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Focul mocnit din paradis

In prima clipă crezu că se înşeală.
Moţăise,  îşi ţinuse capul pe braţul îndoit care i amorţise şi acum 
o furnica. Se trezi şi deschise ochii, apoi se întinse languros şi îşi 
întoarse capul. Abia atunci îl văzu. Imediat uită de braţ.
Crezu că o înşeală vederea sau că e efectul toropelii  de după 
amiază, sau este vreun duh al verii. Clipi de cîteva ori. Imaginea 
nu se şterse.
Corpul lui se contura tot atrt de clar ca şi  siluetele tăiate din 
carton negru cu forfecuţa de unghii. Se profila pe fundalul unui 
soare grandios ce-şi făcea o ieşire din scenă de neuitat. Cerul 
era tot atît de împestriţat de culori ca şi turbanul unui sultan. îşi 
etala fiecare nuanţă de culoare, de la roşu aprins la auriu.
Ca  şi  pinii,  omul  stătea  nemişcat.  Pomii  se  înălţau  drept  şi 
majestuos  ca  nişte  santinele.  Ramurile  lor  ascuţite  stăteau 
nemişcate.  Nu era nici  pic  de vînt.  De deasupra locuiui  unde 
Schyler  stătea  întinsă,  cobora  muşchiul  spaniol,  din  ramurile 
răsfirate  ale  stejarului  care părea  şi  mai  pustiu  ca  de obicei, 
jelind parcă în căldura aceea umedă, permanentă.
Silueta nemişcată era neîndoielnic aceea a unui bărbat. La fel şi 
ţinuta. A, da, ţinuta lui avea o aroganţă caracteristic masculină. 
Un genunchi era îndoit, descentrîndu-i uşor şoldurile.
Este intimidant să te trezeşti din somn şi să vezi că cineva te 
priveşte  de  la  mai  puţin  de  douăzeci  de  metri  cu  calmul  şi 
răbdarea unui animal de pradă. E şi mai deconcertant să vezi că 
acel cineva e un mascul arogant şi sigur de sine care te priveşte 
ca pe o intrusă.
Cel  mai deranjant lucru era săpăliga  de pe umărul lui.  Părea 
paşnic  totuşi.  îşi  jinea  încheieturile  mîinilor  peste  coada 
săpăligii,  lăsîndu-şi  palmele  să-i  atîrne  în  Voie.  Pe  străzile 
Londrei, un om cu o săpăliga pe umăr ar atrage imediat atenţia. 
în Louisiana însă era un Jucru banal în timpul verii.
Numai că în această parte a domeniului Belle Terre nu exista 
nici măcar o singură brazdă de ceapă. Terenurile unde dijmaşii 



cultivau legume erau la cîteva mile depărtare. Schyler avea deci 
un  motiv  de  îngrijorare.  Soarele  apunea,  ea  era  singură  şi 
oarecum departe de casă.
Trebuia să-l scoată din muţenia lui, să-l întrebe cine e şi ce caută 
pe terenurile ei. Dar nu spuse nimic, poate pentru că bărbatul 
părea mai în largul lui la Belle Terre decît ea însăşi. Se confunda 
cu mediul înconjurător, făcea parte din el, în timp ce ea părea 
străină şi suspectă.
Nu-şi dădea seama de cînd stăteau aşa, uitîndu-se unul la altul. 
Cel puţin aşa credea ea, că se uitau unul la celălalt. De fapt nu-i 
vedea fata, şi cu atît mai puţin ar fi putut spune la ce se uita el  
atît de intens. Instinctul îi spunea însă că se uita la ea şi că făcea 
asta de cîtva timp. Gîndul acesta nesuferit o făcu să acţioneze. 
Se ridică în şezut.
Bărbatul se apropie. Paşii lui abia se auziră prin iarba înaltă pînă 
la glezne. Cu mişcări line şi sinuoase, îşi dădu jos săpăliga de pe 
umăr şi o apucă cu amîndouă mîinile.
Toate  instrucţiunile  de  autoapărare  pe  care  le  auzise  Schyler 
vreodată  se  ghemuiseră  laşe  într-un  colţ  al  creierului.  Era 
incapabilă să se mişte sau să vorbească. încercă să tragă adînc 
aer în piept ca să poată ţipa, dar aerul părea la fel de dens ca 
nisipurile mişcătoare.
Instinctiv se lipi de trunchiul masiv al copacului şi închise ochii 
strîns.  Ultima  percepţie  fu  aceea  a  lamei  ascuţite  a  săpăligii: 
strălucea  în  ultimele  raze  de  soare  în  momentul  în  care, 
descriind un arc rapid în jos, ateriza cu zgomot. Aşteptă să simtă 
durerea agoniei de dinaintea morţii, dar nu simţi nimic.
- Ai tras un pui de somn, pichouette?
Schyler deschise ochii clipind, uimită că mai era în viată. -Cum?
- Aţi tras un pui de somn, domnişoară Schyler? Duse mîna 
la ochi, paravan contra soarelui
orbitor,  -dar  tot  nu-i  putu  distinge  faţa.  Bărbatul  îi  cunoştea 
numele. Primele cuvinte fuseseră în dialect Cajun. In afară de 
asta, nu exista nimic care ar fi putut-o ajuta să-l identifice.
Şerpii ies de prin mlăştiniş. Din copilărie, i se spusese câ toţi sînt 
veninoşi. Se părea că aşa stăteau lucrurile şi acum.



Sunetul înfundat fusese făcut de săpăliga ascuţită cînd muşcase 
iarba. Omul se sprijinea acum cu mîinile pe coada ei, odihnindu- 
şi bărbia pe dosul mîinilor. Cu toată atitudinea asta inofensivă, 
nu părea mai puţin periculos.
- De unde mă cunoşti? întrebă ea.
Buzele lui plumburii plesniră scurt. Zîmbetul fugar de pe faţa lui 
fu departe de a fi de bun augur. Fusese prea sardonic pentru a fi 
autentic.
- Păi,  toată lumea din Laurent Parish ştie că domnişoara 
Schyler Crandall s-a întors acasă din
| oraşul Londra.
- Numai temporar şi numai din cauza atacului de | cord 
suferit de tata.
Bărbatul  dădu  din  umeri,  absolut  indiferent  la  venirile  şi 
plecările ei. întorcînd capul, se uită la soarele ce cobora rapid. 
Se reflecta în ochii lui ca apa nemişcată a unei bălţi cînd cade 
lumina asupra ei drntr-un unghi potrivit. în acel moment al zilei, 
|  suprafaţa  apei  pare  tot  atît  de  solidă  şi  impenetrabilă  ca 
bronzul. Aşa păreau şi ochii lui.
- Eu  nu  răspîndesc  bîrfe,  domnişoară  Schyler,  doar  le 
ascult Şi devin atent doar cînd aud ceva care m-ar putea afecta.
- Ce cauţi aici? întoarse capul spre ea.
- Te priveam cum dormi.
- Şi mai înainte? întrebă ea iritată.
- Strîng rădăcini.  Se plesni cu palma pe micul  săculeţ de 
piele prins la brîu:  
- Rădăcini?  Răspunsul  lui  părea  complet  idiot,  iar 
atitudinea lui arogantă o irita. Ce fel de rădăcini?
- Nu contează. Şi aşa n-ai auzit niciodată de ele.
- Te afli pe o proprietate particulară. N-ai ce căuta la Belle 
Terre.
în liniştea care urmă se auzi doar bîzîitul insectelor. Ochii lui n-o 
părăseau nici  o  clipă.  Cînd  răspunse,  vocea  îi  era  tot  atît  de 
uşoară şi evazivă ca şi suflul brizei:
- Ba  da,  pichouette.  Belle  Terre  e  căminul  meu.  Schyler 
ridică ochii spre el:
- De fapt, cine eşti?



- Nu-ţi aminteşti? Deodată înţelese:
- Boudreaux? şopti ea. Apoi înghiţi în sec. Cel puţin aflase 
cu cîne stătea de vorbă. Cash Boudreaux?
- Bien! Acum m-ai recunoscut.
- Nu, nu, nu te-am recunoscut. Mă orbeşte soarele. Şi sînt 
ani.de cînd nu te-am mai văzut.
- Ai şi motive să nu-ţi aminteşti,  mormăi el cu satisfacţie 
amuzată  cînd  ea  îşi  coborî  privirea,  stînjenită.  Dacă  nu  m-ai 
recunoscut, de unde ai ştiut cine sînt?
- Eşti singura persoană care locuieşte la Belle
Terre şi care nu este...
- ...un Crandali.
Schyler îşi înclină uşor capul, neliniştită de a fi singură cu Cash 
Boudreaux.  După  cîte  îşi  amintea,  tatăl  ei  îi  interzisese  ei  şi 
surorii sale Tricia să-i vorbească.
Mama lui  era  misterioasa femeie Cajun,  Monique Boudreaux, 
care locuia într-o cocioabă la Laurent Bayon care şerpuia prin 
ţinutul păduros aparţinînd de Belle Terre. Cînd era copil, Cash 
avusese voie  să  se apropie  oarecum dar niciodată  nu fusese 
lăsat să vină prea aproape de casă. Dorind să evite o discuţie pe 
această temă, Schyler întrebă politicos:
- Si mama dumitale, ce mai face?
- A murit.
Răspunsul  lui  calm  o  surprinse.  Faţa  lui  Boudreaux  era 
impenetrabilă în amurgul care se lăsa. Chiar dacă ar fi fost în 
plină zi,  Schyler se îndoia că faţa lui i-ar fi  putut spune mare 
lucru. N-avusese niciodată reputaţia de a fi un vorbăreţ. Aceeaşi 
aură de mister care o învăluise pe mama lui i se transmisese si 
lui.
- N-am ştiut.
- Sînt cîtiva ani de atunci:
Schyler alungă un tîntar care i se aşezase pe gît.
- îmi pare rău.
- Mai bine du-te acasă. O să te mănînce ţîntarii de vie.
ii  întinse mîna. Schyler o privi  ca pe ceva periculos şi  atît  de 
neplăcut de atins ca şi cînd ar fi fost un şarpe de apă. Dar ar fi 



fost extrem de nepoliticos din partea ei să nu-l lase s-o ajute să 
se ridice. Se mai încrezuse în el odată şi nu păţise nimic.
Scuturîndu-şi fusta de praf cu mult sîrg pentru a trece peste un 
moment stînjenitor, spuse:
- Ultima oară cînd am auzit de .tine, tocmai plecaseşi de la 
Fort  Polk,  în  drum spre  Vietnam.  Cash  nu  răspunse.  Schyler 
ridică privirea'spre el: Ai fost9
- Oui.
- E mult de atunci.
- Nu destul.
Focul mocnit din paradis

- Da, mă bucur că te-ai întors. Parohia noastră a pierdut 
cîtiva băieţi acolo.
Cash dădu din umeri.
- Probabil că am fost mai abil. Buzele lui se răsfrînseră într- 
un zîmbet abia schiţat. întotdeauna a trebuit să fiu.
Schyler n-avea de gînd să continue subiectul. De fapt încerca să 
găsească  ceva  care  să  pună  elegant  capăt  acestei  conversaţii 
incomode. înainte de a spune ea ceva, Cash ridică mîna spre 
gîtul ei şi îndepărtă un ţintar care căuta un loc bun de unde să 
se înfrupte.
Dosul degetelor lui era aspru, dar gestul cu care-i atinse gîtul 
coborînd apoi spre piept fu delicat. Cash li urmărea reacţia cu 
un interes neprefăcut. în ochi i  se citea dorinţa. Ştia exact ce 
face. Comisese fără jenă un lucru de neiertat. Cash Boudreaux o 
atinsese  pe  Schyler  Crandall...  şi  acum  aştepta  s-o  audă 
protestînd.
- Ţînţarii ştiu bine de unde să muşte, spuse el. Schyler se 
prefăcu că nu ia în seamă privirea lui
insinuantă.
- Tot aşa nesuferit ai rămas, spuse ea.
- N-aş fi vrut să te dezamăgesc, schimbîndu-mă.
- Puţin îmi pasă.
- Niciodată nu ţi-a păsat.
Simţindu-se iremediabil învinsă, Schyler adoptă un aer înţepat:



- Trebuie  să  mă  întorc  acasă.  Sînt  aşteptată  la  cină.  îmi 
pare bine de întîlnire, domnule Boudreaux.
- Ce mai face...?
- Cine? Tata?
Cash dădu din cap scurt.
Schyler se simţi mai relaxată.
- Nu l-am văzut azi. Mă duc la spital după cină. Am vorbit la 
telefon cu una din infirmiere azi dimineaţă şi mi-a spus că a avut 
o noaptea liniştită.
Din cauza emoţiei, vocea ei căpătă un ton mai răguşit.a
- în  aceste  cazuri,  chiar  şi  atîta  e  un  lucru  îmbucurător. 
Apoi adăugă cu tonul ei cel mai monden: Am să-i spun că v-ati 
interesat de el, domnule Boudreaux.
Rîsul  lui  Boudreaux izbucni  brusc  şi  aspru,  speriind o pasăre 
care zbura refugiindu-se tocmai în vîrful stejarului.
- Nu cred că-i cea mai bună idee. Afară de cazul cînd vrei 
să-l faci pe bătrîn să orăcăie.
Dacă  socotelile  ei  rapide  erau  corecte,  Cash  Boudreaux  se 
apropia  de patruzeci  de  ani,  aşa  că  ar  fi  fost  cazul  să  nu  se 
exprime  astfel  despre  un  om  atît  de  bolnav.  Vîrsta  nu-i 
schimbase deloc manierele. Era la fel de aspru, de nepoliticos, 
de nedisciplinat  ca şi  în tinereţe.  Mama lui  nu avusese nici  o 
autoritate asupra lui. II crescuse ca pe un sălbatic. Făcea numai 
boroboaţe care însă nu mai erau amuzante după ce intrase la 
liceu unde devenise repede pacostea sistemului de învătămînt 
public.  Cerule,  Louisiana  n-avusese  niciodată  un  om  mai 
turbulent decît Cash Boudreaux.
- Bună  seara,  domnule  Boudreaux.  Cash  făcu  o  mică 
plecăciune.
- Bună searq, domnişoară Schyler.
Ea  dădu din  cap cu  răceală,  un  gest  caracteristic  mai  curînd 
pentru sora ei decît pentru ea, şi se îndreptă spre casă. Ştia că el 
o urmăreşte cu privirea.
Cînd ajunse la o distanţă convenabilă, dincolo de umbrele adînci 
ale copacilor, întoarse capul.
Cash se rezemase de trunchiul stejarului,  pe care nu-l puteau 
cuprinde o jumătate de duzină de oameni.  Văzu scînteia unui 



chibrit  şi  flacăra  ridicîndu-se  în  întuneric.  Faţa  slabă  a  lui 
Boudreaux  fu  scurt  luminată  cînd  ridică  chibritul  pentru  a-şi 
aprinde ţigara. Apoi flacăra se stinse. Mirosul de sulf călători pe 
aripile  curenţilor umezi  ai  Golfului  şi  ajunse în  locul  unde se 
ascundea ea.
Boudreaux trase adînc din ţigară. Capătul ei  lucea fierbinte şi 
roşu ca un ochi unic ce clipeşte din adîncurile iadului.
Schyler se strecură printre pomi, împiedicîndu-se de ierburi în 
graba ei de a se pune la adăpost, în casă. Pe podul ce scîrţîia sub 
picioare, capul ei fu învăluit într-un roi de tîntari. Podul traversa 
micuţul rîu ce separa zona păduroasă de pajiştile îngrijite care 
înconjurau casa ca un şorţ curat.
Ajungînd la covorul de iarbă verde, deasă, din soiul denumit Sf. 
Augustin, Schyler se opri o clipă pentru a-şi trage sufletul. Aerul 
nopţii  era  parfumat  ca  o  prostituată  de  pe  Burbon  Street. 
Ambele maluri ale rîului erau pline de mierea ursului. Gardeniile 
înfloreau prin tot locul ca şi trandafirii sălbatici, ligustrumul cu 
frunze cerate şi magnoliile.
Schyler încercă să identifice mirosurile. îşi aducea aminte de ele 
din copilărie,  fiecare dintre ele legată de o anumită amintire. 
Miresmele îi erau dureros de cunoscute, deşi depăşise de mult 
pragul copilăriei şi nu mai călcase pe la Belle Terre de şase ani.
Corul  nocturn  al  broaştelor  şi  greierilor  crescu  în  intensitate. 
Başii  reverberau din adîncul  smîrcurilor pe cîqd sopranele se 
auzeau  din  crengile  de  deasupra.  Cam  la  o  milă  depărtare 
fluieră un tren de marfă. Nimic nu părea mai trist.
Sbhyler, închizînd ochii şi rezemîndu-se de scoarţa aspră a unui 
pin  înalt,  se lăsă copleşită  de propriile  ei  simţiri.  îşi  încrucişa 
braţele pe piept, cabrîndu-se, cu teama în suflet că atunci cînd 
va deschide ochii se va deştepta din vis pentru a vedea că nu se 
află la Belle Terre în plină vară, ci la Londra învăluită în ceata 
rece a iernii.
Cînd deschise ochii, însă, văzu casa, albă şi pură ca un cub de 
zahăr. Stătea senină în mijlocul pajiştii, impunătoare ca o piatră 
preţioasă în mijlocul unei tiare.
Lumina difuză răspîndită de abajurul lămpilor, se revărsa prin 
ferestre luminînd veranda. în faţă, se aflau şase coloane, cîte 



trei de fiecare parte a uşii,  sprijinind balconul de* la etaj.  De 
fapt nu era un balcon adevărat, ci o imitaţie. Tricla nu scăpa nici 
o ocazie de a o spune. Dar lui Schyler îi plăcea. După părerea ei 
balconul era necesar pentru simetria clădirii.
Veranda  înconjura  casa  pe  toate  laturile.  în  spate  era 
împrejmuită  cu  parapeţi,  transformînd-o  în  ceea  ce  se  poate 
numi prispă de dormit. Schyler îşi aducea aminte de mama ei, 
Macy,  vorbind  despre  zilele  fericite  ale  copilăriei  sale,  cînd 
dormea acolo pe o podişcă cu toate verişoarele ei, cînd familia 
Laurent se strîngea laolaltă.
Personal,  Schyler  preferase  întotdeauna  veranda  deschisă. 
Scaune  Wicker,  vopsite  alb  pentru  a  se  asorta  cu  casa,  erau 
aranjate strategic  pentru ca  în  oricare te-ai  aşeza seara,  să-ti 
ofere o anumită privelişte asupra pajiştii.  Fiecare privelişte era 
demnă de 0ailustrată.
într-un capăt al verandei se afla leagănul făcut de Cotton pentru 
Tricia'Şi Schyler. De fiecare parte a uşii de la intrare se afla cîte o 
ferigă de Boston, stufoasă ca o duzină de pămătufuri legate la 
un loc, plasate în ghivece bine alese. Veda fusese foarte mîndră 
de acele ferigi şi le protejase mereu, certînd pe oricine trecea pe 
lîngă ele prea repede şi prea aproape. Şi dacă vreo rămurică era 
ruptă de vreunul care trecea neglijent pe lîngă ele, se considera 
personal ofensată.
Macy nu mai exista la Belle Terre. Nici Veda. Iar viata lui Cotton 
atîrna de un fir de păr la spitalul Şt. John. Singurul lucru care 
rămăsese neschimbat şi aparent etern era casa: Belle Terre.
Schyler şopti numele ca po o rugăciune, pe cînd se îndepărta de 
copac. Cedînd unui capriciu, se opri pentru a-şi scoate sandalele 
înainte  de  a  continua  desculţă  mersul  prin  iarba  umedă  şi 
răcoroasă, pe care stropitorul automat o udase în cursul după 
amiezei.
Cînd ieşi de pe iarbă pe aleea pietruită, avu un recul dureros. 
Dar  era  un  disconfort  plăcut  şi  evoca  în  ea  alte  amintiri  din 
copilărie. Prima alergare pe pietrişul aleii în fiecare primăvară 
fusese un ritual anual. După ce purtase pantofi şi ciorapi toată 
iarna picioarele îi deveneau fragile. Imediat ce se încălzea însă, 
şi Veda le dădea voie, ciorapii şi pantofii erau scoşi. Era nevoie 



de cîteva zile pentru ca tălpile să se înăsprească suficient pentru 
a ajunge la drumul mare fără să se oprească.
Sunetul  şi  atingerea  pietrişului  îi  erau  bine  cunoscute  ca  şi 
scîrtîitul porţii de la intrare, cînd o deschise-. Se închise singură 
în  urma  ei,  aşa  după  cum  se  aştepta.  Belle  Terre  nu  se  va 
schimba niciodată. Asta înseamnă casa ta.
Şi  totuşi  nu  era.  Adică  nu  mai  era.  De  cînd  Ken  şi  Tricia  o 
făcuseră casa lor.
Erau deja în sufragerie, stînd la masa cea lungă. Sora ei lăsă jos 
paharul de Burbon cu apă.
-Te aşteptam, Schyler, spuse Tricia, exasperată.
- Regret, am ieşit să mă plimb puţin şi am pierdut noţiunea 
timpului.
- Nu-i nimic, Schyler, spuse Ken Howell. N-ai întîrziat mult. 
Cumnatul îi zîmbi din direcţia bufetului unde îşi turna Burbon 
dintr-un decantor de cristal. Vrei şi tu?
- Da, gin cu tonic. Şi multă gheaţă. E cald afară.
- E înăbuşitor. Supărată, Tricia îşi făcea vînt cu un
şerveţel apretat. l-am spus lui Ken să potrivească din
nou termostatul de la aparatui de aer condiţionat.
Tata face atîta caz de nota de plată a curentului
electric! Vrea să ne topim de căldură toată vara. Cît
timp nu-i aici, măcar să profităm, să ne simţim bine.
Dar durează mult pînă se răceşte casa asta. Noroc!
spuse ea ridicînd paharul spre Schyler după ce-l primi de la Ken.
E bun?
SchyJer  sorbi  din  pahar,  dar  evită  privirea  lui  Ken  pe  cînd 
răspunse:
- Perfect. Mulţumesc.
- Ken, înainte de a te aşeza, te rog spune-i doamnei Graves, 
că în sfîrşit a apărut şi Schyler şi sîntem gata să luăm masa.
Tricia făcu uh gest spre uşa care lega sufrageria cu bucătăria. 
Ken îi aruncă o privire plină de resentimente, dar se conformă. 
Cînd Schyler îşi puse sandalele lîngă fotoliu, Tricia spuse:
- Zău,  Schyler,  eşti  acasă doar de cîteva zile  şi  deja  ţi-ai 
reluat apucăturile rele care au exasperat-o pe mama tot timpul, 



pînă la moarte. Cred că n-ai de gînd să stai la masă în picioarele 
goale?!
Tricia era deja montată împotriva ei din cauza întîrzierii la cină.
Pentru a o împăca Schyler se aplecă şi-şi puse sandalele.
- Nu înţeleg de ce nu-ti place ţie să mergi desculţă.
- Şi eu nu înţeleg de ce-ţi place ţie.
Deşi zîmbetul Triciei ar fi putut fi pictat de un Michelangelo chiar 
şi pe fata unui înger, era .răutăcios.
- E clar că în venele mele curge un sînge aristocratic care 
lipseşte din ale tale.
Evident, spuse Schyler fără ranchiună, conţi nuînd să soarbă din 
băutură,  savurîncl  muşcătura  rece  a  ginului  şi  înţepătura 
astringentă a lămîii.
- Şi nu-ti pasă? întrebă Tricia. 1 Despre ce?
- Despre faptul  că nu-ti  cunoşti  originea.  Uneori  te  porţi 
mai rău ca o slugă. Probabil cei din neamul tău îşi cereau iertare 
toată ziua.
A   —Tricia, pentru D-zeu, o întrerupse Ken enervat. Intorcîndu-
se din bucătărie., se aşezase la masă pe partea opusă Triciei. 
Las-o baltă. Ce importantă are?  Cred că are o importanţă foarte 
mare.
- Important e ceea ce faci în viată, nu cine ti-a dat-o. Este, 
Schyler?
- Nu mă gîndesc niciodată la adevăraţii mei părinţi, spuse 
ea. Mă gîndeam uneori cînd eram mai mică, ori de cîte ori mă 
jignea cineva sau mă certa, sau...
- Te  certa?  repetă  Tricia  neîncrezătoare.  Nu-mi  aduc 
aminte nici măcar o singură împrejurare. Mai precis, cînd?
Schyler o ignoră şi continuă:
- începea să-mi fie milă de mine şi mă gîndeam că dacă 
părinţii n-ar fi renunţat la .mine ca să mă dea de suflet, aş fi dus-
o mai bine. Zîmbi melancolic. Bineînţeles că nu.
- De unde ştii?  Cu vîrful  sculptural al  unghiei  sale,  Tricia 
învîrti un cub de gheaţă în pahar, apoi îşi supse degetul.
- Sînt convinsă că mama mea era o fată din lumea bună. 
Părinţii  ei  meschini  însă au făcu.t-o să mă dea, din gelozie  şi 
dispreţ. Tata trebuie să fi fost cineva care o iubea cu pasiune dar 



nu se putea însura cu ea din cauza unei afurisite de neveste care 
se opunea divorţului.
- Ai văzut prea multe opere de două parale, spuse Ken cu 
un zîmbet amuzat pe care-l aruncă în direcţia lui Schyler. Ea îi 
răspunse în acelaşi mod.
Tricia îşi miji ochii:
- Nu rîde de mine, Ken.
- Dacă eşti convinsă că părinţii tăi adevăraţi erau minunaţi, 
de ce nu i-ai căutat? întrebă Ken. După cît îmi amintesc Cotton 
chiar te-a încurajat s-o faci.
Tricia îşi netezi şerveţelul de pe genunchi:
- Pentru că n-am vrut să le tulbur viata sau să-i stînjenesc.
- Sau  poate  pentru  că  ai  aflat  că  nu  erau  chiar  atît  de 
minunaţi.  Nu  puteai  suporta  realitatea.  Ken  luă  o  ultimă 
sorbitură  din  paharul  înalt,  apoi  II  puse  pe  masă  cu  gestul 
jucătorului care pune pe masă asul
cîştigător.
- Chiar  dacă  nu  erau  bogaţi,  replică  Tricia,  ştiu  sigur  că 
părinţii  mei  nu  erau  nişte  sărăntoci,  ceea  ce  nu  e  cazul  cu 
părinţii  lui  Schyler.  Apoi  zîmbi  dulce  şi  întinzînd  mîna  peste 
masă o puse pe mîna lui Schyler. Sper că nu te-am jignit.
- Nu, deloc. Pentru mine n-a contat niciodată originea aşa 
cum  contează  pentru  tine.  Sînt  bucuroasă  că  am  devenit  o 
Crandall prin adopţiune.
- întotdeauna ţi-ai arătat recunoştinţa atît de | evident încît 
ai devenit favorita lui Cotton Crandall, nu?
Apariţia doamnei Graves o scuti pe Schyler să ia act de remarca 
înţepătoare a Triciei. Menajera avea un nume care i se potrivea, 
pentru că după părerea lui Schyler nu putea exista un om mai 
sumbru.  încă  n-o  văzuse  schiţînd  un  zîmbet  pe  femeia  asta 
băţoasă. Era extrem de diferită de Veda.
Pe  qînd  taciturna  femeie  dădea  ocol  mesei  servind  supa  de 
cartofi cu praz, cu polonicul, dintr-un castron, Schyler simţi, cum 
o  cuprinde  dorul  după  Veda.  Fata  ei  zîmbitoare,  neagră  ca 
tăciunele, se împlîntase în memoria ei de cînd se ştia. Pieptul ei 
amplu era odihnitor ca o pernă de puf, protector ca o fortăreaţă 



şi liniştitor ca o capelă. Veşnic mirosea a apret, extras de lămîie, 
vanilie şi levănţică.
Schyler dorise mult să se'refugieze în îmbrăţişarea ca de urs a 
Vedei, încă din clipa cînd trecuse pragul la Belle Terre. Fusese o 
mare dezamăgire să vadă că fusese înlocuită de d-na Qraves al 
cărei piept slab era la fel de tare, rece şi neprimitor ca o piatră 
de mormînt.
Supa era la fel de subţire şi anostă ca şi femeia care o gătise, o 
servise şi apoi dispăruse în bucătărie prin uşa batantă.
După ce luă o înghiţitură, Schyler întinse mîna după sare.
Tricia sări imediat în ajutorul bucătăresei:
- |-am spus doamnei Graves să gătească nesărat cînd tata 
a început să facă tensiune. Noi ne-am obişnuit deja.
Schyler îşi puse sare în farfurie.
- Eu nu.
Schyler gustă din nou din supă dar o găsi anostă. Puse lingura 
pe farfuria de serviciu şi împinse totul la o parte.
- îmi amintesc de supa Vedei foarte bine. Era atît de groasă 
şi bogată de stătea lingura drept.
Cu mişcări controlate, Tricia îşi  tampona buzele cu şerveţelul, 
apoi îl împături cu grijă şi îl puse pe genunchi.
- Ştiam c-o să pui asta pe seama mea, spuse ea.
- N-am vrut să...
- Era bătrînă, Schyler. N-ai mai văzut-o de ani de zile, aşa 
că n-ai nici  un drept să te pronunţi.  Veda devenise înceată şi 
neîndemînatică, nu-i  aşa Ken? îi  ceruse părerea retoric şi  nu-i 
dădu timp să şi-o exprime. N-am avut încotro şi  a trebuit s-o 
concediez. Nu puteam s-o mai plătim dacă nu-şi făcea treaba. 
M-am simţit  groaznic din cauza asta, spuse Tricia, apăsîndu-şi 
mîna pe pieptul ei voluminos. Şi eu am iubit-o, să ştii.
- Ştiu, spuse Schyler. N-am vrut să te critic. Atîta doar că-mi 
lipseşte. Era o părticică din Belle Terre.
Pentru  că  era  în  străinătate  atunci,  Schyler  nu  putuse 
contramanda  hotărîrea  Triciei.  Dar  o  Veda  înceată  şi 
neîndemînatică era ceva ce nu putea concepe.
Tricia se lăuda că o iubise pe Veda, dar Schyler | nu putu să nu 
se întrebe dacă nu cumva o îndepărtase pe Veda din dispreţ. 



