a răspuns Jerry,
e cu capsa pusă.
— O să se întoarcă el, a zis aura, Grace
e aici.
— i se rupe dacă nu se mai întoarce,
zise Grace. Avem aici atîta mîncare şi bău
tură că ne‑ajunge să hrănim toată armata
egipteană pe o lună.
Aşa că iată‑mă în cel mai mare iaht din
port împreună cu trei femei. Însă era al naibii
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de frig. Sufla briza rece a oceanului. ‑am
dat jos, am tras o duşcă şi m‑am tîrît înapoi
în pat.
— Doamne, ce frig îmi e, zise Jerry, lasă‑mă
să vin şi eu acolo la căldurică.
Îşi azvîrli pantofii şi se căţără în pat, lîngă
mine. aura şi Grace se ameţiseră şi se cer‑
tau din nu ştiu ce motiv. Jerry era micuţă şi
rotundă, foarte rotundă, genul plinuţă. Se
împinse în mine.
— Doamne, ce frig îmi e. Ia‑mă în braţe.
— Dar aura... am zis.
— Dă‑o naibii pe aura.
— Vreau să zic că poate să facă scandal.
— N‑o să facă. Doar sîntem prietene. Uite.
Jerry se ridică în capul oaselor. aura, aura...
— Ce e ?
— Uite, încerc să mă încălzesc. Ai ceva
împotrivă ?
— ‑n regulă, zise aura.
Jerry se cuibări la loc sub pătură.
— Vezi, a zis că e O. .
— Bine, am spus. I‑am pus mîna pe cur
şi am sărutat‑o.
— Numai nu mergeţi prea departe, a zis
aura.
— Nu face decît să mă ţină în braţe, îi
spuse Jerry.
I‑am băgat mîna sub rochie şi am încer
cat să‑i trag în jos chiloţii. Nu era o treabă
uşoară. Cînd, în sfîrşit, s‑a descotorosit de
ei, eram mai mult decît excitat. imba ei îmi
intra şi‑mi ieşea din gură. Ne străduiam să
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părem nepăsători, în timp ce o făceam prin
tr‑o parte. De cîteva ori, mi‑a alunecat afară,
dar Jerry a vîrît‑o la loc.
— Nu mergeţi prea departe, repetă aura.
Îmi alunecă din nou afară şi Jerry o apucă
şi o strînse.
— Doar mă ţine în braţe, i‑am zis aurei.
Jerry chicoti şi şi‑o vîrî la loc înăuntru.
De data asta nu mai alunecă afară. ram tot
mai înnebunit.
— Căţea, i‑am şoptit, te iubesc.
Şi mi‑am dat drumul. Jerry coborî din pat
şi intră în baie. Grace pregătea sandvişuri cu
muşchi de vită, salată de cartofi, felii de roşii,
cafea şi plăcintă cu mere. Tuturor ne era
foame.
— Ce bine m‑am încălzit, zise Jerry. enry
e o pernă electrică pe cinste.
— or de frig, zise Grace. ă gîndesc să
încerc şi eu perna aia electrică. Te superi,
aura ?
— Nu mă supăr. Numai nu mergeţi prea
departe.
— Cît de departe e prea departe ?
— Ştii la ce mă refer.
După ce am mîncat, m‑am vîrît în pat şi
Grace veni şi ea lîngă mine. ra cea mai înaltă
dintre toate trei. Niciodată nu mai fusesem
în pat cu o femeie atît de înaltă. Am sărutat‑o.
imba ei reacţionă. Femeile, m‑am gîndit,
femeile sînt o comoară. Ce fiinţe fermecă‑
toare ! I‑am băgat mîna sub fustă şi i‑am tras
de chiloţi. Aveau de străbătut un drum lung.
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Ce dracu’ faci ? şopti ea.
Îţi scot chiloţii.
De ce ?
Pentru că am de gînd să te fut.
Nu vreau decît să mă încălzesc.
Am de gînd să te fut.
aura e prietena mea. Şi sînt femeia
lui ilbur.
— Am de gînd să te fut.
— Ce tot faci acolo ?
— Încerc să ţi‑o bag.
— Nu !
— Fir‑ar să fie, ajută‑mă.