Fuseseră multe împrejurări cînd sora ei arătase orice în afară de 
afecţiune pentru Veda. Odată o muştruluise atît de jignitor încît 
Cotton  îşi  ieşise  din  fire.  Fusese  o  ceartă  îngrozitoare.  Tricia 
fusese consemnată în camera ei o zi întreagă şi nu putuse să se 
ducă la o petrecere pe care o aştepta de săptămîni de zile. Deşi 
Tricia  era  capabilă  să  poarte  ranchiună  cuiva  multă  vreme, 
Schyler era sigură că trebuie să fi existat un motiv mai serios 
pentru concedierea Vedei.
Nici  sarea,  nici  piperul  nu izbutiră  să facă puiul  din caserolă, 
care urma după supa rece, mai gustos pentru Schyler. încercă 
să-l asezoneze chiar şi cu sos de Tabasco direct din sticlă, care 
era un ingredient obligatoriu pe masa lui Cotton Crandall. Nici 
sosul de ardei roşu nu fu de nici un ajutor.
Totuşi, îi acordă priceperii culinare a doamnei Graves beneficiul 
îndoielii.  Nu  prea  avusese  poftă  de  mîncare  de  cînd  primise 
telefonul lui Ken care o i informa că Cotton suferise un atac de 
cord.
- Cum se simte? întrebase ea cu spaimă.
..." Rău> Schyler. în drum spre spital, a făcut un stop cardiac. A 
.trebuit să fie reanimat. Nu te-aş deranja eu degeaba. E pe duca.
Schyler fusese chemată să vină cît mai repede posibil. în privinţa 
asta  nu  era  nevoie  de  îndemnuri  speciale.  Calculase  toate 
zborurile şi  legăturile posibile şi  în cele din urmă aterizase la 
New Orleans. De acolo luase un mic avion pînă la Lafayette*, 
apoi parcursese restul de drum pînă la Heaven într-o maşină 
închiriată.
Cînd ajunsese, tatăl ei era în comă, ta reanimare în spitalul St. 
John, unde rămăsese. Starea lui era stabilă dar critică.
Cel mai rău lucru pentru Schyler §ra că nu ştia dacă tatăl ei e 
conştient  sau nu că venise să-l  vadă. Starea lui  pendula între 
conştientă  şi  inconştienţă.  în  timpul  unei  vizite  scurte, 
deschisese  ochii  şi  se  uitase  la  ea.  Dar  faţa  lui  rămăsese 
impasibilă.  închisese  ochii  fără  să  facă  nici  un  semn  de 
recunoaştere. Privirea lui goală, care părea să treacă prin ea, îi 
zdrobise  inima,  li  era  teamă că va  muri  înainte  de a-i  putea 
vorbi.
- Schyler?



Surprinsă, Schyler se uită la Ken, care i se adresase.
- Ah,  îmi  pare  rău.  Da,  am terminat,  doamnă  Graves,  îi 
spuse ea  femeii  care se  uita  inchizitor  la  farfuria  ei  aproape 
neatinsă.  O luă şi  o înlocui cu o plăcintă de afine care părea 
promiţătoare.  Din fericire zaharniţa nu fusese luată împreună 
cu sarea.
- Te duci la spital după cină, Schyler?
- Da. Vrei să vii cu mine?
- Da. E greu sa joci bridge o zi întreagă. Gluma lui Ken fu 
complet ignorată.
- Profesorul şcolii duminicale la care se duce tata a adus o 
urare de însănătoşire din partea clasei şi ne-a cerut să i-o dăm. 
A spus că e o ruşine că Cotton trebuie să fie tratat într-un spital  
catolic.
Schyler zîmbi de snobismul religios al dascălului, deşi era tipic 
zonei.  Macy  fusese  catolică  şi  îşi  crescuse  fetele  adoptive  în 
respectul bisericii. Cotton însă nu se convertise niciodată.
- Heaven  n-are  spital  baptist.  N-avem  de  ales,  spuse 
Schyler.
- Tot oraşul e îngrijorat de soarta lui Cotton. Talia lui Ken 
se  lăţise  de  cînd  Schyler  îl  văzuse  ultima  oară  dar  asta  nu-l 
împiedică să toarne frişca peste bucata lui de plăcintă.
- Nu pot să fac cîţiva paşi fără să mă oprească cineva să mă 
întrebe ce face.
- Toată lumea e îngrijorată, bineînţeles, spuse Tricia. E cel 
mai important om din oraş.
- Şi  pe mine m-a întrebat  cineva  de el  azi  după amiază, 
spuse Schyler.
- Cine? întrebă Tricia.
Atît ea cît şi Ken se opriseră din mîncat şi se uitau la Schyler 
curioşi.
- Cash Boudreaux.
- Cash Boudreaux! la te uită! Tricia îşi întoarse lingura în 
gură şi o linse cu plăcere. Avea pantalonii încheiaţi?
- Tricia!
- Ei haide, Ken, crezi că o doamnă bine ca mine n-a auzit de 
el? spuse ea bătînd din pleoape, flirtînd cu soţul ei. Tot oraşul 



cunoaşte escapadele amoroase ale lui Cash. Cînd s-a despărţit 
de femeia  aia,  Wallace,  ea  le-a povestit  tuturor  la  salonul  de 
coafură  despre  mica  lor  aventură  sordidă.  Tricia  îşi  coborî 
vocea. Şi încă cu amănunte. Ne-am simţit toate stînjenite pentru 
că sărmana era mai mult  decît  beată. Dar i-am sorbit  fiecare 
cuvintel. Dacă e numai pe jumătate atît de grozav pe cît spune 
ea atunci... Tricia sfîrşi făcînd cu ochiul, viclean.
- înţeleg  că  domnul  Boudreaux e  taurul  comunal,  spuse 
Schyler.
 
Sandra Brown
- Se agaţă de orice fustă.
- Aici greşeşti, spuse Tricia, corectîndu-l pe Ken. Din ce-am 
auzit eu, are preferinţele lui. Şi de ce nu? Poate alege şi culege. 
Practic, e asaltat de toate femeile din parohie.
- Un fel  de Don Juan din Louisiana,  spuse Ken închizînd 
subiectul şi întorcîndu-se la plăcinta lui..
Tricia însă nu era dispusă să se oprească.
- Nu fi atît de acru. Spui asta din gelozie. 
- Gelozie?  Să  fiu  gelos  pe  un  nimeni,  un  bastard,  un 
neisprăvit care n-are un sfanţ în buzunarele jeansilor?
- Scumpule,  cînd  vine  vorba  despre  ce  are  el  în  jeansi, 
femeile nu se referă la bani.  Şi după cît se pare, ce are el în 
jeansi îl face mai valoros ca aurul. Tricia îi aruncă soţului ei un 
zîmbet  felin.  Tu însă n-ai de ce să  fii  îngrijorat.  Genul  acesta 
pămîntean nu mi-a plăcut niciodată. Trebuie totuşi să admiţi că 
e un ) fascinant. Se întoarse spre Schyler: Unde l-ai întîlnit? *
- Aici.
- Aici? Lingura lui Ken se opri la jumătatea drumului dintre 
plăcintă şi gură. La Belle Terre?
- Spunea că adună rădăcini.
- Pentru licorile lui.
Schyler  se  uită  la  Tricia,  care  îi  dăduse ceea  ce  părea  a  fi  o 
explicaţie logică.
- Licori?
- Continuă  ceea  ce  făcea  Monique.  Schyler  privi 
nedumerită la sora ei.



- Să  nu-mi  spui  că n-ai  ştiut  că Monique Boudreaux era 
vrăjitoare!
m - Am auzit zvonurile, bineînţeles, dar mi s-au părut ridicole.
Nu erau zvonuri! De ce crezi că i-a dat voie tata să trăiască la  
Belle  Terre  atîţia  ani?  I-a  fost  frică  că  dacă  o  alungă  ne  va 
blestema pe toţi.
Iar devii melodramatică, aşa ca de obicei,  spuse Ken. De fapt, 
Monique  era  ceea  ce  lumea  numeşte  o  ,traiteur",  o 
vindecătoare. E un obicei al Cajounilor. indeca oamenii sau cel 
puţin  aşa se spunea.  Pînă în  ziua cînd a  murit  a  tot  făcut  la 
tonice şi tincturi.
- Tradiţional,  vindecătorii  sînt  stîngaci,  mai  ales  femeile, 
dar  oamenii  de  pe  aici  cred  că  puterea  de  a  vindeca  i  s-a 
transmis şi lui Cash.
- N-avea  nici  un  fel  de  putere,  Tricia,  spuse  Ken 
impacientat.
- Ascultă,  îi  răspuse  ea,  izbind  cu  palma  în  masă,  din 
întîmplare ştiu sigur că Monique Boudreaux era o vrăjitoare.
-. Bîrfe răutăcioase. Tricia îl {intui cu privirea.
- Ştiu din proprie experienţă, intr-o zi, în oraş, s-a uitat la 
mine  cu  ochii  aceia  mari,  negri,  diavoleşti  şi  în  aceaşi  după-
amiază mi-a venit ciciul. Era în avans cu două săptămîni şi n-am 
avut aşa crampe niciodată, nici înainte, nici după.
- Dacă Monique avea puteri deosebite, le folosea pentru a-
fi vindeca pe oameni, nu pentru a le face rău, spuse Ken. Licorile 
şi  incantaţiile  s-au  transmis  din  secolul  optsprezece  de  la 
acadieni. Sînt inofensive şi tot aşa era şi ea.
- N-aş  zice.  Tradiţiile  vindecătoare  au  fost  combinate  cu 
cele africane cînd au venit acadienii în Louisiana. Magie neagră.
Ken se încruntă la Tricia:
- Monique Boudreaux nu făcea parte din Voodoo. Şi nu era 
periculoasă. Atita doar că era altfel. Şi foarte frumoasă. Şi din 
cauza asta toate femeile din oraş inclusiv tu, vor să creadă că 
era o vrăjitoare.
- Cine a cunoscut-o, de fapt, tu sau eu? Abia
veniseşi cînd a murit.
- Aşa am auzit.



- Ai  auzit  greşit.  Şi,  în  plus,  îmbătrînise  şi  întreaga  ei 
frumuseţe se ofilise.
- Asta-i părerea ta ca femeie. Eu susţin că arăta încă destul 
de bine.
- Şi  Cash?  interveni  Schyler  văzînd  cum  disputa  se 
transforma într-o adevărată ceartă între soţi. Nu-i trebuise mult 
să-şi dea seama că mariajul lor era departe de a fi sublim şi făcu 
toate eforturile creştineşti să nu se bucure de aceasta.
- Din  ce  trăieşte  Cash?  Schyler  observă  că  întrebarea  îi 
luase  prin  surprindere.  Se  uitară  la  ea  o  Clipă,  apoi  Ken 
răspunse:
- Lucrează  pentru  noi,  pentru  Crandall  Logging.  Schyler 
încercă să înţeleagă. Cash Boudreaux era
pe statul de plată al familiei. Nu prea fusese respectuos cînd îl 
întîlnise mai devreme. Comportarea Iu] nu se potrivea cu aceea 
a unui angajat. Ce lucrează?
- Taie buşteni, pur şi simplu. După ce demolase plăcinta, Ken se 
şterse la gură şi aruncă şervetul.
- Nu e chiar atît  de clar şi  atît  de simplu,  Schyler,  spuse 
Tricia.  E  tăietor,  încărcător,  tractorist.  Tot  el  alege copacii  de 
tăiat. Face cam tot.
- E ruşinos, nu? spuse Ken, că un om la vîrsta lui şi atît de 
isteţ, după cum pare, n-are ambiţii mai mari.
- Tot acolo locuieşte. în coliba aceea de lîngă smircuri?
- Normal. Nu ne deranjează. Nici noi pe el. Cotton are de-a 
face cu el la sosire, dar în afară de asta, ne ţinem la distantă unii 
de alţii. Nu ştiu ce l-a făcut să se apropie de casă astăzi. Cînd a 
murit Monique, între el şi Cotton a existat o oarecare discuţie. 
Cotton voia să-l scoată pe Cash de acolo. Cash însă l-a convins 
să-l lase. încrederea lui Cotton e lăudabilă.
Şi egoistă, spuse Tricia. Are nevoie de Cash.
- Se  poate,  dar  nu-i  place.  Cred  că  e  o  prostie  să  aibă 
încredere  în  el.  Eu  n-aş  putea  să  am  încredere  în  Cash 
Boudreaux nici un pic.  Brusc, Ken se aplecă peste masă şi  se 
uită  la  Schyler îngrijorat:  sper  că nu ţi-a  făcut ori  spus nimic 
jignitor, nu?
- Nu, nu. Am schimbat doar cîteva cuvinte.



Plus o privire şi o atingere. Ambele dezvăluind atît dispreţ, cît şi 
senzualitate.  Schyler nu-şi  dădea seama ce o deranja cel  mai 
mult, interesul sau animozitatea lui.
- Eram curioasă să ştiu despre el. Atîta tot. Sînt ani de cînd 
n-am mai auzit de el. Nu credeam că mai e pe aici.
- Dacă depăşeşte vreodată măsura, să-mi spui.
- Si ce-ai să-i faci? O să-l bati? Rîsul Triciei se auzi ricosînd 
din boabele de cristal ale candelabrului de deasupra. Se spune 
că a stat în jungla din Vietnam de două ori mai mult.  Se tot 
înrola  în  corpul de marinari  pentru că-i  plăcea să  lupte şi  să 
ucidă.  S-a  întors  de acolo  şi  mai  rău  şi  era  deja  mai  rău ca 
păcatul  cînd  a  plecat.  Mă  îndoiesc  c-ai  putea  fi  o  problemă 
pentru el, scumpule.
Schyler  percepu  fluxul  de  animozitate  dintre  soţ  şi  soţie, 
ridicîndu-se din nou.
-  Vă  asigur  c-a  fost  ultima  oară  c-am  dat  ochii  cu  domnul 
Boudreaux.  Schyler  îşi  împinse  scaunul  înapoi.  Vă  rog  să  mă 
scuzaţi,  vreau să  mă odihnesc  puţin  înainte de a mă duce la 
spital.
Camera  în  care  dormea  era  aceeaşi  pe  care  o  avusese  şi  în 
copilărie.  Prin trei ferestre mari,  dreptunghiulare, i  se înfăţişa 
priveliştea  din  spatele casei,  sera,  clădirea care fusese cîndva 
afumătoarea şi care acum era doar magazia de unelte, grajdul 
care  adăpostea  mai  mulţi  cai,  şi  garajul.  Dincolo  de  aceste 
clădiri,  vopsite  toate  în  alb  pentru  a  fi  în  ton  cu  casa,  era 
pădurea şi, dincolo de copaci, 6mîrcurile.
închise uşa dormitorului în urma ei şr se rezemă cu spatele de 
ea.  Voia  să  contemple  camera  de  care-i  fusese  atît  de  dor. 
Podeaua  de  scînduri  era  împestriţată  cu  preşuri  uzate  şi 
decolorate, şi ar fi obţinut un preţ copios dacă ar fi fost vîndute, 
ceea ce nu era cazul. Schyler nu s-ar fi despărţit  niciodată de 
ceva care aparţinuse de Belle Terre.
întreaga mobilă din cameră era de stejar, purtînd patina anilor, 
dar culoarea o împiedica să pară greoaie şi masculină. Pereţii 
erau vopsiţi în galben, iar lemnăria era albă. Cuvertura de pe 
pat,  pernele  de  pe  scaune  şi  draperiile  erau  şi  ele  albe.  Ea 
insistase  asupra  acestor  lucruri,  ultima  oară  cînd  fusese 



zugrăvită camera. Nu voise ca vreun lucru din cameră să fie în 
discordanţă cu frumuseţea simplă a camerei înseşi.
Singurul  lucru  modern  era  biblioteca.  Era  încă  înţesată  cu 
flecuşteţele din copilărie şi adolescentă. Voise de multe ori să 
facă curăţenie,  să arunce almanahurile şi  bucheţelele  de flori 
uscate  şi  invitaţiile  îngălbenite.  Dar  nostalgte  îi  învingea 
întotdeauna pragmatismul. Oricum, se hotărîse ca înainte de a 
pleca la Londra să facă curăţenie şi să arunce toate nimicurile 
astea.
Mica baie alăturată dormitorului nu se schimbase nici ea. Mai 
avea încă chiuveta de porţelan alb cu picior şi cada ca o labă 
despicată.  îşi  spălă faţa şi  mîinile  şi  privindu-se în oglinda de 
deasupra îşi refăcu fardul şi pieptănătura. Cînd îşi ridică zulufii 
de un blond-şaten de pe ceafă,, observă punctuleţul roşu care i 
se ridica pe gît: înţepătura ţînţarului.
„Ăştia ştiu bine unde să înţepe", îşi aminti ea vorbele lui Cash.
Aruncă  nervoasă  peria  de  păr  şi,  luîndu-şi  geanta  şi  cheile 
maşinii închiriate de pe birou, coborî la parter. Tricia vorbea la 
telefon agitată în salonul de primire care era legat de camera de 
zi  prin  uşi  glisante  ce  dispăreau  în  perete.  Uşile  stăteau  de 
obicei  deschise făcînd din cele două camere una singură, dar 
fiecare jumătate îşi păstrase denumirea tradiţională.
Surorile adoptive îşi luară la revedere prin semne. Schyler trecu 
prin holul spaţios şi ieşi pe verandă. Se afla deja pe treapta a 
doua cînd i se adresă Ken. Se sculase din balansoarul pe care 
stătuse şi venise spre ea. Cuprinzînd-o de braţ, o conduse spre 
maşina care era parcată pe alee. Aceasta descria un semicerc în 
faţa casei, apoi mergea de-a lungul unei laturi spre garajul din 
spate.
- Te duc eu la spital, spuse el.
- Nu, mulţumesc.  Tu şi  cu Tricia  v-ati  dus azi  dimineaţă. 
Acum e rîndul meu.
- Nu-i nici o problemă.
- Ştiu, dar nu e nevoie.
O întoarse cu fata  spre  el:  Jm:  Nu m-am oferit  să  te  conduc 
pentru că ai fi avut nevoie, ci pentru că de cînd ai venit n-am 
fost o clipă



singuri.
Lui Schyler nu-i plăcea cursul pe care îl lua conversaţia. Si nici 
tonul confidenţial al lui Ken. I Politicos dar ferm, se desprinse de 
mina lui.
- Ai dreptate, Ken. N-am fost. Şi cred că e mai
I bine aşa, nu?
- Mai bine pentru cine?
- Pentru toţi.
- Pentru mine, nu.
- Ken, te rog...
Schyler  încercă  să  facă  un  pgs  lateral,  dar  el  i-o  luă  înainte. 
Postat iarăşi în fata ei, îi mîngîie obrazul.
- Schyler, Schyler, mi-ai lipsit îngrozitor. Doamne, îţi dai tu 
seama ce-am simţit cînd te-am văzut din nou?
- Nu. Ce-ai simţit?
Vocea ei era aspră ca şi privirea ochilor ei acuzatori.
Ken se încruntă vexat şi îşi retrase mîna.
- îmi  dau seama ce-ai  simţit  cînd  am aflat  că  Tricia  era 
însărcinată.
Schyler rîse cu amărăciune.
- Nu, nu poţi să-ţi dai seama. în afară de cazul cînd planeta 
a fost  smulsă de sub tine.  Nu poţi  să-ţi  închipui  deloc ce-am 
simţit eu. îşi umezi buzele şi dădu din cap ca şi, cum ar fi vrut să 
îndepărteze un atac de depresie insurmontabil Trebuie să plec.
încercă din nou să-l ocolească şi din nou el o împiedică.
Schyler, stai. Trebuie să discutăm.
- Nu.
- Ai întins-o la Londra fără să-mi dai ocazia să-ţi explic.
- Ce-ar fi  fost  de explicat? Eram pe punctul  de-a  anunţa 
logodna  cîncf  Tricia  a  dat  totul  peste  cap  anunţînd  că  e 
însărcinată cu tine. Copilul tău, Ken, repetă ea, apăsat, rostind 
clar fiecare cuvînt.
Ken îşi muşcă buza inferioară, singurul semn că avea mustrări 
de conştiinţă.
- Ne certaserăm, îţi aminteşti?
- Un fleac, o ceartă stupidă între îndrăgostiţi.  Nici  măcar 
nu-mi  amintesc  din  ceA  cauză.  Dar  probabil  că  eram  foarte 



supărată pe tine. în schimb tu n-ai pierdut nici o clipă şi te-ai 
culcat cu sora mea. ,
- Nu mi-am închipuit c-o să rămînă gravidă. Schyler rămase 
mută. Nu-şi amintea ca
îngustimea minţii să fie una din trăsăturNe caracteristice ale lui 
Ken. Şase ani înseamnă mult. în ea se produseseră schimbări. La 
fel şi în Ken. Şi totuşi era de necrezut ca el să nu realizeze.
-A fost o greşeală că a rămas însărcinată, Ken. M-a durut la fel 
de mult cînd am aflat că era însărcinată cu tine.
Ken se apropie de ea şi o apucă de umeri.
- Schyler,  dai vina pe cine nu trebuie.  Tricia  s-a năpustit 
asupra mea cu ferocitate.  Ce naiba, sînt un simplu om. Eram 
deprimat, îmi lipseai. La început am crezut că vrea doar să mă 
consoleze, înţelegi, să-mi arate simpatie, apoi însă...
- Nu mă interesează toate astea.
- Te rog să mă asculţi, spuse el, zgîltîind-o uşor.
Trebuie să  te fac să  înţelegi.  Tricia  a început să...   flirteze  cu 
mine,- flatîndu-mă. Un lucru duce la altul. M-a sărutat. Restul a 
venit de la sine. S-a întîmplat doar o dată...
Schyler se uită la el cu totală neîncredere.
- Mă  rog...  poate  de  mai  multe  ori,  dar  niciodată  n-a 
însemnat nimic pentru mine. Am făcut dragoste cu ea, da, dar 
de iubit te iubeam pe tine. O apucă mai strîns de umeri. Şi încă 
te mai iubesc.
Furioasă, Schyler îi dădu mîinile la o parte:
- Să nu îndrăzneşti să-mi spui mie asta. E o insultă pentru 
amîndouă. Eşti soţul surorii mele.
- Dar nu sîntem fericiţi.
- Greu, dar eu sînt.
- Cu insul ăla Mark la care lucrezi?
- Da,  cu  insul  ăla  Mark.  Mark  Houghton  s-a  purtat 
extraordinar cu mine. Mă iubeşte. Şi eu îl iubesc.
- Nu cum ne-am iubit noi. Schyler rîse scurt.
- Nu aşa cum ne-am iubit  noi. Mark şi cu mine ne iubim 
într-un fel pe care tu nu l-ai înţelege niciodată. Dar oricare ar fi 
relaţia mea cu Mark, nu te priveşte. Eşti însurat cu Tricia. Fericită 
sau nefericită, căsătoria ta nu mă interesează deloc.



- Nu te cred.
O atrase repede spre el şi o sărută. Apăsat. Ea se zvîrcoli cu un 
strigăt înăbuşit, sufocată de limba lui care-i umplea gura. Dar el 
nu se opri.
II lăsă o clipă, curioasă să vadă ce simte. Descoperi, cu destulă 
surprindere, că sărutul lui Ken nu stîrnea în ea decît repulsie. îl  
împinse cu pumnii în piept şi se eliberă. Fără un cuvînt, se urcă 
repede  în  maşina  închiriată  şi  porni  motorul.  Apoi,  apăsînd 
acceleraţia  pînă  la  podea,  porni  brusc  stîrnind  o  trombă  de 
pietriş.
Adăpostit sub un palmier, Cash o văzu pe Schyler demarînd şi 
lăsîndu-l  pe  Ken  privind  visător  în  urma  ei.  Aşteptă  pînă  ce 
Howell  urcă  agale  treptele  şi  intră  în  casă,  înainte  de  a  se 
strecura în umbra adîncă a pădurii şi a se îndrepta spre casă.
Deci aşa stau lucrurile, îşi spuse el.
în Heaven fiecare ştia ce învîrteşte celălalt. Scandalul de acum 
şase ani cu surorile Crandall, stîrnise multă bîrfă. Oraşul vuise 
luni de-a rîndul după plecarea lui Schyler la Londra şi părerile în 
legătură cu întoarcerea ei erau diferite.  Unii credeau că se va 
întoarce după cîteva săptămîni. Alţii credeau că vor trece cîteva 
luni. Nimeni n-ar fi crezut că vor trece ani şi atunci numai din 
cauză că tatăl ei era pe moarte.
lată  că  Schyler  Crandall  revenise  la  Belle  Terre  şi  în  braţele 
fostului ei iubit. Judecînd după sărutul acela, nu conta pentru ea 
că Howell se în?urase cu
sora ei. Poate gîndea că fusese îritîi al ei şi -că revenirea era un 
lucru firesc.
Ceea ce îl  nedumerea pe Cash era întrebarea de ce îl  doreau 
cele  două femei  pe  Ken Howell.  Probabil  că  valora  mai  mult 
decît părea. Se ştia că Howell frecventase dormitoarele multor 
femei libertine din zonă, dar nu mai mult decît alţii. Nu umbla 
niciodată  după  femei  măritate,  singu/e  sau  divorţate.  Şi 
întotdeauna plătea pentru plăcerile lui extraconjugale. Femeile 
nu făceau parte dintre viciile lui.
Ce anume găseau surorile Crandall la Ken era un mister pentru 
Cash. După părerea lui,  Howell era un nătărău ipocrit.  Fusese 
educat să privească de sus pe oricine nu era trecut în registrul 



social. Howell uitase cu bună ştiinţă că atunci cînd îi muriseră 
părinţii  într-un accident  de avion lăsaseră mai mult  înscrisuri 
de'proprietate decît avere. Cu toate astea îi considera inferiori 
pe toţi în afară de cei din crema societăţii.
Poate  se  credea  chiar  deasupra  moralităţii  şi  se  simţea 
îndreptăţit să aibă o soţie în casă şi o amantă pe verandă.
Adîncit  în  gînduri,  Cash  continuă  să  meargă  prin  pădure.  Se 
mişca printre-pomi cu o îndemînare pe care o deprinsese din 
copilărie  şi  o  desăvîrşise  cu  banii  contribuabililor.  Corpul  de 
puşcaşi marini,  îi | cizelase talentul natural transformîndu-l în 
artă. Nu avea nevoie să se gîndească pentru a-şi găsi drumul, 
ceea ce era bine dat fiindcă mintea îi era preocupată de Schyler 
Crandall.
I se părea neverosimil ca o femeie de genul ei să dorească un 
vierme pompos ca Howell. Nu că Schyler ar fi fost cine ştie ce 
frumuseţe... Era sigur că i-ar fi putut cuprinde mijlocul în palme 
şi i-ar fi plăcut să aibă ocazia s-o dovedească. Şoldurile ei erau 
destul de largi pentru a se arcui senzual din talia ei strimtă. Şi 
deşi sînii ei nu erau suficient de mari pentru a cîştiga concursul 
bluzei umede, era sigur că nu putea dormi cu fata în jos fără a 
face anumite ajustări. Le văzuse bine forma prin bluză.
Gîndindu-se la asta Gash zîmbi. Exista oare vreo pereche de sîni 
la  vreo femeie  pe care el  să  nu-i  observe? Cu priceperea lui, 
putea spune că silueta lui Schyler Crandall nu era voluptuoasă, 
dar remarcabilă, totuşi.
Şi se pricepea să-şi pună silueta în valoare. Nu atît corpul cît ce 
făcea cu el, îi dădea atîta feminitate. Graţia mişcărilor, gesturile 
feminine  pe  care  le  făcea  inconştient  cu  acele  mîini  subţiri, 
lipsite  de  inele.  Picioarele  ei  lungi  şi  tălpile  mici,  mişcarea 
expresivă a ochilor ei căprui. Şi tot acel păr blond ca mierea.
Era femeie din cap pînă în picioare. Cash se întrebă dacă ea îşi 
dădea seama. Era îndoielnic. El însă îşi dădea seama perfect.
Iritat pe sine pentru că se gîndea atît la ea, se urcă în piroga pe 
care  o  lăsase  la  malul  băltii.  Luă  o  prăjină  lungă  şi  o  folosi 
pentru a se depărta de mal. Fără zgomot, ca şi  înaintarea lui 
prin jungla întunecată, canoea îşi tăie drum ca o lamă prin apa 
murdară, nemişcată a lui Laurent Bayon.



De vreme ce era cu cîţiva ani mai în vîrstă decît Schyler, nu ştia 
exact cu cîţi pentru că Monique nu ţinea la date şi nu-şi amintea 
nici ziua lui de naştere, Cash o văzuse crescînd, de la fetiţa cu 
codiţe pînă la femeia care era azi.
In copilărie, cînd mîndrul papa Cotton o plimba în
Cadillacul lui decapotabil, purtase întotdeauna panglici în păr, în 
ton cu rochia ei dantelată. Veşnic pusă la punct. Şi în timp ce 
Cotton  o  privea  mîndru,  ea  îi  amuza  pe  prietenii  lui  cu 
precocitatea ei.
Dar nu fusese aşa totdeauna. Din cînd în cînd păpuşica ieşise 
din  cutia  ei.  Din  ascunzătorile  lui  din  pădure,  Cash  o  văzuse 
deseori călărind pe caii lui Cotton cu spatele gol şi desculţă, cu 
părul fluturînd şi obrajii îmbujoraţi plini de sudoare.
Se întrebă dacă îi mai place să călărească. Şi dacă da, o făcea tot 
aşa fără şa cum obişnuia s-o facă atunci cînd n-o vedea nimeni 
decît el?
Imaginea ei făcu să i se întindă sexul şi să se întărească în dosul 
fermoarului.  îşi  şterse  transpiraţia  de pe frunte cu mîneca şi 
blestema căldura nesuferită. în mod obişnuit nici n-ar fi trebuit 
să o simtă.
Dar Schyler Crandall se întorsese acasă. Nimic nu mai era ca de 
obicei.
Schyler observă cît de înăbuşitoare era căldura în clipa cînd ieşi 
din maşină şi făcu cei cîţiva paşi spre holul cu aer condiţionat al 
spitalului pe două nivele. Cînd ajunse la uşile automate era udă 
leoarcă,  poate  ar  fi  trebuit  să  facă  un  duş  şi  să  se  schimbe 
înainte de a pleca la spital.
In timp ce aştepta liftul, îşi controla ţinuta de mai multe-ori în 
oglinda de pe perete. N-arăta prea grozav, dar mergea. Exista o 
pată  de iarbă pe marginea fustei  ei  de bumbac şi  bluza fără 
mîneci  era şifonată, dar prin  aceste părţi  toţi  purtau bumbac 
vara. Toţi păreau moleşiţi de căldura după-amiezei. Căldura "şi 
umiditatea produceau inevitabil  neplăceri,  careerau în general 
ignorate.
însăşi  ideea  de  a  purta  ciorapi  era  sufocantă.  Îşi  păstrase 
sandalele. Singura ei bijuterie era un ceas obişnuit cu o curea de 
piele şi inelele de aur din



urechi. Aveau optsprezece karate, dar neostentative.
Geanta de umăr era scumpă şi de cea mai bună calitate, dar de 
vreme  ce  semnătura  fabricantului  nu  era  evidentă,  nu 
impresiona pe nimeni, chiar dacă ar fi fost recunoscut numele 
italianului.
în  oglindă  Schyler  văzu  o  femeie  care  arăta  periculos  de 
.aproape  de  treizeci  de  ani.  Nu  maturitatea  de  pe  fata  ei  o 
deranja, ci faptul că nu prea avea cu ce să se laude pînă la vîrsta 
asta. N- avea o carieră, n-avea bărbat, n-avea copii. N-avea nici 
măcar o adresă care să fie a ei.
Realizările  ei  erau  ca  şi  nule.  Nu  putuse  înainta  din  cauza 
amintirilor care o legau de trecut. Venind acasă, voise să scape 
de una dintre cele mai deranjante dintre acele amintiri. Sperase 
că ambiguităţile care învăluiau sentimentele ei pentru Howell se 
vor clarifica.
Dimpotrivă, sărutul lui îi mărise confuzia. Nu-I mai iubea, nu cu 
intensitatea de mai înainte. Asta era clar. Nu ştia însă de ce. Nu 
putea defini motivul pentru care inima ei nu tresărea ori de cîte 
ori el o privea, de ce nu se dizolvase la atingerea buzelor lui. .
Timp de şase ani, Ken Howell fusese prezent în mintea ei aşa 
cum îl văzuse prima oară, un şef al studenţilor de la campus-ul 
din Tulane, un
basketball-ist de mare clasă. Era dintr-o familie bună, pe picior 
de egalitate cu societatea înaltă din New Orleans. Era specialist 
în administrarea afacerilor, cu un viitor promiţător. Şi o alesese 
pe Schyler Crandall, frumoasa din Laurent Parish, să-i agate pe 
piept ecusonul fraternităţii.
Au fost împreună doi ani. Imediat după absolvire, era firesc să 
urmeze  căsătoria.  A  urmat  însă  o  ceartă  prostească,  o 
neînţelegere asupra unui lucru atît de mărunt, încît n-avea nici o 
importanţă. Nu s-au mai văzut cîteva luni.
Schyler nu considerase ruptura irevocabilă şi privise despărţirea 
lor  temporară  ca  pe  un  lucru  sănătos  pentru  relaţia  lor.  Se 
puteau întîlni  cu alţii  şi  astfel  să  se convingă  că  voiau  să  fie 
împreună pe } viaţă.
Cînd în cele din urmă Ken revenise şi îi telefonase, voia s-o vadă 
fără întîrziere. Reconcilierea fusese tandră şi pasionată. Ken era 



nerăbdător să se însoare, ea simţea acelaşi lucru. Fixară o dată 
provizorie pentru nuntă şi cerură ambelor familii să se adune la 
Belle Terre pentru o petrecere.
Tricia însă le stricase filmul.
Era  îmbrăcată  în  albastru,  exact  nuanţa  ochilor  ei.  Schyler  îi 
spusese mai devreme cît era de drăguţă. Schyler iubea întreaga 
lume  în  ziua  aceea.  Toată  lumea  şi  toate  lucrurile  erau 
frumoase.
In mijlocul veseliei, Tricia se strecurase lîngă Ken şi îl apucase de 
mînă:
- Doamnelor şi domnilor, vreţi să-mi acordaţi o clipă de atenţie?
După ce rîsul şi conversaţiile încetară, zîmbi spre Ken şi spuse:
- Scumpule, cred că ar fi trebuit să-ţi spun întîi ţie, între patru 
ochi, dar mi se pare mult mai potrivit să-ţi spun acum cînd cei 
pe care-i  iubim cel  mai mult  sînt  de fată.  Apoi,  trăgînd aerul 
adînc în piept, anunţă jubilînd: Voi avea un copil cu tine.
Judecînd după expresia de pe faţa lui, Ken era tot atît de uimit 
ca şi ceilalţi. Părea îngrozit, stînjenit, bolnav. Dar nu negă. Nici 
măcar  cînd  Schyler  se  întorsese  spre  el  neîncrezătoare  şi-l 
rugase din priviri s-o facă.
Orice  altă  alternativă  decît  căsătoria  era  exclusă.  După cîteva 
zile şi cu foarte puţin fast Ken şi Tricia se căsătoriseră civil. Opt 
săptămîni mai tîrziu Tricia j pierdu sarcina.
La  vremea  aceea,  Schyler  era  deja  în  Europa.  |  Cînd  auzise 
vestea  nu  simţise  nimic.  Inima  ei  era  la  fel  de  goală  ca  şi 
pîntecul Triciei. Trădarea celor doi o lăsase amorţită.
In multe privinţe, încă mai era. Aşa că atunci cînd amintirile rele 
le alungaseră pe cele bune, sărutul lui Ken nu-i produsese decît 
repulsie.
Ieşind din lift la etajul unu, Schyler îşi spuse că dacă Cotton nu 
îşi revenea, dacă murea în urma .atacului de cord, cel puţin va 
muri cu conştiinţa împăcată că făcuse ceva în viaţă. Nu acelaşi 
lucru se putea spune despre ea, pînă acum.
înainte  de  a  se  întoarce  în  Anglia,  trebuia  să-si  limpezească 
simţămintele pentru Ken şi Tricia şi trădarea lor. Dacă n-o făcea 
avea să rămînă pe loc toată viaţa. Pînă ce mintea şi inima ei nu 



vor fi  închis !  u§a trecutului,  va fi  ca un motor oprit,  care nu 
merge nicăieri şi nu face nimic.
- Bună seara, îi spuse ea asistentei pe care o întîlni pe coridor. 
Cum se simte tata?
- Bună, domnişoară Crandall. Nici o schimbare. Doctorul a 
întrebat de dumneavoastră mai devreme. Doreşte să vă vadă.
- Mă poate găsi lîngă salonul tatii. |p
- Am să-i spun.
Infirmiera  se  duse  să-l  caute  pe  doctor.  Schyler  îşi  continuă 
drumul  pe coridor  pînă la  ultimul  salon de terapie  intensivă. 
Printr-un geam îngust, îl văzu pe Cotton întins pe pat, conectat 
la aparatele care transformau descurajantele semne de viaţă în 
piuituri şl clipiri.
Pe Schyler o durea inima să-l vadă pe omul pe care îl adora în 
această  stare.  Şi  lui  Cotton,  dacă  si-ar  fi  dat  seama,  i-ar  fi 
displăcut.  Nu  depinsese  niciodată  de nimeni.  Acum cele  mai 
elementare  funcţii  ale  corpului  erau  făcute  de  maşinării 
sofisticate. Nu-ţi venea să crezi că un om atît de robust poate 
zace aşa, nemişcat, lipsit de culoare, inutil.
Punîndu-şi palmele pe sticla rece, Schyler şopti:
- Tată, ce ai? Spune-mi.
înstrăinarea  lor  începuse  în  ziua  aceea  teribilă  cînd  zeii 
hotărîseră  că  Schyler  Crandall  avusese  destule  zile  bune  şi 
azvîrliseră  asupra ei  toate nenorocirile  de o viaţă în decursul 
unei singure după-amieze.
După plecarea oaspeţilor uimiţi, după ce Ken şi Tricia plecaseră 
să se ocupe de aspectele legale ale căsătoriei, Schyler se dusese 
la Cotton, pentru a se refugia la pieptul lui primitor şi afectuos.
Dar  Cotton  se  metamorfozase  într-un  străin.  Nici  măcar  nu 
ridicase ochii spre ea. O împinsese brusc la o parte cînd se lipise 
de pieptul lui larg, tratînd-o cu
toată răceala. Pînă în ziua aceea Schyler fusese slăbiciunea lui. 
Dar în după-amiaza aceea nefericită cînd Schyler spusese că ar fi 
bine să plece în străinătate pentru un timp,  Cotton aprobase 
imediat. Nu era supărat. Nu vociferase, nu ridicase tonul, aşa 
cum sperase ea. Ceea ce ar fi fost un lucru obişnuit, i-ar fi putut 
face faţă.



O tratase însă cu indiferenţă. Asta o lezase profund. Cotton era 
indiferent  numai  cu  oamenii  de  care  nu  avea  nici  o  nevoie. 
Schyler nu putea înţelege de ce tatăl ei nu-i mai arăta afecţiunea 
de care avea atît de mare nevoie.
Plecase de la Belle Terre la Londra. Prăpastia dintre ea şi Cotton 
se adîncise an de an. în afară de cîte o scrisoare la cîteva luni şi 
telefoane reci cu ocazia sărbătorilor nu mai avuseseră nici un 
contact.  t  Lui  Cotton nu părea să-i  pese.  Era  ca  şi  cum ar fi 
alungat-o din viaţa lui pentru totdeauna. Dar nu putea să-l lase 
să moară supărat pe ea. Cel mai mult îi era teamă că nu va afla 
niciodată ce anume îl făcuse să se înverşuneze împotriva ei, cum 
ajunsese ea dintr-o fiinţă îndrăgită, o paria.
- Sper că nu voi avea doi pacienţi în loc de unul, nu?
Vocea  doctorului  o  trezi.  îşi  înălţă  capul  plecat  şi  îşi  şterse 
lacrimile.
- Bună,  doctore  Collins,  spuse ea  zîmbind  trist.  Mă simt 
bine. Doar obosită.
Doctorul păru sceptic, dar nu insistă, lucru pentru care ea îi fu 
recunoscătoare.
- E vreo schimbare?
Jeffrey Collins era un doctor tînăr care se hotărîse | să practice 
medicina  într-un  spital  dintr-o  localitate  mică,  preferabil 
competiţiei dintr-un spital mare.
în timp ce studia  cu atenţie  diagrama lui  Cotton Crandall,  lui 
Schyler i se păru că seamănă cu un băiat care se pregăteşte să 
citească  recenzia  unei  cărţi  în  faţa  clasei,  doritor  de  a  se 
prezenta bine.
- Nimic semnificativ.
- Asta e bine sau rău?
- Depinde  cum  o  priveşti.  Dacă  schimbarea  e  spre  rău, 
atunci mai bine fără.
- Desigur.
- Ceea ce-i trebuie pacientului e o operaţie de „by-pass". Triplă, 
sau  poate  quadruplă,  judecînd  după  radiografie.  închise  cu 
zgomot coperţile metalice ale diagramei.  Deocamdată însă nu 
suportă. Trebuie să aşteptăm să se mai întremeze şi să sperăm 
că nu va avea un nou atac înainte de operaţie.



- Noi?
- Cardiologul, chirurgul şi cu mine.
Schyler privi  în  lături  în.cercînd să  găsească formula potrivită 
pentru a spune ceea ce voia.
- Doctore Collins, cu riscul de a părea ingrată fată de tot ce 
ai făcut pînă acum, şi neîncrezătoare în capacitatea dvs...
- Te  întrebi  dacă  ştiu  ce  naiba  fac.  Schyler  zîmbi 
neajutorată:
- Da. Ştii ce naiba faci?
- Nu te condamn pentru că te întrebi. Ăsta-i un spital mic. 
Dar sponsorii,  cei  care au construit  acest  spital,  inclusiv  tatăl 
dumitale, n-au făcut economie la nimic. Aparatura e dintre cele 
mai recente. Personalul e bine plătit. Medicii de aici nu sînt din 
categoria acelora ce nu pot găsi o slujbă în altă parte. Singurul 
motiv  pentru care sîntem aici'este  acela  c-am vrut  să  I  trăim 
într-un oraş mic.
- îmi pare rău, n-am vrut să spun că n-aţi fi
competenţi sau calificaţi.
Doctorul îşi ridică mîna, în semn că nu fusese jignit.
- Cînd  va  veni  vremea  pentru  operaţie,  dacă  vrei  să-l 
transferi pe domnul Crandall la alt spital, voi fi bucuros să fac 
cele necesare pentru a fi transferat fără pericol.
- Mulţumesc,  doctore.  îţi  apreciez  francheţea.  Sper  că  şi 
dumneata o apreciezi pe a mea.
-Da.
Şi nu cred că e nevoie să fie transferat, îşi zîmbiră unul celuilalt.
- Pot să intru, să-l văd?
- Două  minute.  Â  propos.  îţi  recomand  să  mănînci  mai 
mult şi să te odihneşti mai bine. Nu pari cu mult mai sănătoasă 
nici dumneata. Noapte bună.
Se angaja în lunguLculoarului cu paşi siguri care contraziceau 
aparenta  lui  naivitate.  Schyler  se  simţi  mai  liniştită,  salută  o 
infirmieră care se ocupa de aparatura de întreţinere a vieţii  şi 
intră  în  salonul  de  terapie  intensivă.  în  ciuda  luminii 
fluorescente, puternice, camera arăta lugubru.
Se  apropie  de pat  în  vîrful  picioarelor.  Ochii  lui  Cotton  erau 
închişi. In gură avea*un tub lipit de buze cu leucoplast. Tuburi 



mai subţiri fuseseră introduse în nări. De sub cearceaful care-l 
acoperea, ieşeau tot felu[de sîrme şi  cateteri care mergeau la 
aparatele din jur. Işi putea imagina cît de neplăcut trebuie să fie.
Singurul  lucru  familiar  era  smocul  lui  de  păr  alb.  îi  dădură 
lacrimile cînd întinse mîna şi îşi trecu degetele prin el.
- Te iubesc, tată. Cotton nu se mişcă.
- lartă-mă  pentru  ce-am  făcut.  Rămase  două  minute 
întregi, apoi îl sărută pe frunte şi ieşi.
Numai după ce se închise uşa în urma ei, Cotton deschise ochii.
Ken şi Tricia se aflau în toiul unei discuţii aprinse. De pe treptele 
verandei, Schyler îi vedea prin fereastra salonului. Covorul era o 
arenă,  iar  ei  stăteau  ca  doi  boxeri  pe  desenul  lui  decolorat. 
Vocile erau înăbuşite şi nu-şi putea da seama ce spuneau. Nici 
n-avea nevoie. Gesticulau furioşi.
Ieşind din conul de lumină din dreptul ferestrei, coborî treptele. 
Nu voia să se amestece sau să fie văzută, mai ales dacă ea era 
sursa conflictului.
în mod sigur Tricia nu-l văzuse pe Ken sărutînd-o înainte de a 
pleca la spital. Tricia n-ar fi stat ascunsă, aşteptînd să plece ea 
pentru a se răfui cu Ken. Ar fi ţîşnit imediat din casă năpustindu-
se asupra lor.
Vizita la spital o lăsase pe Schyler golită de orice emoţie. N-avea 
nici un chef să ia parte la disputa din salon aşa că îşi lăsă poşeta 
şi cheile pe capota maşinii şi porni de-a curmezişul pajiştii.
Spera  ca  mişcarea  s-o  obosească  îndeajuns  pentru  a  putea 
dormi.  Fusese  obosită  în  fiecare  noapte  de  cînd-venise,  dar 
zăcuse trează, gîndindu-se la Cotton, la Ken şi Tricia, gîndindu-se 
că dorm în acelaşi pat, în camera de vizavi. îi era ciudă pe sine 
că îi mai păsa de asta, dar o făcea.
Şi pentru că îi păsa, era curios că sărutul lui Ken o afectase mai 
mult  decît  trebuia.  în  ultimii  şase  ani  îşi  închipuise  că  îl  mai 
iubeşte. Primul sărut după o despărţire atît de dureroasă şi de 
lungă, ar-fi trebuit s-o electrizeze, chiar dacă era soţul surorii ei. 
Ceea  ce  simţise  însă  era  o  vagă  tristeţe,  un  sentiment  de 
pierdere pe care nu-l putea explica.
Acesta  era  doar  unul  dintre  lucrurile  care  o  preocupau  pe 
Schyler în timp ce traversa pajiştea întinsă şi  intra în pădure. 



Aerul  nopţii  era  înăbuşitor,  doar  puţin  mai  rece  decît  fusese 
după-amiază.  Paşii  ei  ridicau  vălătuci  de  ceaţă  deasupra 
pămîntului. Eteric, ceaţa se încolăcea în jurul gleznelor şi urca 
pe gambe. Ar fi putut fi o senzaţie ciudată dar Schyler percepea 
ceaţa ca pe ceva prietenos.
Merse pe poteca îngustă care era paralelă cu drumul cîteva sute 
de metri înainte de a se abate spre stînga. De acolo, şerpuia prin 
pădure coborînd treptat pînă la malurile fertile ale rîului.
Aici pe platou,- erau copacii de esenţă tare cu ramurile drapate 
de muşchi spaniol. Majoritatea erau însă pini, reproducîndu-se 
prolific  pînă  la  punctul  unde  începeau  să  apară  chiparosul, 
salcia, şi arborele de bumbac care luase în stăpînire întregul mal 
noroios al rîului.
Imediat  ce învăţase abecedarul,  Schyler putea identifica  orice 
copac în pădure. Nu-i uitase niciodată.
îsi amintea bine lecţiile de silvicultură ale lui Cotton. Cunoştea 
pădurea cu ochiul, mirosul şi pipăitul.
Urechile ei puteau încă identifica orice sunet, în afară de unul.
Iar acesta se produse atît de repede încît nici nu avu timp să se 
întrebe ce era: un cîine fioros rînjindu-şi colţii la ea în mijlocul 
cărării.
Animalul  părea să  se fi  ivit  din iad,  plantîndu-se pe pămîntul 
mlăştinos la cîţiva paşi în faţa ei. Corpul îi' era suplu cu un piept 
adînc şi foarte musculos. Avea capul triunghiular şi nasul turtit. 
Coada lui ascuţită arcuită în sus era ostilă şi agresivă. Avea părul 
scurt, un amestec neplăcut de negru cu maro şi galben. Ochii lui 
depărtaţi o priveau lucind. Prin gura deschisă ieşea un mîrîit.  
Stătea  cu  picioarele  depărtate,  ca  un  marinar  pe  puntea 
corăbiei.  Era  urît,  extrem  de  urît,  cea  mai  ameninţătoare 
creatură pe care o văzuse Schyler vreodată. Mîrîitul lui sinistru 
era înfricoşător.
Instinctiv trase aerul şi îşi ţinu respiraţia. Inima îi bătea atît de 
tare că o durea. Cînd îşi duse mîna la piept, animalul făcu un 
salt înainte şi latră de trei ori, ascuţit.
Rămase nemişcată nevrînd să alarmeze clinele
mişcîndu-şi vreun muşchi. - Jos băiatu', jos!