— Bagă‑ţi‑o singur.
— Ajută‑mă.
— Bagă‑ţi‑o singur. aura e prietena mea.
— Ce‑are a face una cu alta ?
— Poftim ?
— as‑o baltă.
— Ascultă, încă nu sînt excitată.
— Ţi‑am băgat degetul.
— Ah, ia‑o mai uşor. Fii respectuos cu o
doamnă.
— Am înţeles, am înţeles. Acum e mai bine ?
— mai bine. ai sus. Acolo. Acolo ! Aşa...
— ei, fără fichi‑fichi, zise aura.
— Fără, doar o încălzesc.
— ă întreb dacă
ilbur o să se mai
întoarcă, zise Jerry.
— i se rupe dacă se mai întoarce sau
nu, am zis, intrînd în Grace.
a scoase un geamăt. ra bine. Împin
geam fără grabă, măsurîndu‑mi mişcările.
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Nu mi‑a scăpat, cum mi se întîmplase cu
Jerry.
— Scîrbă împuţită, zise Grace, jigodie,
aura e prietena mea.
— Te fut, i‑am zis, simţi cum chestia aia
intră şi iese din tine, intră şi iese, intră şi
iese, intră şi iese, fleoşc, fleoşc, fleoşc.
— Nu mai vorbi aşa, îmi vine să mă urc
pe pereţi.
— Te fut, am zis, te fut, fut, fut, ne futem,
ne futem, ne futem. Ah, e atît de murdar, atît
de jegos, futaiul futaiul futaiul ăsta...
— Dracu’ să te ia, taci odată.
— i se umflă tot mai tare, o simţi ?
— Da, da...
— O să termin. Doamne, Dumnezeule, o
să termin...
Am terminat şi mi‑am scos‑o.
— ‑ai violat, jigodie, m‑ai violat, şopti
ea. Ar trebui să te spun aurei.
— aide, dă‑i drumul. Şi‑ţi închipui că o
să te creadă ?
Grace se dădu jos din pat şi se duse la
baie. ‑am şters cu cearşaful, mi‑am tras
pantalonii şi am sărit din pat.
— ei, fetelor, ştiţi să jucaţi zaruri ?
— De ce avem nevoie ? întrebă aura.
— u am zarurile. Aveţi nişte bani la voi ?
nevoie de zaruri şi de bani. O să vă arăt.
Scoateţi banii şi aşezaţi‑i în faţa voastră.
Nu vă jenaţi dacă n‑aveţi prea mulţi. Nici eu
n‑am prea mulţi. Sîntem cu toţii prieteni,
nu‑i aşa ?
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— Da, zise Jerry, sîntem prieteni.
— Da, zise aura, sîntem prieteni.
Grace ieşi din baie.
— Ce‑a mai făcut jigodia ?
— O să ne înveţe să jucăm zaruri, zise
Jerry.
— „Să dăm cu zarul“ e termenul corect.
Fetelor, o să vă arăt cum se dă cu zarul.
— Nu mai spune, zău ?
— Zău, Grace, mişcă‑ţi fundul ăla înalt
încoace şi o să‑ţi arăt cum se face...
O oră mai tîrziu, le luasem aproape toţi
banii, cînd
ilbur Oxnard apăru pe neaş
teptate pe scări. Aşa ne găsi illie cînd se
întoarse – beţi şi jucînd barbut.
— Nu admit să jucaţi jocuri de noroc pe
vasul ăsta ! ţipă el de la piciorul scărilor.
Grace, care stătea în genunchi, se ridică
şi traversă camera, îl cuprinse în braţe şi îşi
vîrî limba ei lungă în gura lui, apoi îl apucă
de părţile intime.
— Unde‑a fost illie‑al meu şi‑a lăsat‑o
pe Gracie singură‑singurică pe barca asta
aşa de mare ? i‑a fost aşa de dor de illie‑al
meu.
illie intră zîmbind în cabină. Se aşeză la
masă şi Grace scoase încă o sticlă de trei
sferturi de whisky şi o deschise. ilbur turnă
în pahare. Se uită la mine :
— A trebuit să mă întorc şi să mai modi
fic nişte pasaje din operă. ai vrei să scrii
libretul ?
— ibretul ?
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