Cuvintele erau ridicol de inutile. Acesta nu era un cîine de casă. 
Nu avea absolut nimic prietenos în el. Era un ucigaş. Mîrîitul se 
preschimbă într-o vibraţie joasă care-i ieşea din gît, dar Schyler 
nu era atît de proastă să creadă că dădea înapoi.
Să strige după ajutor ar fi fost inutil. Era prea departe de casă. 
In plus vocea ei ar fi  putut provoca animalul s-o atace. Acest 
armistiţiu mexican însă nu
putea  dura  o  veşnicie.  Se  hotărî  să  facă  o  jumătate  de  pas 
înapoi. Cîinele nu păru să observe, aşa că mai făcu unul. Apoi un 
altul.
După ce ajunse la cîţiva metri de el, se hotărî să se întoarcă şi s-
o pornească repede pe cărare spre casă. Nu voia s-o zbughească 
la fugă pentru că era sigură că s-ar fi luat după ea. Dar nici nu 
voia să piardă timpul.
îngrozită de ce se putea întîmpla, se răsuci cu spatele. în acel 
moment  cîinele  latră  din  nou ameninţător.  Sunetul  fu atît  de 
abrupt,  de  surprinzător  şi  de  tare  încît  se  împiedică  şi  căzu. 
Cîinele  se  repezi  la  ea.  Schyler  se întoarse  cu faţa  în  sus,  îşi 
acoperi obrazul cu un brat si izbi animalul cu celălalt.
Contactul fizic cu el fu ca un coşmar hidos trăit aievea. Simţi pe 
braţ suflul lui fierbinte şi zgîrietura dinţilor lui ascuţiţi pe piele. 
Ceva  lipicios  care  putea  fi  saliva  lui  sau  sîngele  ei  îi  pică  pe 
încheietura  mîinii.  Osul  braţului  ei  aproape  că  se  frînse  în 
impactul cu craniul mare al cîinelui; Lovitura îi amorţi durerea 
cîteva secunde.
N-avea nici o îndoială că animalul îi va sfîşia beregata dacă nu-l 
oprea.  Acţionînd  sub  impulsul  instinctului  de  supravieţuire, 
pipăi cu mîna în jur şi apucă primul lucru pe care îl găsi. o cracă 
de pin groasă ca o mînă. Cînd cîinele îşi lansă al doilea atac, îl 
izbi peste bot cît putu de tare. Lovitura îşi atinse ţinta dar nu-l 
opri. Reuşi doar să-l înfurie şi mai tare.
Vînturînd craca de pin la întîmplare şi din cauza | asta, fără nici 
un  rezultat,  Schyler  se  ridică  cu  greu  în  picioare  şi  începu 
săalerge, lovindu-se de copaci, cu ; cîinele pe urmele ei. îi simţi 
colţii pe gleznă, dar. Reuşi de cîteva ori să scape.
Brusc, de~undeva, două lumini puternice măturară pădurea ca 
o seceră prin iarbă. Se opriră asupra ei ca'.un reflector care îşi 



găsise ţinta, orbind-o. Ceaţa Aşi praful dansau ca spiriduşii  în 
luminile gemene. în mod reflex, Schyler îşi feri ochii cu braţele.
Un şuierat ascuţit sfîşie aerul umed, nemişcat. Observă imediata 
schimbare de atenţie a cîinelui. încetă să mîrîie şi să latre şi se 
linişti complet. Un alt sunet strident îl galvaniza. Trecu în viteză 
pe lîngă ea. Corpul lui asudat îi atinse piciorul gol, cîtpe aci s-o 
trîntească la pămînt. Se repezi prin tufişuri în direcţia luminilor.
Schyler  observă  apoi  că  în  goana  ei  ajunsese  în  apropierea 
drumului. Luminile erau ale unei maşini care oprise pe margine. 
Volanul fusese întors brusc pentru a dirija farurile spre pădure. 
Clipind  din  ochi  reuşi  să  distingă  o  mică  camionetă,  cu  o 
înfăţişare fantomatică din cauza prafului care o învăluia.
Zgomotele  care  veneau  dinspre  maşină  erau  ireale.  Motorul 
bîzîia şi bătea. Şi din dosul camionetei venea sunetul strident al 
lătratului dinilor. Erau într-o stare de surescitare teribilă, cuştile 
metalice zornăiau,  cîinii  se agitau,  încercînd să  scape.  Schyler 
nu-şi dădea seama cîţi erau dar părea un adevărat iad.
Şi schimbă direcţia şi fugi îngrozită, sigură că în curînd întreaga 
haită  însetată  de  sînge  va  fi  slobozită  pe  urmele  ei.  Risc|  o 
privire în urmă. Maşina dădea înapoi cu zgomot de roţi dinţate 
în  mişcare,  ieşi  în  drum şi  se  îndepărtă.  Pădurea  fu  din  nou 
cufundată în întuneric.
Lătratul însă continua. Schyler fugea de el, pipăindu-şi drumul 
orbeşte printre copacii deşi care-I deveniseră străini. Muşchiul 
spaniol care îi atingea faţa era îngrozitor. Rădăbinile şi lăstărişul 
erau ca şerpii care se încolăceau în jurul gleznelor încercînd s-o 
prindă în acest coşmar. Fără succes, se lupta cu ceata care se 
ridica învăluind-o în braţele ei fantomatice.
Scoase un ţipăt cînd se izbi de un corp solid, nemişcat. Se luptă 
cu el zgîriindu-l cu unghiile pentru a se elibera. Fu ridicată în sus 
şi ţinută în aer în timp ce ea încerca să-l lovească cu picioarele.
- încetează! Ce naiba e cu tine? 
în  ciuda  groazei,  Schyler  îşi  dădu  seama  că  fantoma  din 
coşmarul ei  avea o voce umană. Şi el părea a fi om. Işi dădu 
capul pe spate şi îşi ridică ochii spre el. Era diavolul în persoană.
Cash Boudreaux privea în jos spre ea, curios, apoi după cîteva 
secunde o luă în  braţe.  Schyler  era prea bucuroasă pentru a 



protesta.  Ataâul  cîinelui  era  prea  recent  pentru  a  nu  aprecia 
prezenţa cuiva mai mare şi mai puternic decît ea.
Respiraţia ei scurtă, repezită, îi mîngîia gîtul. Schyler îl prinse de 
pieptul cămăşii.  Tremura de repulsie amintindu-şi botul bălos, 
rînjit  al  cîinelui.  Dar  cînd  oroarea  începu să  dispară  se  simţi 
stînjenită.
înspică lung şi tremurat.
- Poţi să mă laşi jos, domnule Boudreaux. Mă simt bine.
Boudreaux n-o lăsa jos, nici nu se opri din mersul lui în direcţia 
rîului.
- M-ai auzit?
- Oui.
- Atunci lasă-mă jos. E drăguţ din partea dumitale, dar...
- N-o fac din amabilitate ci pentru că e mai convenabil să 
te duc în braţe decît să te trag după mine!
- Asta spun şi eu. Mă descurc şi singură.
- N-ai fi în stare să te ţii pe picioare. Tremuri prea tare.
Era adevărat. Tremura din tot trupul ca o frunză uscată în bătaia 
vîntului. Vrînd să-i facă o concesie în acele momente, acceptă să 
fie dusă în braţe.
- Sîntem pe un drum greşit. Casa-i în direcţia aia.
- Ştiu unde e casa. Vocea lui avea o undă de sarcasm. Am 
crezut că ai fugit de acolo speriată de ceva sau de cineva.
- Ce-ar putea să mă sperie acolo?
- Tu ştii.
- Ca să ştii, am fost atacată de un... cîine. Vocea i se frînse. 
Era umilitor că-i dădeau lacrimile, dar nu se putea stăpîni.
Boudreaux se opri brusc. S Un cîine? Te-â atacat un cîine? Ea 
dădu din cap. Iş Am auzit lătratul, spuse el. Te-a muşcat?
- Cred că da. Nu sînt sigură. Am fugit.
- Doamne!
Porni  din  nou  pe  cărare,  mergînd  mai  repede  acum.  Corul 
broscoilor  se  auzea  mai  tare.  Sobyler  recunoscu  sălciile  ale 
căror  ramuri  lungi,  plecate,  spînzurau  deasupra  apei  tulburi, 
nemişcate, ca.un om care-şi cere iertare. Această parte a rîului 
era un afluent, care pornea din cursul principal al lui Laurent 



Bayon. Era ca un pîrîu îngust. Apa curgea molcom, abia simţit, 
făcînd-o să pară nemişcată. ||
Pe mal se afla o pirogă, pe jumătate în apă. Agil, Cash puse un 
picior  în ea şi  se aplecă s-o pună jos pe Schyler în interiorul 
îngust ca o canoe. Luînd o cutie cu chibrituri din buzunarul de Ja 
piept a[ oămăşii, scapără un băţ şi aprinse o lampă de gaz. In 
lumina galbenă ochii  lui luceau sinistru ca la pisicile sălbatice 
care bîntuiau prin mlaştini. Stinse chibritul şi ridică fitilul lămpii.
- Ce făceai aici? întrebă ea cu o curiozitate detaşată.
- Duceam acasă prada zile]. Arătă cu o mişcare^a capului 
plasa pe jumătate cufundată în apa mică. în ea se zvîrcoleau mai 
multe duzini de peştişori roşii de mlaştină.
- Se  pare  că  ai  o  înclinaţie  deosebită  de  a  încălca 
proprietăţile altora.
Cash nu se apără.
- la. Trage o duşcă.
Pe fundul bărcii zăcea o sticlă de o jumătate cu whisky. Cash îi 
smulse dopul şi-i trecu sticla. Schyler o privi indiferentă.
- Hai, spuse el impacientat. E bună şi nu e de contrabandă. 
Am cumpărat-o azi după-amiază de la o prăvălie respectabilă.
- Nu beau.
Cash  se  aplecă  spre  ea.  în  lumina  galbenă,  fata  lui  avea  o 
expresie satanică.
- Cînd ai dat peste mine, arătai de parcă văzuseşi o stafie. 
N- am pahare de cristal şi cuburi de gheată ca la Belle Terre. Sînt 
sigur că nu-i ca acele coctailuri cu care eşti obişnuită, dar are să 
te ardă zdravăn pe gît, ceea ce este exact ce-ţi trebuie pentru a 
scăpa de tremurături. Hai, ia o înghiţitură, fir-ar ai naibii!
Detestînd  tot  ceea  ce  spusese,  şi  cu  atît  mai  mult  modul 
imperativ în care o făcuse, Schyler îi  smulse sticla de băutură 
din mînă şi o duse la buze. Cotton o învăţase să bea, aşa cum o 
învăţase  toate  celelalte  lucruri.  Dar  o  învăţase  să  bea  ca  o 
doamnă, de o manieră cu care Macy era de acord. înghiţitura 
zdravănă pe care o luă din sticla lui Boudreaux îi  răni gîtul şi 
fiecare centimetru al esofagului pînă în stomac unde explodă cu 
impetuozitatea unui soare care moare.



Tuşea aspră care urmă, n-avea nimic de doamnă, îşi şterse gura 
cu dosul  mîinii  şi-i  dădu sticla.  Cash o luă şi  uitîndu-se la ea 
uimit, luă o înghiţitură.
- Mai vrei?
- Nu, mulţumesc.
Cash mai luă o înghiţitură înainte de a pune dopul la foc şi de a  
o arunca pe fundul bărcii. Se urcă şi se ghemui în faţa ei.
-Te-a mai muşcat şi din altă parte decît de braţ?
Schyler  inspiră  gdînc  cînd  Cash  întinse  mîna  şi-i  cuprinse 
încheietura,  ţrăgînd-o mai  aproape de lampă.  Atingerea  lui  îi 
dădu un fior, dar ceea ce o alarmă era faptul că braţul ei sîngera 
rău din mai multe zgîrieturi.
- Nu mi-am dat seama. Of, Doamne!
Degetele lui erau calde, puternice, blînde pe cînd
atingeai rănile examinîndu-le cu atenţie.
— Cum arăta?
- Cîinele? Schyler se înfiora. Oribil. Urît. Ca un boxer. Cam 
ca uh buldog.
- Trebuie să fi fost unul dintre dinii luptători ai lui Jigger. 
Cash ridică privirea spre ea. Ai avut noroc c-ai scăpat numai cu 
atît. Ce i-ai făcut?
- Nimic! strigă ea. Mă plimbam prin pădurile mele cînd a 
ţîşnit odată de undeva.
- Nu i-ai provocat?
Nota de îndoială din vocea lui o enervă. îşi eliberă braţul şi se 
ridică în picioare.
- Mă duc la spital. Mulţumesc.
Cash sări în picioare şi se aplecă peste ea. Mîna lui abilă i se 
aşeză solid pe mijlocul pieptului şi o împinse uşor.
- Stai jos.
Se urt» In sua apia el târâ eM> ci eadl u eWtaf.
- Ofta am spuae el.
Schyter  nu  era  obişnuit  manipulate  nivelul  fermoarului  da  la 
pantalonii iui, apusa ai pulu de calm:
Mulţumesc  pentru caaa ce  al  făcut,  domnule  Boudreaux,  dar 
cred câ aici  nevoia âa ochiul unui profesionist.



Unii  mâ oonakclarft  oroteeionlat  !mH îngenunche din nou In 
raţa al. \n piua, rdu* aA merg cu tine la spital, iar tu rval a l§ungl 
acolo nictoâaiâ singură Ochft iui sa îndreptară spre ea dn nou 
Erau ironici Desigur al putea sA-i cari cumnatului Itu aA la ducă.
Atenţia lui se concentra din nou asupra rănilor.
-       Focul mocnit din paradis
- Dar mai înainte trebuie să ajungi la BelleTerre, si nu cred 
c-ai reuşLlfe
- Trebuie făcut un antirabic. In clipa în care gindi aceasta 
cu voce tare, i  se făcu rău la perspectiva unei serii  de injecţii 
antirabice.
întinzînd mîna în spatele ei pentru a lua un săculeţ din fundul 
bărcii,  Cash dădu negativ din cap. Lumina arunca reflexe aurii 
pe părul lui lung, şaten, ondulat.
- Nici unul din cîinii lui Jigger nu-i turbat. Sînt prea preţioşi.
Şchyler privi cu un amestec de teamă şi curiozitate cum scoate 
nişte sticluţe opace, maronii. Nici una nu era etichetată.
- Te referi la Jigger Flynn?
- Oui.
- Mai e pe-aici? Cash rîse scurt.
Toate prostituatele din parohie ar rămîne şomere dacă ar pleca 
el.
Numele lui Jigger Flynn stîrni în ea frica din copilărie. Flynn era 
un proxenet notoriu şi contrabandist, ocupaţie de la care i se 
trăgea şi porecla.
- Mama îi spunea surorii mele că Flynn răpeşte fetiţele care 
nu sînt cuminţi, spuse Schyler.
- Nu era departe de realitate.
- în  casa  noastră,  el  era  unul  şi  acelaşi  cu  bau-bau.  Ne 
uitam lung, cu teamă şi oroare la casa lui cînd treceam pe lîngă 
ea.
- Mai există încă.
- Ar fi trebuit pus după gratii de mult. Cash scoase un mic 
chicot.
- Nici  o şansă. Birourile şerifului  îi  oferă cei mai regulaţi 
clienţi ai lui Jigger.



Ştiind că probabil aşa era, Schyler aprobă vag din cap. Fusese de 
asemeni  tulburată  de  rtsul  gros  al  lui  Cash.  Atinsese  o  zonă 
erogenă din adîncul ei. îşi trase braţul din mina lui.
- Cei asta?
Cash înmuiase un tampon de vată cu un lichid incolor dintr-una 
din sticle şi-l ridică spre nările ei. Mirosul înţepător era uşor de 
recunoscut.
. - Alcool curat. Şi o să te usture al dracu'. Eşti liberă să ţipi.
înainte ca ea să îndure, Cash îi aplică tamponul pe zgîrieturi.
Schyler simţi valul de durere apropiindu-se înainte ca acesta s- o 
fi  atins.  Era hotărîtă să nu ţipe,  dar nu-şi putu reţine sunetul 
înăbuşit care-i scăpă înainte ca ea să-l fi putut întoarce înapoi în 
gît.
Stoicismul ei părea să-l amuze. Gura lui rînjea cînd luă tamponul 
îmbibat de sînge.
- Asta va opri înţepăturile.
Destupă repede o  altă  sticli  şi  folosindu-şi  degetele  tampona 
rănile. Curăţate de sînge, nu mai păreau atît de grave. După ce 
le  unse  bine  cu  un  unguent,  li  bandajă  bratul.de  la  cot  la 
încheietură cu tifon.
- Ţine-I curat şi uscat cîteva zile.
- Ceai pus pe el?
Spre uimirea ei rănile încetaseră s-o mai jeneze.
- Unul  din  remediile  făcute  de  mama  mea.  Văzîndu-i 
expresia de surprindere, Cash rînji
sardonic:
- E făcută cu ochi de liliac şi splină de mistreţ.
Ochii lui luceau în lumina lămpii. Magie neagră, şopti el.
- N-am crezut niciodată că mama ta practica magia neagră.
Rînjetul lui luă o tentă de amărăciune.
- înseamnă că eşti printre cei putini. Te-a mai muşcat şi din 
altă parte?
Schyler îşi umezi buzele, nervoasă.
- A încercat să mă apuce de glezne, dar... înainte ca ea să 
termine, Cash îi ridică fusta



deasupra genunchilor. Prinzînd muşchiul gambei cu o mînă, îi 
ridică laba piciorului pe genunchii lui şi-l răsuci încoace şi încolo 
sub lumina lămpii.
- Zgîrieturile nu sînt aşa de adinei. Am să le curăţ, dar nu-i 
nevoie de bandaj.
Controlînd cealaltă  gleznă şi  constatînd că  avea doar o  urmă 
uşoară, îmbibă un nou tampon de vată cu alcool.
Schyler  privi  cum mîna  lui  îndemînatică  curăţă  zgîrieturile  şi 
muşcăturile  de  pe  glezne.  încercă  să  se  gîndească  cum  îi 
denumise  Ken  pe  aceşti  Cajuni  vindecători.  încercă  să  se 
gîndească la orice în afară de intimitatea de a sta cu piciorul 
ridicat pe coapsa lui Cash Boudreaux.
- Ai spus c-am avut noroc să scap aşa uşor, spuse ea. A mai 
atacat şi pe alţii?
- Un copil, acum cîteva luni.
- Un copil? Cîinele ăla a atacat un copil?
- Nu ştiu dacă era acelaşi cîine. Jigger are cîini luptători cu 
destul sînge corcit.ca să-i facă mai ai dracu' decît cîinii de curte.
- De ce a atacat copilul?
- Se spune că puştiul l-a provocat.
- Cine spune asta?
Cash dădu din umeri nepăsător.
- Toată  lumea.  Nu  ştiu  amănunte  pentru  că  nu-i  treaba 
mea.
- Face parte din lucrurile care n-au legătură cu dumneata, 
spuse ea insinuant.
- Aşa-i.
- Ce-a păţit copilul?

- S-a făcut bine,  cred.  N-am mai auzit  nimic  despre asta 
după ce l-au dus la spital.
- A trebuit dus la spital? Şi nimeni n-a făcut nimic?
- în legătură cu ce?
- în legătură cu cîinii. Jigger n-a primit o amendă, nimic de 
genul acesta?
- N-a fost vina lui Jigger. Puştiul s-a aflat unde nu trebuia, 
cînd nu trebuia.



- E vina lui Jigger-dacă a lăsat cîinete liber.
- Cred  că  ai  dreptate.  Cîinii  ăia  sînt  nişte  bestii.  Aşa  îi 
dresează el. Trebuie să fie răi pentru a lupta în arenă.A
- în arenă?
Cash se uită la ea ironic şi rîse scurt, sec.
- N-ai auzit niciodată de luptele de foxterrieri în arenă?
- Bineînţeles c-am auzit. Sînt ilegale.
- Tot aşa şi scuipatul pe trotuar în faţa judecătoriei dar asta 
nu-i împiedică pe oameni s-o facă.
Terminase  cu  pansatul  gleznelor  şi  îşi  punea  la  loc  leacurile, 
inclusiv anestezicul făcut de Monique. Schyler îşi trase fusta în 
jos peste genunchi. Lucrul nu scăpă atenţiei lui Cash.
Ignorînd zîmbetul lui lipicios, spuse:
- Vrei să spui că se ţin lupte de dini pe aici?
- Se ţin de ani de zile.
- Jigger Flynn creşte dini pentru a omorî şi a ti omorîti?
- Oui.
.   - Ei bine, cinevş trebuie să-l oprească.
Cash dădu din cap, vizibil amuzat de această
idee.
- Asta n-are să-l încînte pe Jigger. Cîinii lui sînt una din cele 
mai productive activităţi marginale ale lui. Nu sînt uşor de învins 
în arenă.
- Imediat ce ajung la Belle Terre, chem şeriful.
- Dac-aş fi în locul tău, aş lăsa-o baltă.
- Dar putea să mă omoare!
Cu o mişcare rapidă Cash puse palma pe gîtul ei şi îi atrase faţa 
aproape de a lui.
- Abia te-ai întors, domnişoară Schyler. Am să te scutesc de 
efortul de a afla asta singură.
Se opri şi o privi adînc în ochi.
- Nimic  din  Laurent  Parish  nu  s-a  schimbat  de  cînd  ai 
plecat.  Poate  c-ai  uitat  prima  lege  nescrisă:  Dacă  nu-ti  place 
ceva, întoarce privirea. Te cruţi de o mulţime de neplăceri.  Ai 
înţeles?



Pentru că se concentra atît de tare asupra degetelor lui, care-i 
atingeau  pielea,  îi  trebuiră  cîteva  clipe  pentru  a  înţelege 
avertismentul.
- Am înţeles, dar n-am să mă răzgîndesc. Nu vreau să mă 
gîndesc  ce  s-ar  fi  întîmplat  dacă n-ar  fi  venit  Flynn şi  n-ar  fi 
chemat cîinele înapoi.
- Te-ar  fi  făcut  fărîme  şi  ar  fi  fost  un  mare  păcat,  nu? 
Pentru că arăţi al dracu' de bine aşa cum eşti.
Degetul  lui  mare  îi  lunecă  mîngîietor  spre  baza  gîtului.  Cînd 
atinse marginea rotunjită, se lăsă pe spate pentru a vedea mai 
bine. Degetul trecu apăsat de cîteva ori.
- Ţînţarul ăla te-a înţepat, nu?
Schyler  simţi  cum  situaţia  îi  scapă  repede  de  sub  control. 
Intensitatea privirii  lui îi  dădea fiori,  dar o stînjenea. îi  plăcea 
foarte mult cugi arată faţa lui dură şi inflexiunea senzuală a vocii 
lui.  Admirase  în  ascuns,  lăţimea  pieptului  şi  forma  zveltă  a 
bustului.  Pulpele  lui  erau  slabe  şi  tari.  Umflătura  dintre  ele 
confirma că reputaţia lui de mascul era bine fundamentată.
Dar ea era Schyler Crandall şi nu se lăsa vrăjită de farmecele de 
proastă reputaţie ale lui Cash Boudreaux.
- Dă-mi drumul, te rog.
El continuă s-o mîngîie pe gît.
- Nu înainte de a pune ceva pe înţepătură.
- Nu e nevoie.
Totuşi nu se mişcă cînd el îşi luă mîna de pe gîtul ei şi începu să 
caute din nou în săculeţ. Scoase o sticluţă şi o destupă. Mirosul 
substanţei uleioase era cunoscut şi îi amintea de tabăra de vară.
- Eşti un doctor-vrăjitor fals, domnule Boudreaux. j Asta e 
camfbfenil.
Cash zîmbi plin de scuze:
- Aproape.
Schyler nu înţelese niciodată de ce nu dăduse la o parte mîna 
care se apropia de,gîtul ei  din nou, de ce stătea nemişcată şi 
accepta pulpa degetului mare de la mîna lui, lunecos din cauza 
substanţei camforoase, să maseze mica ridicătură roşie de "pe 
gîtul  ei.  Nu înţelese de ce,  după ce făcuse asta,  îl  lăsase să-i 
exploreze gîtul şi pieptul căutînd alte ridicături şi găsind una sub 



gulerul bluzei,  ii  lăsase să-i  desfacă primul nasture.  îşi  lunecă 
mina înăuntru şi fără ezitare unse punctul roşu cu loţiune. Mîna 
lui rămase în deschizătură cînd întrebă:
- Mai vrei?
Era o întrebare cu sgbînţeles. -Nu|sp
- Sigur?
- Foarte sigur.
Ochii lui îngustaţi sclipeau amuzaţi pe cînd îşi retrăgea mîna şi 
punea sticluţa la loc în sac. In picioare, puse un picior pe mal şi 
îi întinse o mînă. De data aceasta refuză gestul şi se ridică fără 
ajutorul  lui.  în  clipa  următoare  însă  se  dezechilibra.  Numai 
reacţia lui rapidă o împiedică să cadă. Se găsi din nou în braţele 
lui.
- Lasă-mă jos. N-am nimic.
- Eşti beată.
Aşa şi era. Deşi i se părea imposibil dintr-o singură înghiţitură de 
alcool.
- M-âi minţit. Băutura aceea nu era whisky de la prăvălie.
Cash răspunse printr-un sunet care putea însemna orice.
Luna aproape plină se ridicase deasupra copacilor. Pădurea era 
acum mai luminoasă decît înainte. Cash înainta repede, părînd 
să  cunoască  chiar  mai  bine  decît  Schyler  fiecare  cotitură  a 
cărării, artticipînd fiecare denivelare.
Calvarul  înfricoşător  cu  cîinele,  lăsînd  la  o  parte  băutura,  o 
adusese într-o stare de apatie şi confuzie. Docilă, încerca să-şi 
ţină capul ridicat, dar obrazul îi căzu pe pieptul lui, în timp ce 
trupul  se  modelă  după  al  lui.  Nu-şi  putea  tine  pleoapele 
deschise  aşa că  ochii  ei  se  închiseră.  Cînd Cash se opri,  mai 
rămase cîteva clipe cu ochii închişi, apoi îi deschise. Se aflau în 
umbra pavilionului.
Fata lui se aplecă spre ea:
- Poţi să te descurci singură în continuare? Schyler îşi înălţă 
capul. Belle Terre arăta ca o perlă opalescentă pe un cuib de 
catifea verde.  Părea foarte departe.  Perspectiva  de a străbate 
acea  distanţă  cu  propriile  ei  forţe  nu  era  încurajatoare,  dar 
spuse:
— Am să mă descurc.



Apoi se lăsă jos din braţele lui şi încercă să stea în picioare.
- Te-aş  duce  cu  plăcere  mai  departe,  dar  tatăl  tău  ar 
accepta mai degrabă ca cineva să-i facă pipi în fîntînă decît să-i 
vadă umbra lui Cash Boudreaux la Belle Terre.
-Ai  fost  foarte gentil.  Mulţumesc pentru...  Simţi  cum i  se taie 
respiraţia cînd el îşi apăsă podul palmelor pe abdomenul ei şi o 
lipi de perete. Degetele lui îi strînseră puternic toracele îngust. 
Respiraţia îi era fierbinte cînd 9 simţi pe faţă.
- Nu sînt niciodată drăguţ cu femeile. Bagă de
seamă, pichouette. Muşcătura mea e mult mai
periculoasă pentru tine, decît aceea a dinilor lui Flynn.
- Asta numeşti tu a face dragoste?
Cash se dădu jos de pe femeia întinsă sub el. Trupul ei era lucios 
şi lipicios din cauza transpiraţiei lui, şi plin de pete roşii datorită 
îmbrăţişării furtunoase, întinse mîna după pachetul de ţigări de 
pe noptieră, aprinse una şi trase adînc fumul în piept.
- N-am spus niciodată că asta se numeşte a face dragoste.
Se ridică din pat, îşi scoase prezervativul şi-l aruncă în coş. Era 
doar  pe  jumătate  moleşit.  Trupul  lui  era  încă  încordat,  încă 
flămînd.
Rhoda Gilbreath se ridică şi trase cearceaful peste sîni. Gestul ei 
de  o  pudoare  ridicolă  era  inutil.  Cash  stătea  la  fereastră  cu 
spatele la ea, gol, fumîod calm, cu ochii aţintiţi la marea reclamă 
mişcătoare.de neon roşu din parcarea motelului Pelikan.
- Nu fi bosumflat. Tonul ei era bonciliator. îmi place repede 
şi furtunos uneori. Nu m-am plîns.
Capul lui, cu părul acela aspru, cu şuviţe aurii, se răsuci spre ea. 
Dispreţuitor, se uită la ea peste umăr.
- N-ai nici un motiv să te plîngi, Rhoda. Ai terminat de nu 
ştiu cîte ori.
într-o clipă expresia ei se schimbă din seducătoare în furioasă.
- întîi  te  bosumfli,  apoi  devii  răutăcios.  Ar  trebui  să  fii 
recunoscător.
- Vrei să-ţi dau un bacşiş? Ea îl privi ţintă:
- Nu mi-a fost uşor să las totul baltă şi să dau fuga în seara 
asta. Am făcut-o pentru că la telefon păreai într-o stare jalnică.



- Eram, mormăi el, amintindu-şi de starea în care se afla 
cînd plecase de lîngâ Schyler, la Belle Terre. Depărtîndu-se de 
fereastră, cu ţigara atîrnată de buze, apucă jeansii şi îi îmbrăcă.
Femeia, lăsîndu-se cu umerii pe tăblia patului îl privea atentă.
- Ce faci?
- Ce crezi că fac?
- Pleci?
- Da.
- Acum?
- Chiar acum.
- Dar nu se poate. Abia am ajuns aici.
- Nu mai face atîta caz, Rhoda. Ai dat fuga încoace pentru 
că ardeai de dorinţa de a te culca cu
j mine. Oricînd eşti gata la asta.
- Şi tu nu?
- Da, dar cel puţin eu recunosc. Tu vrei să laşi impresia că 
venind  aici  ai  făcut  un  gest  caritabil.  Amîndoi  ştim  care-i 
adevărul.
Femeia schimbă din nou tactica, revenind la seducţie. Ridicînd 
un genunchi, legănîndu-l încet înainte şi înapoi, incitant, spuse:
- l-am spus lui  Dale că  mă duc să  stau la  căpătîiul  unei 
prietene bolnave şi nu mă întorc pînă la ziuă. Lăsă cearceaful să 
cadă. Avem toată noaptea la dispoziţie.
Indiferent  la  poziţia  ei,  Cash îşi  trase o pereche de cizme de 
cowboy noroioase şi îşi înfipse braţele în mînecile unei cămăşi 
pe care o lăsă descheiată"
- Ai la dispoziţie toată noaptea. Eu plec.
- Să te ia dracu'!
- Camera e plătită. Au televizor cu cablu. Ai un aparat de 
făcut gheaţă pe culoar. Ce-ai vrea mai mult? Petrecere bună!
Aruncă cheile camerei pe pat lîngă ea.
- Nenorocitule!
Exact aşa-i. Poti să întrebi pe oricine, îi aruncă un zîmbet cinic şi 
un salut ironic înainte de a trînti uşa în uTma lui.
Au rîs de ea.
Erau în porţiunea acoperita a verandei din spatele casei, luîndu-
şi  micul  dejun.  Cînd  Schyler  povesti  întîmplarea,  Tricia  scăpă 



linguriţa pe care o folosea pentru a scobi miezul unui grapefruit  
roşu de Texas. Ken puse greoi ceaşca de cafea pe farfurioară. O 
clipă se uitară la ea cu uimire, apoi amîndoi izbucniră în rîs.
Schyier  apăruse  doar  cu  cîtevă  minute  mai  devreme,  deja 
îmbrăcată. Pe la qpt-jumătate umiditatea trecuse de nouăzeci la 
sută, făcîndu-i părul să se onduleze, şă se bucleze şi să atîrne pe 
ceafă.
în  doar  cîteva  zile  de  la  sosire,  soarele  sudic  îi  decolorase 
şuviţele  de păr de lîngă obraz,  într-un blond pal  şi  atrăgător. 
Bandajul de pe braţul ei atrăsese imediat atenţia.
- Ce naiba ai păţit la braţ? întrebase Tricia.
Turnîndu-şi  o  ceaşcă  de  cafea  din  cafetiera  de  argint  de  pe 
servantă şi refuzînd oferta insistentă a doamnei Graves, de a lua 
un mic dejun cald, spuse:
- Am fost atacată azi noapte în pădure de un cîine luptător.
Tricia făcu ochii mari.
- Glumeşti!
- Aş vrea.
- Cîinii aceia sînt feroce.
- Nu cunosc toată rasa, dar acesta era feroce. M-a speriat 
de moarte. Era cît pe-aci să mă omoare.
- Cîinele  era  în  pădurea  noastră?  întrebă  Ken.  La  '  Belle 
Terre?
- Da.  Doar  la  cîteva  sute  de  metri  de  casă.  Schyler  le 
povesti  întîmplarea omitînd complet tot ce se referea la Cash 
Boudreaux.
- Ar trebui să se uite cineva la muşcăturile alea, spuse Ken 
îngrijorat.
- S-a uitat şi le-a tratat azi noapte.
Intenţionat vorbea vag şi spera că nici unul din ei [ nu-i va cere 
detalii. Pentru a evita acest lucru, spuse:
- Am de gînd să-l dau în judecată pe Flynn ăla. Acela a fost 
momentul  în  care cei  doi  reacţionară întti  cu  uimire  apoi  cu 
rîsete.
- Schyler,  nu faci nimic cu legea împotriva lui Flynn. Ken 
zîmbi la ea părinteşte.



- De  ce?  întrebă  ea.  Trebuie  să  fie  vreo  lege  locală  sau 
statală pe care el o încalcă ţinînd acei cîini.
- Nu există. Luptele de cîini există prin părţile astea de mai 
bine de o sută de ani. Jigger nu-i lasă să zburde liber.
- Unul a fost liber azi noapte.
- O fi scăpat din cuşcă din greşeală.
Sandra Brown
- O greşeală gravă. Şi nu e prima oară. Am auzit că nu de 
mult a fost atacat un copil.
- Puştiul mergea pe bicicletă pe lîngă casa lui Jigger.
- Şi asta scuză faptul ca fost muşcat? strigă ea furioasă. Voi 
avea grijă să fie luate măsuri împotriva unor astfel de întîmplări. 
,
- Cu şeriful nu faci nici o treabă. A, da, ar putea să facă o 
vizită  de  curtoazie  pe  la  Jigger  pe  acasă,  care  se  va  termina 
probabil cu un păhărel şi un banc murdar.
Schyler îşi împărţi dezgustul între sora ei şi Ken.
- Vrei  s-o  las  baltă  pur  şi  simplu,  să  mă  fac  că  nu  s-a 
întîmplat nimic, ce-a fost a fost?
- îhî,  asta  ar  fi  cel  mai  bine.  Ken  se  ridică,  o  sărută 
indiferent  pe  Tricia  pe  obraz  şi  o  bătu  pe  Schyler  pe  umăr. 
Trebuie să o iau din loc, la zece. Pa, fetelor!
Schyler  se  uită  după  el  cu  un  amestec  de  deziluzie  şi 
resentiment.  Atitudinea  lui  nepăsătoare  în  legătură  cu  atacul 
cîinelui o înfuriase şi îi întărise hotărîrea de a nu renunţa să ia 
măsuri împotriva lui Flynn.
Se răsucise şi  se prefăcuse moartă o singură dată în viaţa ei, 
cînd Tricia  anunţase că e însărcinată. Era hotărîtă să n-o mai 
facă niciodată. învăţase că martiriul nu aduce nici un profit. Cel 
mai adesea te alegi cu dispreţ nu cu respect.
- Nu-mi vine să cred că Ken vrea s-o las baltă, întotdeauna 
era gata să ia apărarea celui nedreptăţit, fără glumă.
- Cînd era la colegiu, Schyler. între timp s-a maturizat.
Vrei să spui c-ar trebui să mă maturizez şi eu?
- Da, spuse Tricia. Aici nu eşti într-o tabără şcolară. Noi aici 
nu ne luptăm pentru încetarea unui război sau pentru a începe 
un altul sau pentru a ajuta pe muncitorii sezonieri sau accesul 



liber  al  negrilor  în  învăţămînt.  Tricia  se reîntoarse la  pişcotul 
nemîncat din farfuria ei şi îşi linse degetele de unt şi miere. Na 
trecut nici o săptămînă de cînd te-ai întors. Te rog nu începe cu 
probleme
- Nu eu am început. Nici n-aş fi ştiut că nenorociţii ăştia de 
cîini există dacă nu m-ar fi atacat în propria mea ogradă.
Tricia scoase un suspin lung.
- Nu  poţi  să-ţi  vezi  niciodată  de  treburile  tale,  nu? 
întotdeauna  ţi-ai  băgat  nasul  în  treburile  altora.  Cotton  ti-a 
încurajat înclinaţiile de activist dar pe mama şi pe mine ne-au 
adus  la  disperare.  A  fost  foarte  neplăcut.  Atît  de...  de 
nemanierat.  Se  aplecă  în  fată  pentru  a  accentua:  Aici  e  casa 
mea,  Schyler.  Să  nu  cumva  să  faci  ceva  care  să-mi  producă 
neplăceri. Vreau să pot ţine capul sus cînd mă duc în oraş.
Schyler îşi împinse scaunul înapoi şi aruncă şerveţelul nefolosit 
în farfurie.
- Dacă n-am să conving autorităţile să facă ceva cu acest 
contrabandist şi blestematele lui de animale, am să acţionez pe 
cont propriu. Şi nu-mi pasă cîtuşi de puţin cîte neplăceri îţi vor 
cauza ţie, la Liga tineretului, Tricia.
„Dă  semne  de  recuperare  în  ultimele  12  ore",  îi  spusese 
doctorul Collins cînd sosise la spital.
- Sînt oarecum optimist.  Dacă condiţia lui continuă să se 
îmbunătăţească, chiar aşa treptat, am putea să-l operăm într-o 
săptămînă.
- E minunat!
- Am zis oarecum optimist.  E încă un cardiac într-o stare 
foarte gravă.
- înţeleg.
Doctorul îi zîmbi înţelegător. Cînd cineva drag e atît de aproape 
de moarte ca Cotton Crandall, rudele
se agaţă de cele mai mici speranţe.
- Pot să-l văd?
- Există  anumite  reguli.  Două minute  la  fiecare  oră.  Dar 
poate ar fi bine să mai rămîneţi pe aici. Toată dimineaţa a fost 
într-o stare semi-conştientă.



Schyler se duse la telefonul public şi îi spuse Triciei vestea cea 
bună, uitînd de cearta pe care o avuseseră mai devreme. Apoi fu 
lăsată  să  intre  în  secţia  de  terapie  intensivă,  timp  de  două 
minute. Fu dezamăgită că tatăl ei nu se trezi sau nu-i arătă prin 
nimic că ştie că ea se află la căpătîiul său, dar fu încurajată de 
raportul  medicului.  Chiar  şi  zîmbetul  încrezător  al  infirmierei 
părea mai sincer.
Tricîa  şi  Ken veniră imediat  după prînz.  Toţi  trei  îşi  petrecură 
timpul în camera de aşteptare a spitalului, ducîndu-se la bolnav 
din oră în oră. Apăru plictiseala, în cele din urmă Ken spuse:
- Schyler, nu vrei să vii acasă cu noi?
- Duceti-vă voi înainte. Eu voi veni la cină. Vreau să-l mai 
văd o dată înainte de a pleca.
- Bine, spuse Ken, conducîndu-şi soţia la lift. înainte de a se 
închide uşile îşi făcură cu mîna.
Sătulă  de  a  se  tot  uita  la  pereţi,  Schyler  merse  de-a  lungul 
coridorului sclipitor, gîndindu-se să-l cheme pe Mark.
Fusese generos că o lăsase să plece fără să ştie pentru cît timp. 
Nici  nu  întrebase.  O  ajutase  să  împacheteze,  o  dusese  la 
aeroport, o sărutase şi îi spusese să-l sune dacă avea nevoie de 
ceva. Fusese la fel de îngrijorat pentru ea ca şi pentru Cotton pe 
care nu-l întîlnise niciodată, dar de care auzise atîtea.
Schyler se hotărî să aştepte pînă ce starea lui Cotton va fi mai 
clară, înainte de a-l suna. N-avea rost să-l sune înainte de a avea 
ceva concret să-i spună, în afară de-faptul că-i era foarte dor de 
el. l-ar fi făcut bine şi doar să-i audă vocea la telefon, cu accentul 
lui nazal de bostonian.
- Domnişoara Crandall?  Schyler se răsuci  pe călcîie.  -Da? 
Infirmiera zîmbea. Tata?
- E treaz. Grăbiti-vă.
Schyler o urmă pe infirmieră, care mergea repede pe coridor, 
pînă  la  salon.  Cotton  nu arăta  cu  mult  mai  bine  ca  noaptea 
trecută, deşi i se păru că fata nu mai e asa de lividă şi că nuanţa 
albăstrie a buzelor lui se mai ştersese.
- Bună, tata. Sînt eu, Schyler. Sînt aici de cîteva zile. Cum te 
simţi? Sîntem cu toţii îngrijoraţi. Doctorul însă spune că ai să te 
faci bine.



Cutele  de  pe  faţa  lui  se  adînciseră.  Pielea  de  sub  bărbia  lui 
pătrată, încăpăţînată se lăsase. Fruntea era mai înaltă. Ceea ce- i 
atrase  atenţia  însă  fură  ochii  lui.  Suferiseră  o  schimbare 
remarcabilă de cînd îi văzuse ultima oară.
Simţi cum inima i se cufundă adîncîn piept. Ochii strălucire, nici 
o sclipire jucăuşă, nici un pic de viaţă.
Şi nu boala de inimă era cauza privirii lui stinse. Schyler ştia că 
ea stinsese lumina din ochii lui. Ceea ce nu ştia era ce făcuse 
pentru a stinge acea lumină.
- Te-ai  întors.  Vocea  lui  era  atît  de stinsă  şi  fragilă  ca  o 
hîrtie veche. N-avea nici un pic de căldură.
- Da, tată. M-am întors. Rămîn la Belle Terre atîta timp cît 
vei avea nevoie de mine.
Ridică  privirea  spre  ea  o  clipă.  Apoi  pleoapele  lui  pline  de 
vinişoare se închiseră asupra ochilor acelora acuzatori şi capul i 
se răsuci într-o parte.
- A adormit, spuse infirmiera apropiindu-se. E mai bine să 
nu-l mai deranjăm.
Schyler se decise greu să plece de lîngă tatăl ei, luîndu-şi mîna 
din  mîna  lui.  Rămase  privind  infirmiera  care  aranja  perfuzia, 
apoi  simţindu-se  golită  şi  singură  ieşi  din  cameră  şi  părăsi 
spitalul.
Nici  o  fiică  din lume nu şi-a iubit  vreodată tatăl mai mult  ca 
Schyler. Şi invers. Dar el n-o mai iubea. De şase ani. De ce? Ea 
fusese cea rănită. De ce se înverşunase el împotriva ei? De ce?
Căldura acumulată în maşina ei era insuportabilă.
Chiar la maximum, aparatul de aer condiţionat nu făcea faţă aşa 
că lăsă ferestrele jos. Vîntul îi răscolea părul. Mergea pe drumul 
plin de curbe pe care îl cunoştea ca pe propria ei faţă. Inima ei 
începu să bată plină de speranţe cînd traversă podul de peste 
Laurent Bayon. Drumul se termină în faţa lui Grandall Logging.
Era sîmbătă după-amiaza. Platforma era pustie. Nu era nimeni, 
nici în curte, nici pe platforma de încărcare care se întindea de-a 
lungul  liniei  ferate.  Camioanele  erau  parcate  sub  şopronul 
imens, remorcile erau acoperite şi aşezate pe şasiul cabinelor. 
Văzduhul nu răsuna de loviturile tăietorilor de lemne care aduc 
buşteni  din  pădurea  înconjurătoare.  Nici  un  utilajAnu  era  în 



funcţiune,  nici  un clinchet  de  roţi  pe  şine.  în  afară  de cîteva 
păsări care ciripeau, totul era nemişcat şi tăcut.
Lăsă  uşa  maşinii  deschisă  şi  merse  spre  mica  clădire  pătrată 
care adăpostea birourile. Cheia, care se mai afla încă în trusa ei 
de chei, se potrivi în broască. Nu fusese schimbată în cei şase 
ani. Uşa se deschise şi Schyler intră înăuntru.
Era înăbuşitor, aşa că lăsă uşa deschisă. Soarele de după-amiază 
îşi arunca umbrele pe podeaua grosolană, plină de zgîrieturi, şi 
pe  bifoul  lui  Cotton.  Era  plin  de dosare  şi  de  corespondenţă 
nedeschisă.  Aşa  fusese  întotdeauna.  Amîn'a  îndeplinirea 
obligaţiilor  birocratice  luni  de  zile.  Schyler  îl  ajuta  să-şi  pună 
hîrtiile în ordine în zilele de sărbătoare sau în | vacante.
Se  apropie  de  birou,  ridică  receptorul  şi  formă  numărul 
imprimat în mintea ei pentru totdeauna.
- Belle Terre.
- Alo, doamnă-Graves, aici Schyler. Am să ajung acasă mai 
tîrziu. Nu întîrzia cu cina din cauza mea.
Menajera  nu  păru  să  fie  curioasă  sau  să  aibă  ceva  de  spus. 
Convorbirea durase cincisprezece secunde. Punînd telefonul în 
furcă,  Schyler  se  uită  în  jur.  Fereastra  dinspre  liniile  de  cale 
ferată trebuia spălată. N-avea nici un fel de perdele, nici măcar ;  
jaluzele. Cotton voise întotdeauna să poată privi afară. Voia să 
ştie ce se întîmplă în orice clipă.
Schyler îşi trecu degetul pe pervaz, lăsînd o urmă adîncă în praf. 
Trebuia  să  găsească pe cineva  să  facă  curat.  întorcîndu-se  la 
birou,  se  postă  în  spatele  scaunului  şi  îşi  puse  mîinile  pe 
spătarul înalt, tapijat.
Scaunul lui Cotton.
Anii  de  întrebuinţare  făcuseră  pielea  să  devină  moale  ca  o 
mănuşă,  pliabilă  în  strînsoarea  degetelor  ei.  închise  ochii. 
Lacrimi  fierbinţi,  sărate,  i  se  prelinseră  pe  sub  pleoape 
amintindu-şi  de  zilele  cînd  stătea  pe  genunchii  lui  Cotton  pe 
acest  scaun,  ascultînd  cu  răbdare  în  timp  ce  el  îi  explica 
diferitele tipuri de lemn, la ce depozit sau fabrică urmau să fie 
duse.
Fusese încîntat de eleva lui atentă. Tricia detesta platforma. O 
numea  locul  acela  vechi  şi  murdar  şi  se  îmbufna  dacă  era 



obligată să se apropie de ea. Macy nu se ocupase de afaceri,  
deşi întreprinderea aparţinuse familiei sale. Cotton îi schimbase 
curajos  numele.  Imediat  ce  fusese  înmormîntat  domnul 
Laurent, Cotton se instalase ca unic proprietar şi director.
Macy nu prea îşi bătuse capul cu nimic, nici cu afacerile familiei,  
nici cu soţul, nici măcar cu cele două fiice pe care le adoptase 
din  disperare,  cînd  aflase  că  nu-i  poate  da  lui  Cotton 
moştenitorul pe care şi-l dorea.
Macy avusese grijă ca fiicele să fie mai bine \ îmbrăcate decît 
alte fete din parohie.  Fuseseră trimise la o şcoală particulară, 
numai pentru cei din elită. Petrecerile date în onoarea lor erau 
mai fastuoase decît oricare petrecere de care îşi aminteau cei 
mai  în  vîrstă.  Avusese  grijă  să  nu  ducă  lipsă  de  nimic,  dar 
neglijase  total  nevoile  lor  emoţionale.  Dacă  nu  era  Cotton, 
Schyler n-ar fi cunoscut niciodată dragostea părintească.
Dar acum n-o mai iubea.
Deschise  ochii  şi  îşi  şterse  lacrimile.  Brusc,  observînd  umbra 
lungă întinsă peste biroul în dezordine, ridică capul. Scoase un 
mic  suspin  care păru nefiresc  de răsunător  în  liniştea  aceea, 
apoi  recunoscînd  omul  rezemat  indolent  de  tocul  uşii,  se 
încruntă.
- Te-aş ruga foarte mult să încetezi cu modul ăsta
de a te furişa în spatele meu. Mă irrtă îngrozitor.
- De ce plîngi?
- Cotton.
Trupul lui Cash se încorda. Sprîncenele formară o cută adîncă 
între ochii lui enigmatici.
- A murit?
Schyler scutură din cap.
- Nu. Şi-a recăpătat cunoştinţa. Am vorbii cu el.
- Atunci, nu înţeleg.
- Nici  nu trebuie,  spuse ea tăios.  Nu te mai amesteca în 
treburile mele.
- Foarte bine. Cînd o să te mai atace vreun cîine am să-l las 
să-ţi smulgă braţul.
Schyler îşi apăsă mîinile pe tîmple, simţind că o apucă durerea 
de cap.



- Scuză-mă. Trebuia să-ti mulţumesc.
Focul mocnit din paradis
- Cum merge? spuse el arătînd spre bandaj.
- Cred că bine. Nu m-a mai durut.
- Vino aici.
Schyler nu se clinti. Cash ridică o sprinceană şi repetă blînd:
- Vino aici.
Schyler mai ezită cîteva clipe înainte de a ocoli masa şi de a se 
apropia de uşa deschisă, unde Cash continua să stea cu umărul 
rezemat de cadru, şi îi întinse braţul cu tot atîta entuziasm de 
parcă l-ar fi băgat într-un furnal.
Aversiunea ei fată de atingerea lui îl făcu să zîmbească sardonic 
în  timp  ce  desfăcea  bandajul  pe  care  îl  pusese  cu  o  seară 
înainte.  Schyler  fu  uimită  cînd  văzu  că  pielea  se  închisese 
aproape complet peste răni şi nu exista nici urmă de infecţie. 
Cash atinse locul uşor, cu vîrful degetelor, şi ea nu simţi nici o 
durere.
- Lasă bandajul pînă mîine, spuse el, reînfăşurîndu-i braţul. 
Mîine dimineaţă îl scoţi şi speli braţul cu grijă. Pe urmă nu mai e 
nevoie de nimic.
Schyler se uită la el întrebător:
- Efectul splinei de mistreţ, spuse el.
- Eşti stîngaci, zise ea, trăgîndu-şi braţul. Cash zîmbi larg.
- Crezi  în  poveştile  alea,  nu?  Că  toţi  vindecătorii  sînt 
stîngaci.
Fără nici o urmă de ezitare sau scuză, Cash împinse într-o parte 
gulerul pătrat, marinăresc al rochiei ei, şi îşi trecu degetele pe 
deasupra  pieptului,  acolo  unde  fusese  pişcătura  de  tîntar  în 
seara trecută.
- Cum e cu înţepătura fîntarului? Schyler îi dădu mîna la o 
parte.
- Bine. Monique era stîngace?
- Oui.  Şi  era femeie.  Cu mine se rupe tradiţia.  îşi  coborî 
voc'ea seducător. Pentru că sint bărbat, bi dacă ai vreo îndoială, 
domnişoară  Schyler,  aş  îi  mai  mult  decît  încîntat  să  ţi-o 
dovedesc.
Schyler ridică ochii spre el, ironic:



- Nu cred că e necesar.
- Eu n-as zice.
Siguranţa lui de sine eră insuportabila, se gindi Schyle  văzîndu-i 
buzele desfăcîndu-se intr-un zimbe arogant. Ce trebuia să facă? 
Să rupă relaţiile cu el
pentru  că  marele  şi  stricatul  Cash  Boudreaux,  sperietoarea 
taţilor cu fete inocente, îşi îndreptase farmecele asupra ei? Era 
cam prea bătrînă pentru a
da ochii peste cap în fata unui mascul care se împăuna cu atîta 
lipsă de modestie.
Cu toate astea nu avea nici o îndoială asupra masculinităţii lui 
Cash. Era clară în trăsăturile osoase ale fetei, lăţimea umerilor şi 
mirosul  sărat  pe  care  îl  emana  în  ^căldura  după-amiezii.  O 
picătură de sudoare se rostogoli de pe fruntea lui, alunecă pe 
tîmplă şi dispăru în sprinceana lui stufoasă.
Mersul, mişcările,  totul era masculin. Schyler îi privi mîinile în 
timp ce căutau pachetul  de ţigări  în  buzunarul  de la  piept  şi 
scotea una cu o zvîcnire. l-o oferi ei, dar ea refuză tăcută. Buzele 
lui strînseră filtrul, mîinile lui puseră pachetul înapoi în buzunar 
şi  scoaseră o cutie  de chibrituri.  Aprinse un băţ  pe marginea 
uşii, îşi uni mîinile în^ jurul flăcării şi îşi aprinse ţigara.
Schyler  îşi  aminti  de  mîinile  lui  pe  coastele  ei,  apăsate  pe 
mijlocul moale al abdomenului, cu degetele desfăcute pe torace. 
O imobilizase, lipită de
peretele donjorjului fără a depune nici un efort. Singurele pete 
roşii de pe corpul ei în dimineaţa aceasta fuseseră cele rezultate 
din lupta ei cu dinele. Gîndul că putea s-o domine fizic cu atîta 
uşurinţă fără [ s-o rănească, o tulbura.
în timp ce Cash trăgea din ţigară, uitîndu-se la ea prin perdeaua 
de fum, Schyler îşi coborî ochii. Avea o basma înnodată în jurul 
gîtului  lui  puternic,  bronzat.  Pieptul  se subţia  formînd o talie 
îngustă  şi  şolduri  mici.  Pantalonul din bumbac moale îi  ţinea 
sexul cu aceeaşi intimitate ca mîna unei amante.
Schyler  simţea  că  ochii  lui  încearcă  să-i  străpungă  creştetul 
capului, tot aşa cum simţea că atmosfera dintre ei era încărcată 
de  senzualitate.  Dacă  zvonurile  erau  adevărate,  tot  ceea  ce 



făcuse Cash Boudreaux de pe la vîrsta de treisprezece ani, avea 
o motivaţie sexuală.
Nu era flatată. Nici nu-i era teamă. Dacă ar fi vrut s-o atace, ar fi 
avut destule ocazii în ultimele douăzeci j şi patru de ore s-o facă. 
Era  ofensată.  Evident  o  încadrase  în  rîndul  femeilor  c^re  se 
simţeau flatate de atenţiile lui nediscnminatorii.
Pentru a fi total sinceră, totuşi, trebui să admită că perspectiva 
de  a  avea  un  contact  sexual  cu  Cash  Boudreaux  prezenta  o 
oarecare  tentaţie.  Avea  o  reputaţie  rea,  de  om  periculos, 
exasperant şi arogant. Era bădăran şi lipsit  de respect şi trata 
femeile  .  scandalos.  Poate că ăsta  era  farmecul  lui,  ceea  ce-l 
făcea să fie dorit.
Geografic, crescuseră în acelaşi loc, dar domeniile educaţiei lor 
aparţineau de lumi diferite.  N-aveau nimic  în comun în afara 
acestor influxuri sexuale subconştiente care erau invizibile, dar 
tot  atît  .  de  reale  ca  şi  valurile  tremurătoare  de  aer  cald  ce 
radiau din pămînt. Ea era femeie. Gash Boudreaux era categoric 
bărbat.
îşi ridică capul şi-l aţinti cu privirea ca şi cum făcînd asta ar fi  
anulat pornirile subliminale.
- M-ai urmărit pînă aici?
- Nu. Am venit din întîmplare. Voiam să fac un j control.
- Să faci un control? Sînt sigură că Ken se poate descurca 
bine cît timp tata e bolnav.
- Ken nu-şi poate găsi fundul nici cu amîndouă mîinile.
- Domnule Boudreaux...
- Ca să nu se afle, a tras obloanele. Protestul îi îngheţă pe 
buze.
- Cum? Cum adică a tras obloanele?
- Adică le-a spus tuturor angajaţilor că sînt pe liber pînă la 
noi dispoziţii. Le-a spus lemnarilor independenţi să-şi caute alte 
pieţe, că Crandall Logging e temporar închisă. Apoi a încuiat uşa 
şi a plecat Nu crezi că asta înseamnă a trage obloanele?
Schyler făcu un pas înapoi. Se uită în jur cu tristeţe, înţelegînd 
abia acum de ce totul arăta părăsit. Avea acea tristeţe goală a 
unei case ce nu mai e locuită de mult.
- De ce-a făcut Ken asta?



- Ţi-am spus de ce.
- Vorbesc serios.
- Şi  eu.  Cash îşi  aruncă afară ţigara prin  uşa din spatele 
său. Aceasta făcuun arc roşu înainte de a ateriza în praful din 
curte. în ziua în care l-au dus pe Cotton la spital, cumnatul tău a 
făcut plăţile şi a întins-o de aici.
- Cotton ştie? Mă îndoiesc.
- Şi eu.
Schyler îşi împunse obrazul cu limba încercînd să înţeleagă de 
ce făcuse Ken asta.  Cotton trecuse prin  dificultăţi  economice, 
dar nu-şi concedíase niciodată angajaţii.
- Cred c-au rămas o mulţime de şomeri.
- Poţi fi Convinsă.
Schyler îşi trecu degetele prin păr. 
- Ken trebuie să fi avut motivele lui ascunse.
- Atunci,  să-ţi spun eu ceea ce nu e ascuns, d-ră Schyler. 
Cash se desprinse de uşă şi înainta în cameră. Aproape jumătate 
din familiile din parohie şi-au terminat proviziile. Perspective de 
aavea;bani  să-şi  cumpere  altele  nu  prea  se  văd.  în  timp  ce 
cumnatul dumitale hălăduie pe lîngă bazinul de înot al clubului, 
sorbind  pahar  după  pahar  de  Lynchburg,  cel  mai  bun  din 
Tennessee. Copiii n-au ce mînca nici. dimineaţa, nici la prînz, nici 
seara.
Ken pleca de acasă în  fiecare dimineaţă  şi  se  întorcea  după-
amiaza. Schyler crezuse că e la serviciu. Simţea că-i crapă fierea 
gîndindu-se că trăia din banii pe care Cotton se străduise să-i 
cîştige  într-o  viaţă  de muncă.  Dar  poate  că  era  nedreaptă  în 
aceste  concluzii.  Ken  începuse  să  lucreze  pentru  Grandall 
Logging  cînd  se  însurase cu Tricia.  Cînd părinţii  lui  muriseră, 
vînduse tot ce avea la New Orleans, rupsese toate legăturile de 
acolo şi  se mutase la Heaven. Investiae cîţiva ani din viată în 
această afacere. Trebuie să existe o explicaţie logică a închiderii 
întreprinderii.
- l-ai găsit vreo scuză?
- Nu  admit  să-l  denigrezi  pe  cumnatul  meu,  domnule 
Boudreaux, spuse ea tăios.
Cash fluieră UŞOR



- l-auzi cum îl apără. Asta zic şi eu loialitate familială.
Făcînd un efort pentru a se controla, Schyler spuse:
- Te asigur că voi verifica imediat. Sînt sigură că Cotton n-ar 
admite ca atîtea familii care depind de el să flărhînzească.
- Cred şi eu că nu.
- Te asigur că se vor lua măsuri.
- Bine.
Schyler  îi  aruncă  o  privire  lungă,  serioasă.  O  irita  îngrozitor. 
Cash era aşa cum te aşteptai de la el.  Era un om de jos care 
aparent n-avea nici  un fel  de scrupule.  Avea  nevoie  exact  de 
unul ca el.
- îmi închipui că nici pe dumneata nu te plăteşte.
- Nu cred că cumnatul tău mă place. Am fost primul de pe 
listă.
- Atunci înseamnă că stai prost cu banii şi nu ţi-ar strica să 
cîştigi cîţiva.
Cash ridică din umeri detaşat. Schyler \ţ\ luă un aer important.
- Am o slujbă pentru dumneata. -Da?
- Da. Te plătesp bine.
- Cît de bine?
- Cît vrei.
- Asta depinde de ce trebuie să fac. Vocea lui era plină de 
sugestii indecente. Care-i treaba?
- Vreau să distrugi cîihele care m-a atacat noaptea trecută.
Cash stătu fără să clipească cîteva momente, cu ochii în ochii ei. 
Ochii  lui,  observă  ea,  erau căprui,  dar cu mai  mult  galben şi 
cenuşiu decît verde. Erau ca ochii unei pisici,  ai unei pisici de 
pradă.
- Să-I omor?
- Asta înseamnă a dîstruge...
- Vrei să ucid unul din cîinii luptători ai lui Jigger Flynn?
Schyler ridică bărbia şi răspunse ferm: 

- Da.
îşi  înfipse degetele mari  de la mînă în centura de piele  şi  se 
'aplecă pînă cînd faţa îi ajunse aproape la nivel'cu a ei.
- Ţi-ai pierdut minţile? 
- Nu.



- Atunci îţi închipui probabil că mi le-am pierdut eu.
- Vreau să  fie  ucis  animalul  acela înainte de a omorî  pe 
cineva.
- Noaptea trecută a fost un accident. Jigger nu lasă cîinii ăia 
liberi.
- Aşa mi-a spus şi Ken, dar...
- Aha! Cash ridică mîna pentru a o opri şi o privi cu ochii 
îngustaţi.
- Ideea asta ţi-a venit de la cumnat?
- Nu chiar.
- l-ai cerut lui s-o facă, iar el a făcut în pantaloni de frică. Şi-
acum m-ai găsit pe mine, nu?
- Nu, spuse ea trăgînd exasperată aer în piept. Le-am spus 
lui  Ken  şi  Triciei  că  am  fost  atacată  de  un  dine.  Au  văzut 
bandajul de la mînă.
- Le-ai spus cine ti l-a făcut? -Nu.   ii
- Nici nu cred că e cazul, spuse el tărăgănat. Ignorîndu-I, 
Schyler continuă:
- Am insistat să se ia măsuri. Ken a zis că mai bine s-o las 
baltă.
- De data asta sînt de acord cu nenorocitu' ăla. Las-o baltă.
- Nu pot.
- Ar fi  mai bine.  Păzeşte-te de Jigger Flynn. E mai rău ca 
dracu'.
- Si dumneata la fel. 
Vocea  „ei  ridicată  lăsă  în  urmă  o  tăc'ere  adîncă.  Cash  o 
învrednici cu o nouă privire lungă, pătrunzătoare. Ea îşi umezi 
buzele străduindu-se să spună ceva.
- Voiam să  spun  că  dumneata  ai  o  reputaţie  de...  mare 
luptător.  Ai  fost  în  război  şi  ai  stat  mai  mult  decît  trebuia. 
înseamnă că eşti bun la arme.
- Al dracu' de bun, murmură el.
- Nu cunosc pe altcineva. Nu cunosc pe nimeni altcineva 
care să... care a... ucis.
- Nu cunoşti pe nimeni care să fie atît de decăzut pentru a-
ţi face treaba asta murdară.
- N-am spus asta.



- Dar asta voiai.
- Ascultă, domnule Boudreaux, ţi-ai petrecut cea mai bună 
parte a vieţii cultivînd o imagine de om iute, violent. După tot ce 
se spune eşti periculos ca o cobră. Nu-i vina mea că ai această 
reputaţie. Ştiu că ai mai încălcat legea şi pînă acum.
- De nu stiu cîte ori.
- Atunci de ce te opreşte conştiinţa să distrugi un pericol 
public, un cîine ucigaş?
- Nu-i vorba de conştiinţă, ci de bun simt. Am bunul simţ 
de a nu provoca mînia lui Jigger Flynn.
- Pentru că ţi-e frică de el, strigă ea.
- Pentru că nu-i  războiul  meu, i-o întoarse el.  Schyler îşi 
dădu seama că ţipătul e un drum cu
sens  unic  care  se  înfundă.  Schimbă  tactica.  Lăcomia  poate  fi 
oricînd o motivaţie.
- îti dau o sută de dolari. Faţa lui rămase impasibilă.
- Două sute.
- încetează,  d-ră  Schyler.  N-am nevoie  de banii  dumitale 
nenorociţi.
- Atunci ce vrei?
Rînjetul  lui  lasciv  fu  destul  de  elocvent.  Şi  implicaţiile  lui  nu 
puteau fi socotite în.dolari şi cenţi.
- Ghiceşte.
Furioasă, Schyler trecu repede pe lîngă el, spre uşă.
- Cretin! Ar fi trebuit să-mi dau seama.
Cash o prinse cu degete(e de partea de sus a braţului şi o răsuci 
spre el violent.
- Eşti o impulsivă, nu? Ochii lui lunecau pe faţa ei, rapace. 
Eşti la fel de iute la dragoste ca şi la război?
- Nu cu dumneata.
- Să nu spui asta niciodată, niciodată.
- Dă-mi drumul, şuieră ea printre dinţi.
- Hai cu mine.
- Cu dumneata? Unde?*
- Am să-ţi arăt de ce nici un om cu mintea întreagă nu l-ar 
omorî pe vreunul din dinii lui Jigger.
- Nu merg nicăieri.



- Unde mergem?
'Cash' era la volanul camionetei lui de un albastru şters. Sch'yler 
încă nu ştia ce o făcuse să accepte. Poate pentru că fusese ca o 
provocare. înainte de a-şi da seama de posibilele consecinţe, se 
pomenise încuind uşa. Apoi lăsînd maşina în parcare, se urcase 
în maşina hodorogită a lur Cash.
Ca răspuns la întrebarea ei, îşi consultă ceasul de mînă.
- E încă devreme. Ţi-e foame?
- Credeam că e în legătură cu Jigger Flynn.
- Este. Ai răbdare. Toti sînteti la fel. Mereu grăbiţi. -Noi?
Cash o privi peste tapiţeria uzată.
- Cei bogaţi, domnişoară Schyler.
Ea  refuză  să  ia  act  de  diferenţa  dintre  posibilităţile  lor 
economice,  aşa că se legă de faptul că el continua să fie  fals 
reverenţios.
- De ce nu omiti  cuvîntul domnişoară? Spune-mi Sehyler, 
pur şi simplu.
Cash luă o curbă, strînsă, atent,  înainte de a răspunde cu un 
zîmbet viclean.
- Pentru că ştiu că te enervează la culme.
- Şi ăsta ti-e unicul scop în viată? Să fii enervant?
- Cum se face că nu-l  scrii  aşa cum se aude? întrebă el, 
ignorîndu-i întrebarea. De ce nu Skyler?
- N-am  nici  un  amestec.  Aşa  l-au  scris  părinţii  mei  pe 
certificatul de naştere.
- Cînd te-au adoptat?
Nu  fu  surprinsă  că  ştie.  Toată  parohia  ştia.  Automat  însă, 
rămase în defensivă.
- Aveam doar trei zile.
- Totuşi nu-i acelaşi lucru, nu?
- Acelaşi cu ce?
- Cu a fi copilul lor natural.
Deliberat sau nu, Cash punea sare pe o rană veche.
- Pentru mine e acelaşi lucru. El dădu din cap.
- Nu. Nu-i acelaşi lucru, înainte ca Sehyler să poată spune ceva, 
Cash I trase pe dreapta şi opri brusc.
- Am ajuns.



Sehyler  nu-şi  dăduse  seama  încotro  mergeau  şi  fu  surprinsă 
cînd văzu casa dărăpănată. Fusese prost întreţinută de cînd o 
ştia. Era făcută din lemn de chiparos nevopsit. Lemnul cenuşiu, 
uscat, contribuia din plin la aspectul ei mizer.
Geamurile  erau  sparte.  Ferestrele  erau  deschise  |  spre 
obloanele cîrpite cu şipci. Perdele mizere de dantelă atîrnau de 
ferestre. Erau zdrenţuite si murdare, patetice ca rochia de seară 
a unei prostituate îmbătrînite.
O  colecţie  de  capace  de  roţi  era  prinsa  de  pereţii  exteriori. 
Cîndva lucioase, erau acum corodate. O mulţime de lucruri de 
tot felul zăceau prin curte. Unelte şi scule zăceau aruncate pe 
pămîntul fără iarbă.
Un  automobil  dezmembrat  oferea  adăpost  mai  multor  găini 
zburlite. Un frigider gol de pe prispa dărăpănată nu servea la 
nimic  altceva  decît  să  sprijine  o  viţă  prăfuită  care  lupta 
curajoasă  pentru  supravieţuire  în  mijlocul  descompunerii.  în 
dosul casei era o cuşcă de cîine făcută din fier ruginit. înăuntru 
nu era nici un dine. De fapt locul arăta părăsit.
- Am  ales  un  moment  grozav  pentru  vizită,  Jigger  nu-i 
acasă.
Schyler îşi frecă braţele de parcă s-ar fi fost frig.
- Mie îmi era teamă chiar şi să tr,ec prin locul ăsta.
- Te înţeleg. Se ştie că Jigger făcea trageri la ţintă asupra 
automobiliştilor de pe prispa din faţă, din răutate.
- Cum de nu-i face nimeni nimic? strigă Schyler furioasă. N-
am ştiut  că zicala:  „Justiţia  e  oarbă",  înseamnă că ea închide 
ochii. De ce na fost niciodată tras la răspundere?
. - Simplu. Oamenilor le e teamă de el.
- Mie nu.
- Ar trebui să-ti fie.
Cash băgă în viteză şi o porni pe drumul de pietriş spre oraş.
- Nu mi-ai  răspuns la  întrebare.  Ţi-e  foame? Schyler  era 
bucuroasă că plecase de la locuinţa
lui Flynn. Chiar şi aşa pustie, îi producea iritare.
- Nu m-am gîndit. Cred că da.
- Am  să-ţi  ofer  o  cină  într-un  loc  unde  n-ai  mai  fost 
niciodată.



-  Da?
- La Red Broussard.
- Mai are podeaua acoperită cu coji de alune? întrebă ea cu 
un zîmbet răutăcios.
Cash o privi surprins.
- Nu mai spune!
Da, tata mă ducea des acolo. Zîmbetul lui Cash se stinse treptat.
- Am uitat.că lui Cotton îi plac mîncărurile Cajoun.
- Da. Şi mie la fel.
- Nu te-am văzut niciodată la Broussard.
- De obicei ne duceam înainte de asfinţit.
- Păcat. Localul începe să se anime abia seara. Schyler rîse. 
|||
- De aceea mă ducea totdeauna înainte.
Acordeonul cînta tare, repetitiv şi strident. Pereţii restaurantului 
de lemn păreau că se umflă şi se strîng ca lupul din povestea cu 
cei trei purceluşi, pufnind şi suflînd ca şi cînd ar fi încercat să-l 
dărîme.  Cash  fredona  melodia  acadienilor  francezi,  pe  cînd 
ocolea maşina pentru a-i deschide uşa lui Schyler.
-  Sîmbătă  seara,  spuse  el.  Se  pregătesc  pentru  un  fais-dodo. 
Dansează, beau, petrec, spuse el în chip de explicaţie.
Ea se simţi ofensată.
- Ştiu ce vrea să însemne asta.
- Cunoşti obiceiurile Cajoun? ;p§
- Belle Terre nu-i un castel de fildeş.
- Habar n-am.
După-acest răspuns scurt, îi puse mîna în şale şi o împinse spre 
uşă.
- Sper că sînt îmbrăcată corespunzător, spuse ea stînjenită.
- Nu chiar.
Cînd îi văzu privirea rapidă, alarmată, adăugă:
- S-ar putea să te pună să-ţi scoţi pantofii. Clădirea pătrată 
era aşezată pe stîlpi. Picioarele
dansatorilor  răpăiau  pe  podelele  de  scînduri  şi  răsunau  în 
spaţiul  gol  de dedesubt.  Red Broussard,  un bărbat cu pieptul 
mare şi burta ca o butie, cu o figură de Moş Crăciun şi miros 
de .usturoi,  îi  salută personal adresîndu-le fiecăruia un strigăt 



răsunător de bun venit şi un ghiont în coaste. Le puse sticle de 
bere reci ca gheaţa în mîini şi îi împinse către o masă dintr-un 
colţ al camerei, împingînd afabil cu cotul dansatorii care-i barau 
drumul.
Schyler se mişca prin mulţime atentă, dar nimeni nu se opri să 
se uite la ea aşa cum se aşteptase. Nimeni nu părea să se mire 
că era cu Cash Boudreaux. Dar în fond aceasta era lumea lui, nu 
a ei. Dacă l-ar fi dus ea pe el la club în seara asta, ar fi stîrnit 
senzaţie. E mult mai uşor să cobori în societate decît să urci.
Ajunseră  la  masă  şi  Red  îi  ţinu  scaunul.  Partea  superioară  a 
pereţilor era ecranată.  Pereţii  exteriori,  cu balamale,  fuseseră 
ridicaţi şi proptiţi pentru a sta deschişi. Erau coborîţi numai în 
timpul  unei  furtuni  puternice şi  al  zilelor  friguroase de iarnă. 
Insecte înnebunite să ajungă la lămpile care ardeau înăuntru -se 
izbeau de ecran.
- Cîrnat  Boudin,  mon  cher?  întrebă  Red  cu  un  zîmbet 
cuceritor care-i despică barba roşie dezvăluind dinţii pătaţi de 
nicotină.
Schyler îi întoarse zîmbetul.
- Nu, mulţumesc.
Nu putea mînca cîrnaţi de cînd un camionagiu Cajoun dăduse 
un mistreţ contra cherestea şi insistase ca şi Cotton să asiste la 
măcel.  Schyler  se  rugase  să  vină  şi  ea.  în  ciuda  protestelor 
vehemente ale  mamei,  Cotton acceptase.  De atunci regretase 
veşnic.
- Raci, vă rog.
Red îşi dădu capul ruginiu pe spate şi scoase un rîs behăit. Apoi, 
îndreptînd un deget cărnos spre ea, o tachina:
- Te-am văzut cum înfulecai la raci, zău, mai abitir ca papa, 
oui.
- Adu-ne un platou, Red.
Red  îl  pocni  pe  Cash  pe  umăr  cu  putere,  apoi  se  îndreptă 
clătinîndu-se spre oalele pîntecoaşe în care fierbeau racii prinşi 
în ziua aceea, în apa cu mirodenii care făceau să-ţi dea lacrimile 
şi să te usture nasul. Pe deasupra muzicii, Red strigă îndemnuri 
ca toată lumea să mănînce şi să bea mai mult.



Cash întinse mîna spre castronul cu alune pus în mijlocul mesei, 
sparse crustele între degete şi scutură alunele prăjite din ele. Le 
aruncă în gură, apoi luă o înghiţitură de bere pentru a le înghiţi.  
Mînca  cu plăcere.  Ochii  lui,  strălucind  în  lumina  aruncată  de 
lampa cu abajur de sticlă roşie, o îndemnară pe Schyler să ia şi 
ea.
Ea acceptă îndemnul tăcut, aruncînd cojile de alune pe jos aşa 
cum făcuse şi Cash, şi ceilalţi clienţi. Nu ceru un pahar pentru 
bere, ci bău direct din sticlă.
- Credeam că  ai  să  fii  îngrozită  la  gîndul  de  a  veni  aici,  
spuse el.
- Pentru că sînt prea snoabă şi am să-i privesc de sus pe cei 
de aici?
- Ceva de genul ăsta. Luă o înghiţitură de bere, cu ochii la 
ea. Deci ai făcut asta ca să-mi arăţi că mă înşel?
- Nu. Mi-era dor de mîncarea asta.
Atît avură timp să-şi spună, înainte ca Red să trimită o chelneriţă 
cu un platou de raci. Dădu la o parte lampa şi castronul cu alune 
şi  puse  platoul  între  ei  în  mijlocul  mesei.  înainte  de  a  se 
îndepărta, îi aruncă lui Cash o privire lungă, seducătoare.
Schyler privi în urma ei.
- Vreuna din cuceririle tale?
Alese un rac. Fără a fi  nevoie să-şi  împrospăteze cunoştinţele 
despre cum trebuie mîncat, îi rupse coada, îşi înfipse degetele 
sub cochilie şi o despică, apoi scoase cu degetele carnea albă 
gustoasă.
Cash îi urmă pilda.
- Ar putea fi, dacă aş dori.
Aruncă resturile crustaceului pe platou şi luă un altul.
Schyler îşi tampona buzele cu şerveţelul de hîrtie pe care-l luă 
din suportul de metal.
- E  chiar  aşa  de  uşor?  îţi  pică  orice  femeie  pe  care  o 
doreşti?
- Ţe interesează?
- Sînt curioasă.
- Curioasă să ştii ce le atrage?
- Nu, curioasă să ştiu ce te atrage pe tine.



- Curiozitatea.
Cu  un  aer  bosumflat,  Schyier  mîncă  un  alt  rac,  lua  o  altă 
înghiţitură de bere şi îşi tampona buzele înainte de al privi.
Cash  luă  mai  întîi  o  lungă  înghiţitură  de bere  din  sticlă  apoi 
punînd sticla  înapoi pe masă,   prinse    privirea  şi  i-o  reţinu. 
„Vino şi serveşte-te" spuneau ochii lui.
Schyier simţi ridicîndu-i-se din stomac un val de senzaţii care n-
aveau nici o legătură cu mîncarea condimentată sau cu berea. 
Cash Boudreaux era periculos în multe feluri. Tentaţia lui era de 
netăgăduit;  sexual  era  atractiv.  Era  de  asemeni  isteţ  şi 
îndemînatic,  priceput  în  arta  conversaţiei  uşoare.  Dar  nu era 
prost nici într-o conversaţie serioasă.
- Nu-ţi place de mine, nu?
El răspunse întrebării ei intuitive, sincer:
- Nu. Cred că nu. N-o lua ca pe o ofensă.
- Am să încerc să nu uit astă, spuse ea, sec. De ce nu mă 
placi?
- Nu atît tu, cît ceea ce reprezinţi îmi displace.
- Şi ce anume reprezint?
- Unul din interior.
Schyier nu se aşteptase la un răspuns atît de simplu şi succint.
- Asta nu spune mare lucru.
- Unuia din afară, da. Prejudecata lui i se păru nedreaptă.
- N-am avut nimic de-a face cu asta. -Nu?
- Nu. Nici măcar nu te cunoşteam. Ochii  lui se îngustară 
acuzatori.
- Dar nici nu te-ai străduit să mă cunoşti.
- Nu e vina mea. Nici tu n-ai fost prea prietenos. Izbucnirea 
ei păru să-l amuze.
- Ai  dreptate,  pichouette.  Cred  că  n-am fost.  Schyler  se 
folosi de aceasta pentru a schimba cursul conversaţiei.
- Ai mai folosit cuvîntul ăsta înainte. Ce înseamnă?
- Pichouette? Ezită, privind-o în faţă, apoi spuse: fetiţă.
- Nu prea sînt.
Cash răsuci gîtul  sticlei  de bere între degete,  uitîndu-se la  ea 
peste masa luminată de lampă.



- îmi aduc aminte de cînd erai o fetiţă. Aveai părul blond, 
lung, şi picioare lungi, slabe.
Schyler reacţiona spontan şi zîmbi.
- De unde ştii?
- Te priveam cind te jucai la Belle Terre.
Nu fu  nevoie să-l  întrebe de ce nu venise  să  se joace cu ea. 
Părinţii ei i-ar fi spus să plece, dacă nu cumva ar fi fugit ea de 
frică. Nici Cotton, nici Macy, nici Veda n-ar fi lăsat-o să se joace 
cu băiatul lui Monique Boudreaux. Nu numai că era cu cîţiva ani 
mgii mare, dar era o companie nepotrivită pentru o fată, în orice 
caz.  Reputaţia  lui  de  buclucaş  era  bine  stabilită  şi  bine 
cunoscută.
- Imi aduc aminte de una din petrecerile de ziua ta, spuse 
Cash. Cred că era atunci cînd ai împlinit patru ani. Trebuie sa fi 
fost cincisprezece copii acolo. Cotton îi plimba pe un poney. Un 
clown făcea scamatorii.
- Cum de-ţi aminteşti? exclamă ea.
- Imi amintesc pentru că n-am fost invitat. Dar eram acolo. 
Am privit  totul  din  pădure.  Aş  fi  vrut  din  tot  sufletul  să  văd 
scamatoriile alea mai îndeaproape.
Antipatia lui avea o scuză, admise ea. Era certăreţ, dar avea o 
justificare. Discret sau nu, fusese marcat. Ea n-avea nici o vină, 
dar ştia intuitiv că o va afecta.
- Nu vrei să ucizi cîinii lui Jigger Flynn, nu?
-  Nu.
Ea îşi răsuci şerveţelul umed.
- Cred c-a fost o greşeală din partea mea, să-ţi cer să faci 
această treabă murdară, cum ai spus tu.
- Da, aşa e.
- N-am vrut sate insult.
Cash dădu din umeri şi arătă spre platoul dintre ei.
- Mai mănîncă.
- Am terminat.
Red îi certă pentru că n-au mîncat destul şi îi invită să mai vină. 
Pe cînd coborau treptele nesigure ale restaurantului, Schyler îi 
mulţumi pentru că o adusese acolo.



- N-a fost nici o masă aşa gustoasă de cînd am venit. Noua 
menajeră angajată de sora mea m-a detestat din prima clipă. 
Sentimentul e reciproc. N-o înghit mai mult decît pot să înghit 
mîncărurile făcute de ea.
- Ai stomacul aşa de debil?
Tonul serios al întrebării lui o făcu să i se învîrtească capul.
- De ce?
- Pentru că urmează să fie testat.
- Credeam că ştiu toate drumurile din parohie, dar pe ăsta 
n-am fost niciodată.
Schyler se sprijini de bord în timp ce camioneta ţopăia pe drum.
- Unde mă duci, pentru Dumnezeu?
- într-un loc  unde n-ai  fost  niciodată.  îi  aruncă o  privire 
laterală. De data asta sînt sigur.
Era  o  noapte  fierbinte,  calmă.  Departe  de  luminile  oraşului, 
stelele deveneau vizibile, o panoplie strălucitoare. Trăind în oraş 
în ultimii şase ani, Schyler uitase cît poate fi de întuneric la tară 
după  apusul  soarelui.  Dincolo  de  lumina  farurilor  totul  era 
negru ca cerneala.
Apoi, însă, camioneta ajunse pe o culme şi văzu clădirea. Se uită 
la  Cash  întrebător,  dar  el  rămase  tăcut.  Pentru  a  ajunge^  la 
clădire, trecură un pod îngust de lemn, atît de şubred că îi fu 
teamă să nu se rupă pîpă va trece pe partea cealaltă. In ciuda 
dificultăţii de a ajunge la ea, structura ruginită de tablă era un 
loc popular.
Era  construită  ca  un  hambar  şi  poate  chiar  fusese  cîndva. 
Aparent era un loc de întîlnire pentru că erau duzini de maşini 
parcate pe terenul drept mocirlos din jur.
Cash  trase  maşina  lîngă  un  Mercedes  care  părea  ridicol  de 
nepotrivit  în  această  depărtată  zonă  rurală.  Schyler  îi  ceru  o 
explicaţie din priviri. El răspunse cu un zîmbet afectat.
Stînjenită,'  coborî  din  maşină  şi  porniră  spre  intrare.  Era 
luminată doar de un bec suspendat deasupra uşii neprimitoare. 
Nu  existau  reclame,  inscripţii,  nimic  care  să  dezvăluie  ce  se 
petrecea înăuntru.



Schyler vru să se întoarcă şi să plece, dar nu voia să-i dea lui 
Cash satisfacţia de a o vedea renuntînd sau speriată că urma să 
intre pe uşa de tablă pe care el o ţinea deschisă.
înăuntru era o căldură înăbuşitoare, un aer umed şi fierbinte ca 
într-o saună. Şi întuneric. Atît de întuneric încît Schyler aproape 
că se lovi de masa plasată la cîţiva paşi de uşă. Ar fi dat peste ea 
dacă Cash nu i-ar fi pus mîinile pe şolduri şi n-ar fi oprit-o.
- Bună, Cash.
Omul ca un broscoi aşezat pe un scaun în dosul mesei îi aruncă 
lui  Schyler  o  privire,  rînjind  atît  de  lipicios  încît  făcu  să  i  se 
înfioare pielea. Cine-i tîrfa?
- Două, te rog.
Omul puse bancnota de zece dolari într-o cutie de metal, deja 
plină.
- Eşti în stare oricînd să faci rost de carne proaspătă. N-ai 
probleme, dom'le, spuse el cu o voce monotonă.
- Ce-ai zice dacă ţi-ai mînca testiculele mine dimineaţă la 
micul dejun? Vocea de oţel a lui Cash îi şterse rînjetul de pe faţă. 
- N-am voie să fac şi eu o glumă? 
-  Nu.
- Bine,  am înţeles Cash. Uite biletele.  Omul  întinse atent 
mîna pe lîngă Schyler pentru a-i înmîna lui Cash cele două bilete 
pe care le rupsese.
Brusc izbucni un urlet dinspre peretele parţial din dosul mesei. 
Schyler care nu se aştepta la asta, fu zguduită. Din nou Cash îi 
puse mîna pe şold exact sub talie. Vînzătorul de bilete se uită 
peste umăr înspre peretele din spatele lui.
- Aţi sosit la timp pentru următoarea luptă. Dacă vă grăbiţi 
mititica va avea timp să plaseze un pariu înainte de a începe. O 
să fie mai distractiv aşa, nu?
- Mulţumesc. O să ţin cont de asta.
Cash o împinse pe Schyler spre capătul  peretelui  despărţitor. 
Simţind o uşoară împotrivire, o împinse mai tare.
Cu o expresie de furie pe faţă, Schyler şopti:
- Ce-i asta?
Fusese  în  districtul  Soho  din  Londra.  Văzuse  spectacolele 
pornografice de acolo, dar asta fusese dorinţa ei. Era împreună 



cu mai mulţi prieteni. Fusese ceva inofensiv. Ştia la ce trebuie să 
se aştepte cînd plătise biletul de intrare.
Acum era cu totul altceva. Toată viaţa ei trăise în Louisiana de 
sud-vest, dar nu auzise niciodată deA un loc ca acesta, cu atît 
mai puţin să-l frecventeze. îi fu teamă de ceea ce va găsi în dosul 
despărţiturii  şi  de  omul  care  o  adusese  acolo.  Fata  lui  dură, 
sardonică nu arăta prin nimic că intenţiile lui erau bune.
- E o luptă de cîini. Deschise buzele şocată:
-Cîini luptători?
- Oui,
- De ce m-ai adus aici?
- Să-ţi arăt cu cine vrei să te lupţi dacă persişti în ideea aia 
prostească de a te răfui cu Jigger.
Asta  le  întrecea  pe  toate.  S-o  facă proastă!  Schyier  nu  putea 
admite asta mai ales din partea unuia cu un trecut atît de pătat 
ca al lui Boudreaux.
- Ţi-am  spus  că  nu  mi-e  teamă  de  el  şi  susţin  asta. 
întorcîndu-i spatele lui Cash, o luă înainte şi trecu dincolo.
De  afară  clădirea  păruse  mare.  Acum  însă  fu  uimită  cît  de 
imensă  era.  Avea  cîteva  rînduri  de  bănci  simple  de-a  lungul 
pereţilor.  Era  greu  de  spus  exact  cîte  pentru  că  totul  era  în 
întuneric,  în  afară  de arena  din  mijloc,  care  era  luminată  de 
reflectoare  puternice.  Marea  arenă  pătrată  avea  o  podea 
murdară  şi  era  împrejmuită  cu  panouri  de  lemn  mînjite  cu 
sînge.
în părţile opuse, arenei, stăpînii şi antrenorii îşi pregăteau cîinii 
pentru  luptă.  Deşi  nu-l  mai  văzuse  de  mulţi  ani,  recunoscu 
antrenorul din faţa ei. Era Jigger.
Cash se apropie de ea.
- Ai vreun favorit pe care vrei să pariezi?
- Du-te dracu !
Cash  rîse  şi  o  împinse  spre  cel  mai  apropiat  rînd  de  bănci. 
Găsiră loc la capătul celui de al patrulea rînd. Cei din jur erau 
atenţi la ceea ce se petrecea în arenă în clipa cînd Schyier se 
aşeză pe locul ei.



Observînd că era una dintre puţinele femei de acolo, îşi luă o 
ţinută distantă, preţioasă, de care Macy ar fi fost mîndră şi îşi  
trase fusta în jos pe genunchi.
- Inutil, îi şopti Cash la ureche. Atragi atenţia ca un deget 
inflamat, scumpo. Dacă-ţi acoperi genunchii, or să se zgîiască la 
ţîţe.
Părul ei îi mătură faţa în clipa în care întorcînd brusc capul îi 
aruncă tăios:
- Ţine-ţi gura!
Ochii lui luceau ameninţător în întuneric.
- Fii  atentă  cum  vorbeşti  cu  mine,  ma  cher,  spuse  el 
ranchiunos. Cînd i-o apuca pandaliile, s-ar putea să fiu singurul 
care să te apere de un viol în grup.
Printr-un efort  de voinţă,  reuşisă  se stăpînească, nevoind să-i 
arate că se teme. îşi îndreptă atenţia spre podium. Fu străbătută 
de  un  fior  cînd  recunoscu  Clinele  care  mîrîia  pe  podeaua 
murdară la adversarul lui. Era acelaşi care o atacase.
Mai urît  si  mai rău decît  cei  doi cîini,  era  totuşi  Jigger  Flynn. 
Schyler îl privi cu o fascinaţie plină de groază pe cînd îşi ţinea 
mîinile pe botul cîinelui,  călare pe spatele animalului,  îl  ridică 
pînă ce acesta rămase sprijinit doar pe picioarele din spate.
Părul rărit, albit al lui Flynn era pieptănat pe spate, netezit cu 
ulei, ceea ce făcea să-i lucească pielea roşie a capului. Ochii lui 
mici şi întunecaţi erau' adînciţi în-orbite. înconjuraţi de carnea 
pufoasă arătau ca stafidele într-un aluat de pîine.  Avea nasul 
gros, buzele subţiri şi aspre. Schyler se îndoi că ar putea zîmbi. 
Bărbia i se topea în pielea lăsată, flască de dedesubt. Era scund. 
Avea gîtul gros şi o burtă de băutor de bere care-i atîrna peste 
centură.  Pantalonii  lui  largi  păreau  că  se  menţin  cu  greu  de 
şoldurilemici.
Picioarele erau subţiri şi curbe şi labele ridicol de mici.
Nimeni nu ştia cîţi bani are, dar se zvonea că e cel mai bogat om 
din parohie, din afaceri ilicite. Dar oricît ar fi fost de bogat, cu 
siguranţă,  nu.se vedea.  Hainele lui  păreau luate din  coşul  de 
gunoi. Er^u vechi şi soioase. întreaga lui fiinţă radia răutate.
- Ce face cu cîinele?



Cash care o studia atent, se uită spre podium. Jigger ţinea cîinele 
cu faţa la celălalt. Scutura uşor animalul în timp ce continua să-i 
strîngă botul în mîini.  Celălalt antrenor făcea la fel.  Picioarele 
din spate ale cîinilor se zbăteau stîrnind nori de praf oriunde 
ghearele lor atingeau podeaua.
- Asta se numeşte zgîrmat. Antrenorii îi provoacă deliberat 
stîrnind instinctele lor naturale de a lupta, înfuriindu-i pentru a 
se repezi unul la altul. Lupta se termină cînd un cîine îl omoară 
pe celălalt sau cînd unul refuză să zgîrme şi să atace.
- Adică...
- încearcă să-şi smulgă beregatele.
Singurul  lucru  care  o  ţinea  pe  Schyler  lipită  pe  bancă  era 
hotărîrea ei încăpăţînată de a nu coborî în ochii lui Cash. Un om, 
pe care îl  bănui  a  fi  arbitru,  ceru linişte  şi  enumera regulile. 
Evident, era un lucru de rutină şi nu interesa pe nimeni în afară 
de ea. Toţi se agitau nerăbdători să vadă lupta.
Schyler sări practic în sus cînd cele două animale fură eliberate 
şi se repeziră unul la altul. Prin natura sportului, se aşteptase la 
violenţă, dar nimic nu egala ferocitatea cu care dinii se atacară. 
Erau uimitor de tenace şi puternici.  Se repezeau unul la altul, 
fără să dea semne de oboseală.

Cînd ţîşni sîngele prima oară, Schyler întoarse capul şi  îşi  lipi 
fata de umărul lui Cash. Era revoltată, dar şi ' plină de oroare, 
înţelegînd  cît  fusese  de norocoasă că  scăpase doar  cu  cîteva 
zgîrieturi superficiale din gura cîinelui.
Zguduită,  îşi  înălţă  capul  şi  privi  pînă  cînd cîinele  lui  Jigger  îl 
prinse pe celălalt de umăr în timp ce acesta îl prinse de şold. 
Rămaseră astfel nemişcaţi.
- Asta-i poziţia de repaos, spuse Cash. Li se dă un minut, 
nu mai mult. Vezi?
Ambii  antrenori  urcară pe podium.  Fiecare  avea un băţ  ca  o 
suliţă pe care îl vîrîrăîn gura cîinelui şi o deschiseră.
- Asta  se  cheamă băţul  de  pauză.  Timpul  de  odihnă s-a 
terminat.
Gîinii fură reluaţi şi zgîrmatul începu din nou.



- Nu-şi  atacă  niciodată  antrenorii?  întrebă  Schyler.  Era 
hipnotizată de lucirea diavolească din ochii lui Flynn în timp ce 
îşi zgîndărea cîinele.
- Ştiam că o să se întîmple.
- Nu-i  de mirare.  Sînt  aduşi  în  arenă ca să  moară.  Cash 
continuă s-o privească, chiar şi după ce
cîinii fuseseră lansaţi unul contra celuilalt. Zgomotul din clădirea 
de metal  începu să  crească proporţional cu violenţa din ring. 
Mulţimea de sîmbătă seara umpluse sala pînă la refuz. Oameni 
şi cîini asudau puternic:* Cîinii care aşteptau să lupte simţeau şi 
ei  tensiunea.  Mirosiseră  sîngele  şi  aşteptau să-l  guste.  Lătrau 
feroce, înnebuniţi de dorinţă în cuştile lor de sîrmă.
Suspinul brusc al mulţimii atrase atenţia lui Cash spre ring. De 
data aceasta nu era doar sînge. Piele şi carne fuseseră smulse 
de pe umărul cîinelui opus
celui lui Jigger. După trecerea şocului iniţial, mulţimea izbucni în 
urale. Cîinii lui Jigger erau de obicei favoriţii luptelor. Oamenii îşi 
investeau  în  pariuri  lefurile  lor  cîştigate  greu  şi  acum cei  ce 
pariaseră pe favoriţi, întrezăriseră victoria.
La fel şi cîinele lui Jigger. SeA lansase asupra duşmanului său cu 
vigoare sporită. îşi înfipse colţii în gîtul celuilalt cîine şi-i smulse 
o  halcă  de  carne,  tăindu-i  jugulara.  Sîngele  ţîşni  din  rană 
împroşcînd scîndurile ringului.
Schyler îşi puse mîna la gură şi întoarse capul. Mîna stîngă a lui 
Cash se ridică reflex, se aşeză pe ceafa ei şi îi apăsă faţa în golul 
umărului său. Braţul lui drept îi cuprinse talia şi o atrase spre el. 
Privind  peste  umăr,  scoase o  înjurătură vulgară  cînd  văzu că 
mulţimea se dublase de cînd veniseră ei. între vei şi ieşire se afla 
acum o mare agitată de bărbaţi cu gîturile întinse să vadă finalul 
luptei.
Schyler nu mai putea respira, dar nu era nimic pentru că nici nu 
voia. Pereţii sălii  înţesate o apăsau. Aerul neventilat era ceţos 
din  cauza  sutelor  de  ţigări.  Căldura  înăbuşitoare  concentra 
mirosurile  neplăcute  pe  care  ajunsese  să  le  simtă  cu  fiecare 
respiraţie. Sudoare, cîine, fum, sînge.
Degetele ei se strînseră şi sfîşiară cămaşa lui Cash.
- Te rog.



Apelul rostit pe un ton răguşit, trecu prin el ca un cui ruginit. 
Atinsese un punct slab pe care îl credea calcificat încă de cînd 
fusese în Vietnam unde vedea oameni murind zilnic.
- Ţine-te bine. Am să te scot de aici. Păsîndu-i prea puţin de 
mîndria  ei,  acum Schyler  se agăţă de el,  ascultîn*du-i  bătăile 
inimii  cu speranţa că va  acoperi  urletele  mulţimii  de maniaci 
însetaţi de sînge. Speranţă inutilă. Cînd cîinele rănit mortal căzu 
la podea, urletele atinseră un nivel asurzitor.
- Gata, s-a terminat. Dar uită-te bine Schyler la cel pe care 
vrei să-l înfrunţi.
Cash înfipse un deget sub bărbia ei şi i-o ridică, în ring, Jigger îşi  
plimba  cîinele  cu  o  lesă,  în  timp  ce  mulţimea  aclama.  Blana 
cîinelui era sfîşiată şi plină de sînge. Zîmbetul satisfăcut al lui 
Flynn îi făcu mai mult rău decît vederea sîngelui vărsat.
Cînd se întoarse spre Cash, faţa ei era lividă.
- Animalul ăla nu-i un cîine de casă. E o maşină antrenată 
să ucidă, pentru a produce bani. Dacă te atingi de cîinii lui, Jigger 
te va ucide, spuse Cash.
Aşteptă o clipă pentru a fi sigur că fusese înţeles, apoi se ridică 
în  picioare  şi  întinse  braţele  spre  ea.  Punîndu-şi  braţele  pe 
umerii lui, îl lăsă s-o ridice în braţe. Ţinînd-o strîns lipită de el şi 
încercînd  s-o  apere  cu  propriul  său  corp,  îşi  croi  drum spre 
ieşire. Era blocată de oameni care intrau sau ieşeau numărîndu-
şi cîştigul sau blestemînd soarta,* felicitîndu- se sau consolîndu-
se reciproc.
Din masa de corpuri, Schyler auzi:
- Isuse Cristoase, Schyler ce dracu faci aici?
Schyler se opri, se întoarse în direcţia vocii cunoscute şi stătu 
nemişcată în mijlocul mulţimii strînse în jurul ei, al lui Cash şi 
Ken Howell. Cumnatul ei se uita la ea cu nişte ochi roşii şi lucioşi 
de băutură. Cu gura căscată, se holbă la ea neîncrezător, apoi la 
Cash, şi din nou la ea.
- Răspunde-mi! Ce dracu' faci aici?
- Pot să-ţi pun şi eu aceeaşi întrebare, replică ea.
- Ajută-mă s-o scot de aici, Howell. Blocăm ieşirea.
Ken  aruncă  o  privire  acră  spre  Cash,  apoi  stîngaci  îi  apucă 
mîna'lui Schyler şi începu să împingă lumea într-o parte în timp 



ce se strecurau spre ieşire. Afară era plin de bărbaţi care beau, 
rîdeau, glumeau şi discutau lupta care se încheiase şi pe cele ce 
urmau. Ken o împinse pe Schyler spre colţul clădirii, departe de 
mulţime, după care repetă întrebarea.
- Ce cauţi  aici?  Mai ales  cu ăsta,  spuse el  indicîndu-l  pe 
Cash cu bărbia, dispreţuitor.
- Nu  mai  ţipa  la  mine,  Ken.  Nu  eşti  dădaca  mea.  Sînt 
femeie în toată firea şi n-am de dat socoteală nici ţie nici altora.
Probabil că nu auzise bine. Sau poate nu fusese prea atent.
- l-ai cerut să te aducă aici? Schyler ezită.
- Nu chiar, dar...
Ken se repezi la Cash şi mîrîi, scuipînd:
- Las-o în pace, înţelegi, băieţaş? Bastard nenorocit, Cajun 
împuţit, am să...
Ken nu mai  avu  satisfacţia  de  a-şi  duce ameninţarea  pînă  la 
capăt.  Cu  o  singură  mişcare  rapidă,  Cash  scoase  un  cuţit  ce 
fusese ascuns într-o teacă pe şold şi în acelaşi timp îl ţrînti pe 
Ken de perete cu destulă putere pentru a-i tăia răsuflarea şi a 
face tabla să răsune. Lama lucioasă a cuţitului era atît de bine 
plasată încît simplul reflex de înghiţire i-ar fi ras mărul lui Adam.
Schyler se dădu un pas înapoi,  uimită şi  înfricoşată. Nările lui 
Cash fremătau la fiecare răsuflare. Ochii lui Ken, roşii şi sticloşi, 
îi ieşiră din orbite. Pe faţă, sudoarea îi curgea şiroaie, ca plînsul 
unui copil.
- întinde-o  cît  mai  repede  înainte  să-ţi  dau  cep,  pui  de 
căţea.
Vocea,  impregnată  de  ritmul  melodios  al  limbii  lui  materne, 
suna la fel  de sinistru ca şi  cuţitul ascuţit ca o lamă. Cash îşi  
retrase cuţitul de la gîtul lui Ken şi se dădu înapoi. Ken îşi pipăi 
gîtul  ca  pentru  a  se  asigura  că  nu  fusese  disecat  şi  rămase 
rezemat de perete ca un laş.

- Cară-te de-aici, repetă Cash. Ochii lui se întoarseră spre 
Schyler. Lucirea rece din ei îi îngheţă sîngele. Şi ia-o şi pe 
ea cu tine.

Cash le întoarse spatele, fără să-i mai pese dacă vreunul ar lansa 
un  atac.  Schyler  îl  urmări  cu  privirea,  strecurîndu-se  printre 
maşinile parcate pînăîl pierdu.



- Unde ti-e maşina, Ken?
Ken ridică o mînă nesigură într-o direcţie vagă. Ea îl luă de braţ 
şi îl trase de la perete. împreună se îndreptară spre maşina lui 
sport. Cînd ajunseră la ea, îi ceru cheile.
- Conduc eu, mormăi el. -Eşti beat. Lasă-mă pe mine.
împotrivirea lui plină de mîndrie o făcu să-şi piardă răbdarea.
- Dă-mi odată cheile alea!
Ken le trînti belicos în palma ei întinsă. Schyler se urcă la volan. 
în clipa în care Ken- închise uşa, ea apăsă pe accelerator. Nu 
încetini nici pe pod, ci îl parcurse în viteză mare.
Era furioasă. Pe Ken,  pentru comportamentul  lui prostesc, pe 
Cash pentru că o obligase la acest calvar, şi pe ea însăşi pentru a 
se fi lăsat condusă la tăiere ca un mieluşel nevinovat.
- Ce căutai cu Cash?
- Pentru Dumnezeu Ken, abia am plecat dintr-un loc în care 
un  animal  l-a  ucis  pe  celălalt  pentru  plăcerea  celor  care  îi 
aclamau, aveau loc pariuri ilicite şi Dumnezeu mai ştie ce, iar tu 
vrei să-ţi spun de ce eram cu Cash Boudreaux?
Vocea ei se ridicase cu un semiton la fiecare cuvînt pînă cînd 
devenise stridentă. Luă o gură de aer proaspăt.
- Boudreaux a vrut să-mi demonstreze ceva. Am încercat 
să-l angajez să ucidă cîinele care m-a atacat. Cred c-a vrut să-mi 
arate cît sînt de preţioşi cîinii aceia pentru Jigger.
§ Isuse, şopti Ken, trecîndu-şi o mînă prin păr. Ţi-am spus s-o 
laşi baltă. Să ucizi unul din cîinii de ring ai lui Jigger? E ca şi cum 
l-ai provoca la duel în plină stradă.
- Nu-ti fie teamă. Cash m-a refuzat.
- Slavă Domnului! Are dreptate. Renunţă, Schyler. Schyler 
schimbă vorba.
- Dar tu ce făceai aici?
Ken scotoci în scaunul de piele scumpă al maşinii şi îşi întoarse 
faţa într-o parte.
- E sîmbătă seara. N-am şi eu dreptul să mă relaxez din 
cînd în cînd?
- Ai pariat?
- E ceva rău?



- Nu. Dar există locuri mai decente pentru asta: cursele din 
Lafayette, un pocher între cunoscuţi...
- Nu te ţine de capul meu. Se lăsă mai jos pe scaun arătînd 
ca un copil îmbufnat. Tricia a sărit cu gura pe mine pentru că n-
am vrut să o duc la un nenorocit de dans la Country Club. N-am 
nevoie s-o mai încasez şi de la tine.
Schyler renunţă. în fond n-o privea ce face Ken în timpul liber. 
Voia să-l întrebe de ce oprise lucrul la . Crandall Logging, dar nu 
era momentul şi nici locul pentru o astfel de discuţie. Era colţos, 
fără  îndoială,  demoralizat  şi  jignit  după ce fusese atît  de rău 
încolţit de Cash.
- Te-a rănit? întrebă ea.
Ken întoarse capul spre ea:
- Pe dracu! Tu să te fereşti de el. Ai văzut ce fel de om e. E o 
otravă, josnic şi feroce ca şi cîinii ăia din
! ring. Nu poti avea încredere în el. Nu ştiu ce urmăreşte sau de 
ce îţi dă tîrcoale aşa deodată, dar are el un motiv. Oricare ar fi, e 
în folosul lui. Apoi, întinzînd un deget spre ea pentru a accentua, 
sfîrşi: Pot să ti-p garantez.
- Am să mă întîlnesc cu cine vreau, Ken, spuse ea rece. Ţi-
am spus de ce m-a dus Cash acolo.
Ken îşi ridică capul ca un cocoş.
- Ţi-a spus şi citi bani cîştigă el?
Schyler  frînă  brusc  în  mijlocul  drumului  şi  se  întoarse  spre 
cumnatul ei. -Cum?
Ken  schiţă  un  zîmbet.  ||  Văd  c-a  uitat  să-ti  pomenească  de 
suma frumuşică pe care o încasează.
- De unde ştii?
- Boudreaux  mereu  pariază  pe  cîinii  lui  Jigger,  aşa  că-n 
seara  asta  a  umflat  potul.  Nu  ştiu  ce  ţi-o  fi  spus,  dar  are 
interesele lui în luptele alea.
- Nu-i de mirare că m-a refuzat, murmură ea.
- Normal. Crezi că era nebun să ucidă un cîine care-i aduce 
atîtea venituri?
Văzînd  deziluzia  lui  Schyler,  îi  puse  mîna  pe  umăr  şi  spuse 
afectuos:



- Ascultă Schyler, Boudreaux întotdeauna îşi apără pielea 
lui mai întîi. Ţine cont de asta. Are instinctul de supravieţuire al 
unui animal din junglă. Nu poti avea încredere în nenorocitul ăla 
de Cajoun tăinuitor.
Schyler se scutură de mîna lui Ken şi porni din nou maşina. Ken 
se întinse şi îşi puse capul în poala ei, 8trîngînd-o cu o afecţiune 
care nu prea era frăţească.
- E prea puţin timp de cînd te-ai întors. Există anumite motive 
pentru marile goluri din structura socială de aici. Ele nu trebuie 
ignorate. O bătu cu palma pe picior. Adu-ţi mereu aminte cine 
eşti şi vei reveni la matcă în curînd. Nu te» înhăita cu corciturile. 
Şi  nu-i  provoca pe cei  ca Jigger  Flynn.  îţi  baţi  singură cuie în 
talpă.
Venind  după  tot  ce-i  spusese  despre  Cash,  tonul  lui 
condescendent, autoritar, şovin o înfurie. Se stăpîni însă. Lăsă ca 
atitudinea  lui  schimbătoare  să-şi  facă  efectul  şi  să-i  dea  mai 
multă fermitate.
De vreme ce nu reuşise să cîştige nici un adept pentru cauza ei,  
Schyler se hotărî să acţioneze de una singură.
Schyler ştia că din clipa în care dinii vor începe să latre timpul pe 
care îl avea la dispoziţie va fi scurt. Flynn va da năvală afară să 
vadă ce-i  cu zarva din  curte Avea  să  fie  dificil.  Trebuia  să  se 
apropie  destul  de  mult  pentru  a  folosi  puşca,  dar  totuşi  la 
oarecare distanţă de casă pentru a nu fi simţită de clini. După ce 
va  fi  îndeplinit  ceea  ce  avea  de  gînd,  îşi  va  atribui  fapta  cu 
plăcere, dar nu voia să-l alerteze pe Flynn dinainte.
îndeplinirea  acestei  operaţii  de  una  singură  nu  era  prea 
înţeleaptă. Schyler înţelegea riscurile implicate şi era dispusă să 
şi le asume. Pe de altă parte, de fiecare dată cînd se gîndea la 
răul pe care îl întruchipa Jigger Flynn, tremura involuntar.
Noaptea trecută îşi luase maşina de pe platou. în seara asta o 
lăsase parcată la Belle Terre şi mersese pînă la casa lui Flynn 
prin pădure. Pentru această
misiune  se  îmbrăcase  cu  nişte  jeansi  vechi  şi  un  tricou  de 
culoare închisă. Se gîndise să-şi acopere părui deschis la culoare 
cu o caschetă dar i se păruse puţin melodramatic.



Mai devreme,  cînd Ken şi  Tricia  erau plecaţi,  iar  d-na Graves 
mătura veranda, Schyler se dusese în biroul lui Cotton şi luase o 
armă de vînătoare din rastel. Examinase atentă ţeava de calibrul 
doisprezece, pentru a fi sigură că era curată şi unsă şi în stare 
perfectă.  Cotton  îşi  ţinuse  totdeauna  armele  de  vînătoare  în 
ordine, gata de a,fi încărcate şi a trage cu ele. Schyler detesta 
armele, detesta atingerea suprafeţelor reci de metal şi lemn, dar 
îşi învinsese aversiunea şi se concentrase asupra a ceea ce se 
obligase să facă.
Cei doi Howelte şi ea luaseră o masă copioasă, ca de duminică, 
la prînz aşa că cina consta din pui fript, fructe şi salată. Ken şi 
Tricia, care încă era supărată că nu fusese la dans în noaptea 
precedentă, fuseseră nervoşi tot timpul mesei.
- A trebuit să văd filmul de sîmbătă seara de la TV singură, 
se plînse Tricia sarcastic, în timp ce tu te-ai dus Dumnezeu ştie 
unde.
Schyler şi Ken se priviră peste masă. Se înţeleseseră tacit să nu-i 
spună Triciei unde fusese el.
- Ţi-am spus că am fost cu nişte prieteni, spuse Ken.
De vreme ce se întorseseră la Belle Terre în maşini  separate, 
Tricia  nu  ştia  că  el  şi  sora  ei  fuseseră  împreună.  Păstrarea 
secretului ştergea fapta ilicită care o făcea pe Schyler să se simtă 
stînjenită, dar continua să creadă că era mai bine ca Tricia să nu 
ştie ce se întîmplase în noaptea trecută. Astfel, ceea
ce nu ştia n-o putea deranja nici pe ea nici pe alţii.
Secretul pe care îl împărtăşeau nu-i apropiase pe Ken şi Schyler. 
Dimpotrivă,  Ken  fusese  certăreţ  şi  iritabil  toată  ziua.  Asta  îi 
convenea de minune. Era mai bine să se ţină la distanţă unul de 
altul după cele întîmplate noaptea trecută, cînd nici unul din ei 
nu apăruse într-o lumină prea favorabilă.
Imediat după.cină, Schyler se scuză şi se duse sus. în camera ei 
se schimbă, apoi se strecură afară din casă pe scările din dos. N-
avea chef să explice unde se duce cu o armă de vînătoare. în 
plus,  dacă  mai  stătea  să-se  gîndească  putea  s-o  apuce 
slăbiciunea.
Acum,  ascunsă  în  dosul  unei  tufe  de  afine  la  cîteva  sute  de 
metri, peste drum de casa lui Flynn, mîinile îi erau umede de 



transpiraţie  şi  inima pornise  în  galop.  Nu privea  cu uşurinţă-
oeea ce urma să facă. Simţi că îi vine rău de la stomac la gîndul 
de  a  ucide,  însăşi  ideea  de  a  face  rău  unui  animal  era 
insuportabilă.
Numai amintirea ferocităţii cu care o atacase cîinele fără nici o 
provocare şi posibilitatea că vreun alt copil lipsit de apărare ar 
putea suferi un astfel de atac, o împingea mai aproape de casa 
lui Flynn. Cîinii lui de ring nu erau cîini obişnuiţi de casă. Erau 
animale primejdioase, crescute să atace şi să ucidă. Dacă Flynn 
ridica  pretenţii  după  aceea,  avea  să-l  despăgubească  pentru 
pierderea lui, între anumite limite. Dar fără nici un fel de scuze. 
Va avea grijă personal să se ia măsuri de interzicere a cîinilor de 
luptă  în  tot  ţinutul,  chiar  dacă  ar  fi  să  apeleze  direct  la 
reprezentantul lor în Congres.
Camioneta lui Flynn era parcată în curte. O pisică jigărită era 
tolănită pe capota maşinii. în curte nu jjjrdea nici o lumină dar 
ieşea destulă prin ferestre pentru a lumina curtea şi a arunca 
umbre lungi, fantomatice. în timp ce se apropia, auzi un TV sau 
un radio. Perdelele murdare de dantelă se ridicau şi se lăsau cu 
întîrziere  în  bătaia*  neregulată  a  brizei.  Se  simţea  miros  de 
friptură de porc. Mirosul era binevenit pentru a împiedica cîinii 
s-o simtă.
De  pe  partea  opusă  a  drumului,  privirea  ei  cuprinse  casa 
calculînd cum să se apropie de ea, din spate. Nu alesese puşca 
de vînătoare la întîmplare. Pistolul era exclus. Ar fi trebuit să se 
apropie  prea  mult.  Carabina  cerea  acurateţe  şi  de  vreme  ce 
trecuseră atîţia ani de cînd nu mai trăsese cu ea, precizia ei era 
îndoielnică. Folosind puşca de vînătoare cu două ţevi pentru a 
trage  în  cuşca  unde  erau  cîinii,  efectul  era  garantat.  Dacă 
împuşcăturile nu omorau cîinii, îi răneau totuşi destul de serios.
Lăsîndu.-se  pe  vine,  Schyler  privi  casa  încă  cinci  minute. 
înăuntru era mişcare. Cîinii se învîrteau in cuşti agitaţi, dar nu se 
auzi nici un lătrat. Trăgînd adînc aer în piept, ieşi din tufişuri pe 
drumul de pietriş şi îl traversă alergînd, expunîndu- se total în 
timpul acesta. Adăpostindu-se în dosul unui şopron dărăpănat, 
se lipi de perete, inhalînd oxigen cu gura larg deschisă.



Unul din cîini mîrîi. Mişcările lor deveniră mai agitate. Un cîine 
scheună prelung ca un semn de întrebare. Schyler sesiză acest 
crescendo de nelinişte. Nu-i simţeau mirosul dar păreau să ştie 
că era acolo. Simţeau pericolul apropiindu-se, un pericol la care 
ea se străduia să nu se gîndească în timp ce-şi verifica puşca 
pentru ultima oară. Încarcă două cartuşe în timp ce alte două 
stăteau  gata  de  a  fi  încărcate.  Ţinîndu-şi  respiraţia,  ridică 
cocoşul. Micuj^ declic metalic stîrnf un alt mîrîit dinspre coteţe. 
Acum era momentul.
Ieşi din dosul şopronului şi aţinti puşca în direcţia împrejmuirii. 
Era cam la şaptezeci şi cinci de picioare depărtare. Degetul îi era 
atîtde ud de transpiraţie  încît  alunecă de pe trăgaci la  prima 
încercare. In cele din urmă reuşi să tragă.
Uitase ce zgomot asurzitor face. împuşcătura răsună în liniştea 
aceea ca un bubuit de tun. Uitase de asemenea de recul, dar îşi 
aduse aminte cu durere cînd patul ii izbi umărul brutal, aproape 
tăindu-i respjraţiav
într-un  colţ  al  minţii,  percepu  zarva  care  erupse  în  jurul  ei, 
schelălăiturile înnebunite ce veneau dinspre coteţe, înjurăturile 
şi  strigătele  ce  veneau  din  casă.  Fără  să  le  dea  atenţie  se 
concentra asupra celei de a doua împuşcături.
Imediat  ce  trase,  eliberă  închizătorul  şi  ţevile  căzură  în  jos. 
Scoase cele două cartuşe goale şi le înlocui cu celelalte două pe 
care le avea înfipte la centură şi închise puşca la loc. Exerciţiul 
făcut în după-amiaza aceea se dovedise util. Reîncărcase arma 
în  mai  puţin  de  opt  secunde.  Trase  al  treilea  cartuş  şi-se 
pregătea să-l tragă pe al patrulea cînd Flynn ieşi smulgînd uşa 
din spate.
Era aproape caricatural de înfuriat. Faţa lui arăta ca o mască în 
mai multe culori iar părul i se ridicase pe creştet. Era desculţ şi 
purta un tricou vechi, vărgat, peste pantalonii lui largi. Departe 
de a fi amuzant, totuşi, era pistolul pe care îl ţinea în mînă. Din 
gura care împroşca salivă la fiecare cuvînt ieşeau
ameninţări cumplite.
Schyler, îngheţă de spaimă. Nu luase în calcul eventualitatea că 
ar avea pistol. Se aşteptase să fie supărat, chiar furios, dar se 
gîndise că va sta de vorbă cu el după ce şocul iniţial va trece şi el  



se va fi calmat. Nu se poate discuta cu un nebun care ţine un 
pistol în mînă. Omul, care înjura şi blestema întreaga omenire, 
părea să fi înnebunit de-a binelea.
încă n-o văzuse. Prima lui grijă era să vadă cîinii. Pentru că nici 
unul nu se repezise s-o atace prin găurile făcute de împuşcături, 
Schyler  presupuse  că  pagubele  erau  serioase.  Unele  animale 
mai  trăiau  încă.  Scheunatul  lor  sfîşietor  avea  să-i  răsune  în 
urechi mulţi ani.
- Cîinii mei... care nenorocit... te omor! Flynn se răsucea în 
jur trăgînd la întîmplare în beznă, cu intenţia  de a-l  ucide pe 
vinovatul care-i tăiase sursa de venituri ilicite.
- Te omor,  fir-ai  al  dracului,  mă cap de băligar,  am să-ţi 
tăbăcesc pielea de-ai să-ţi doreşti moartea, cînd oi termina cu 
tine. Praf te fac!
Schyler văzu o mişcare în spatele lui Flynn.
- Ce s-a întîmplat? întrebă femeia de la fereastră. Schyler o 
recunoscu imediat cu stupoare.
- Gura, căţea neagră! Sună-I pe şerifi  Vreun nenorocit de 
suge-p... mi-a împuşcat cîinii.
Perdeaua căzu la loc. Flynn, împroşcîndu-şi saliva în jur, în furia 
lui,  trase  din  nou.  Acum  glonţul  se  înfipse  în  peretele 
şopronului. Schyler auzi aşchiile de lemn sărind pe lîngă capul 
ei. Fără a se mai gîndi la altceva decît să se pună la adăpost, se 
repezi spre drum, cu şopronul între ea şi Flynn.
Cîteva secunde mai tîrziu îi auzi respiraţia sacadată şi îşi dădu 
seama că o văzuse. Traversă curtea alergînd după ea, înjurînd 
obstacolele din drumul său.
Toate  gîndurile  de  negocieri  diplomatice-  se  risipiră.  Schyler 
fugea pentru a-şi salva viata. Singura ei şansă de a scăpa teafără 
era să traverseze drumul şi să se pună la adăpost în pădurea 
deasă. Se lăsă în * jos în micul şanţ şi urcă pe partea cealaltă. 
Cînd  ajunse  la  drum,  călcîiele  pantofilor  ei  de  tenis  făcură 
pietrişul  să  scrîşnească.  Se  rugă  în  gînd  sănu-şi  scrîntească 
gleznele, o rugăciune ridicolă. Ce mai conta o luxatie de gleznă 
cînd putea primi un glonte? Jigger Flynn o urmărea înnebunit, 
trăgînd  cu  pistolul  în  timp  ce-i  arunca  cele  mai  vulgare 
înjurături.



Ajunsese  în  mijlocul  drumului  cînd  o  camionetă  dădu  curba 
drumului, cît p-aci s-o calce. O evită în ultima clipă şi frînă cu un 
spectaculos nor de praf şi o trombă de pietriş. Uşa din dreapta 
se deschise brusc.
- Hai sus,  idioato!  zbieră  vocea lui  Cash-.  Schyler aruncă 
puşca în maşină, se prinse de uşa
deschisă şi îşi făcu vînt înăuntru. Un glonţ se izbi de uşă.
- Ţine capul jos!
Vino înapoi, ucigaş nenorocit, zbieră Flynn. Trase de mai multe 
ori dar era prea furios pentru a nimeri. Pînă cînd să se calmeze 
destul pentru a ţinti cu grijă, camioneta se pierdu într-un nor de 
praf.
în  cabina  camionetei,  Schyler  se  ghemuise  cu  capul  între 
genunchi şi cu mîinile puse pe cap. Tremura fără să se poată 
stăpîni, chiar şi după ce pericolul trecuse şi blestemele isterice 
ale lur Flynn nu se mai auzeau.
Cash conducea camioneta de parcă era la volanul unui Porsche 
pe o pistă de alergare luînd curbele drumului accidentat într-o 
viteză  nebună şi  fără  ajutorul  farurilor,  făcînd  orice  urmărire 
imposibilă. Drumurile se încrucişau în zona smîrcurilor ca iţele 
din fir de bumbac din păturile acadiene. El le cunoştea pe toate 
şi le urma fără probleme. 
- Te simţi  bine? Ochii  lui  părăsiră  drumul o fracţiune de 
secundă, atît cît "să arunce o privire pasagerei.
- Mi-e rău."A
- Ţi-e rău? în ce fel?
Schyler ridică repede capul şi se uită la el.
- Adică îmi vine să vomit.
Camfoneta  se  opri  cu  un  scrîşnet.  Cash  întinse  mîna  pe 
deasupra ei  şi  deschise uşa. Schyler sări  afară şi  se repezi  în 
tufişurile prăfuite care mărgineau drumul.
Proptindu-se  cu  mîinile  pe  genunchi,  rămase  aplecată  la  un 
unghi drept pînă cînd cuprinsă de spasme vomită tot. Urechile îi 
ardeau ca focul. Pielea i se acoperise de o sudoare lipicioasă. 
Tremura  din  tot  corpul.  Aşteptă  să-i  treacă  groaza.  Nu-i 
trecu,Adar se mai risipi. în cele din urmă deschise ochii. în raza 
privirii îi apăru o sticlă de whisky.



Acceptă sticla şi o duse la buzele albe ca varul. Luă o înghiţitură 
din lichidul îngrozitor, îl plimbă prin gură apoi îl dădu afară. Sau 
asta încercă. Cea mai mare parte i se scurse pe bărbie.
- La  dracu!  Cash  îşi  scoase  basmaua  înnodată  în  jurul 
gîtului şi i-o dădu. Ea îşi tampona bărbia apoi îşi şterse ochii.  
Erau plini de lacrimi deşi nu plîngea.
- Nu eşti în stare să scuipi, dar de tras, te pricepi. Ai făcut 
patru găuri mari cît o cadă de baie în peretele coteţului. Peste 
tot era plin de maţe şi piele...
-Te rog încetează, se rugă ea slăbită, simfind din nou crampe în 
stomac. $
- îti vine iar să vomiţi? Ea dădu din cap că nu.
- Dacă-ţi vine, să-mi spui ca să opresc. Nu vreau s-o faci în 
maşina mea.
Schyler se uită la gaura de glonte din aşa maşinii apoi privi spre 
el umil.
- Du-mă înapoi.
- La Belle Terre.
- La Flynn.
Cash se uită la ea, în culmea neîncrederii.
- Ai baligă în loc de creier, cucoană?
- Du-mă înapoi, Cash.
- Nici mort. M-am săturat să te tot salvez.
- Nici nu ti-am cerut.
- Dacă n-o făceam erai moartă, zbieră el.
- Trebuie  să  mă  întorc.  Trebuie  să-i  spun  că  pjătesc 
pentru...
- Las-o baltă. Vocea lui tăie aerul umed tot atît de precis ca 
şi mîna care făcu o mişcare de tăiere. Doar nu vrei să afle Jigger 
cine le-a făcut de petrecanie cîinilor lui.
- Dar nu pot pur şi simplu să... Cash o apucă de umeri:
- Ascultă,  de  ce  crezi  că  m-am  băgat  acolo  cu  luminile 
stinse?  N-am  vrut  să  te  luminez.  Deie  Domnul  să  nu-mi  fi 
recunoscut camioneta.
- L-am auzit spunînd că vrea să cheme şeriful. Dacă şeriful 
e acolo, ne putem explica. în mod sigur...
Cash o zgudui violent şi ea tăcu brusc.



- Schyler, nu-ţi dai seama cu ce fel de om ai de-a face. Ăsta 
nu umblă cu procese. Se repede la beregată, ca şi cîinii lui. Te-
am sfătuit s-o laşi baltă, dar acum treaba e comisă. Fereşte-te de 
el şi nu recunoaşte ce-ai făcut în fata nimănui.
- Trebuie să mă întorc, repetă ea printre lacrimi.
- Rahat! exclamă el, înfuriat. N-ai auzit ce-am spus?
- Am văzut-o pe Gayla prin fereastră.
- GaylaTrances?
- Da. Fiica Vedei. O cunoşti? Era în casă.
- Aşa e. Cash îi lăsă braţul şi se dădu înapoi. Ţinîndu-se de 
uşă,  Schyler  se  uită  la  el  fără  să  înţeleagă.  Gayla  trăieşte  cu 
Jigger de cîtiva ani.
Simţi că îi fuge pămîhtul de sub picioare. Copacii întunecaţi se 
învîrteau în jurul ei.
- Gayla? Cu Jigger Flynn? E imposibil.
- Urcă.
Fără urmă de compasiune,  o împinse în  maşină  şi  trînti  uşa. 
Ocoli maşina şi se urcă la volan, Lăsase motorul să meargă aşa 
că  porniră  imediat.  Farurile  erau  încă  stinse.  Mergeau  pe 
drumuri atît de înguste încît uneori ramurile copacilor atingeau 
caroseria şi se împleteau formînd un tunel în jurul lor. Schyler 
nu-i ceru să aprindă farurile. Cash ştia exact ce face. Te simţi 
uşurat cînd altcineva ia deciziile, cel puţin un timp.
Epuizată îşi  rezemă capul  de geamul  deschis  şi  lăsă briza  săi 
răcorească faţa
- Vorbeşte-mi  de  Gayla.  Cum  de  a  ajuns  să  trăiască  cu 
nenorocitul ăla?
- Cînd ajungem acasă. La mine.
- Aş prefera să nu merg.
- Da. Şi eu aş fi preferat să nu dau tîrcoale pe la Flynn în 
seara asta, aşteptînd ca tu să faci tîmpenia pe care ai făcut-o.
- Erai...
- Parcat exact la cotitura drumului.
- Erai atît de sigur c-am s-o fac?
- Am avut o puternică bănuială c-ai să încerci
ceva.



- Chiar şi după ce mi-ai spus să n-o fac? Cash îi aruncă o 
privire de cunoscător:
- Tocmai pentru că te-am avertizat să n-o faci.
- Cred că-ti datorez un nou mulţumesc, spuse ea după o 
clipă.
- Oui. Cred că da.

Capitolul 3
Cash opri maşina. Pedala de frînă scoase un hîrşîit cînd o apăsă 
pînă la podea. Faţa lui se întoarse spre ea. Timp de o clipă, se 
uitară intens unul la altul.
- Ce-mi dai că ti-am salvat din nou viata? întrebă el moale. 
Se cam saltă nota de plată.
Schyler  îi  susţinu  privirea  fără  să  clipească,  deşi  în  forul  ei 
interior  se  simţea  uşoară  şi  inconsistentă  ca  un albuş  de ou 
bătut. îşi simţea gura uscată, dar nu din cauza recentei stări de 
greaţă.
După cîtevâ secunde, buzele lui se rotunjiră formînd zîmbetul lui 
caracteristic, cinic:
- Linişteşte-te. N-am să te încasez în seara asta.
- Ce drăguţ.
- Nu-i vorba de asta. Nu avem timp. Deschise uşa. De aici 
mergem pe jos, d-ră Schyler.
Evitase intenţionat drumurile care duceau la Belle Terre, aşa că 
se  apropiaseră  de  casa  lui,  dinspre  extremitatea  mai 
îndepărtată.  Luînd-o de mînă,  o conduse pe cărarea plină  de 
bălării către rîulet şi către casa de pe mal ascunsă îrftre pomi.
Era făcută din chiparoşi şi era probabil  tot atît de veche ea şi 
conacul. Ca şi localul lui Red Broussard, casa era înălţată de la 
sol, stînd pe butuci enormi de chiparos. Acoperişul de metal se 
extindea deasupra unei prispe retrase, mărginită de stîlpi care îl 
sprijineau.  Obloaneje  vechi  erau  deschise  lăsînd  să  se  vadă 
geamul  ferestrelor.  O  scară  exterioară  fixată  la  un  capăt  al 
prispei ducea la un al doilea nivel.
Cash o ajută să urce treptele de lemn şi o conduse în casă, în 
camera din mijloc. La un capăt era un cămin şi o mică bucătărie. 



Camera servea  drept  cameră de zi  şi  loc  de mîncat.  Era  mai 
curată deâît se aşteptase ea, dar purta clar amprenta originii lui 
'Cash/
Văzuse  casele  reconstruite  ale  Cajunilor  care  erau  o  atracţie 
turistică  deosebită  în  acel  ţinut  din  Louisiana.  Arhitectura 
acestei case era tipică, chiar şi cu acea galerie şau prispă cu gard 
din dosul casei, lungă cît camera de zi. Printr-o uşă îngustă se 
vedea baia, evident cu adaos modern la planul original.
Pe prispă era un pat dublu de metal, un birou, o masă anemică 
cu un mic televizor portabil şi pe el un pachet de cărţi de joc. 
Biblioteca era înţesată cu romane de succes în versiune ieftină şi 
reviste recente. Faptul că citea cărţi fu al doilea lucru care, pe 
lîngă curăţenie, o surprinse. .îşi dădu seama că prispa^era locul 
unde  Cash  îşi  petrecea  majoritatea  timpului  cînd  era  acasă. 
Dădea înspre rîu.
- Ce e sus? întrebă ea.
- Dormitorul mamei.
O parte din mobilă era evident făcută în casă, dar cu măiestrie.  
Existau  aspecte  de  modernism,  ca  de  exemplu  televizorul, 
cuptorul  cu  microunde şi  ventilatorul  cu elicea  din  trestie  ce 
atîrna de o grindă din tavanul camerei principale. Cash apucă 
şnurul şi-l smuci. Ventilatorul începu să mişte aerul.
- Ceva de băut? Se.duse la dulapul din bucătărie, desfăcu 
perdeaua de pînză simplă atîrnată pe o vergea şi scoase o sticlă 
de whisky.
- Te rog, pune-i şi apă.
- Gheată?
Ea dădu din cap în semn că nu. Cash reveni aducînd şi sticla cu 
el, şi-i dădu paharul.
- la  loc.  îi  arătă un fotoliu  tapiţat  cu americă,  un fotoliu 
care  putea  fi  cumpărat  în  orice  magazin  de  mobilă.  Părea 
absurd de ne-la-locul-lui în casa aceasta interesantă de pe malul 
rîului,  dar  Schyler  se  cufundă  în  el,  recunoscătoare  pentru 
confortul lui.
Nimic în seara asta nu- păruse normal. Dinţii ei se ciocniră de 
pahar cînd luă o înghiţitură.
- Mulţumesc.



Cash se tolăni în fotoliul geamăn opus, şi luă o înghiţitură din 
propria lui Abăutură,* după ce pusese ] sticla pe măsuţa dintre 
ei. îşi puse picioarele încălţate în cizme, tot acolo, cu o gleznă pe 
cealaltă.
- Unde ai învăţat să tragi?
- M-a învăţat Cotton.
Cash îşi ridică paharul spre gură, se opri o clipă, apoi bău şi zise:
- A făcut o treabă bună.
- Nu sînt mîndră de ce-am făcut în seara asta.
- Tatăl tău ar fi.
- Poate,  admise  ea,  ranchiunoasă.  Gînditoare,  îşi  plimbă 
degetul pe gura paharului.
- Am avut cu el un dezacord pe tema asta, spuse ea cu un 
zîmbet  gînditor.  Voia  să  merg  la  vînătoare  cu  el  în  fiecare 
toamnă, dar eu nu puteam trage decît în lucruri neînsufleţite. L-
am dezamăgit. Luă o nouă înghiţitură rapidă, apoi puse paharul 
pe măsuţă lîngă picioarele lui Cash şi se'ridică în picioare.
fi încă un pahar?
- Nu, mulţumesc.
Făcu  un  mic  ocol  explorator  în  jurul  fotoliului,  lunecîndu-şi 
degetul pe ţesătura noduroasă.
- în seara asta a fost altceva. A trebuit s-o fac. Dar nu vreau 
să fiu felicitată pentru măiestria mea.
Se  plimbă  prin  cameră,  apoi  se  îndreptă  spre  fereastra  de 
deasupra chiuvetei din bucătărie. Pe pervaz creştea o iarbă de 
grădină. Aparent părea îngrijită atent. Se uită la el peste umăr, 
întrebătoare. Cash dădu din umeri şi îşi turnă un nou pahar de 
whisky.
- Mama avea întotdeauna plante la fereastră, spuse el.
- Foloseşti ierburile pentru leacuri?
Schyler  pusese  întrebarea  ca  să-l  tachineze,  dar  el  răspunse 
serios:
- Unele din ele.
Lîngă frigiderul demodat care făcea zgomot, era o ramă agăţată 
de perete, şi în ea fuseseră înfipte mai multe poze vechi. Schyler 
se aplecă spre ele pentru a le vedea mai bine. Exista o femeie cu 



un copil, un băiat cu păr ondulat şi nepieptănat, şi ochi maturi,  
serioşi.
- Tu şi mama ta?
- Oui.
Părul  femeii  era  negru  şi  cîrliontat,  strîns  în  jurul  feţei 
triunghiulare  ce  cobora  dintr-o  frunte  înaltă  spre  bărbia 
ascuţită, caracteristică. Ochii ei prelungi, exotici o făceau să pară 
că deţine o mulţime de secrete. Zîmbetul ei misterios spunea că 
ea nu împărtăşea nici unul. Avea buzele în formă de inimioară, 
pline şi voluptuoase, incitante şi sexy.
Schyler îşi amintea de Monique, dar niciodată aşa de tînără. Şi o 
văzuse numai de la distanţă. Fu captivată de fotografie.
- Mama ta era foarte frumoasă.
- Mulţumesc.
- Cîti ani aveai aici?
- Poate zece. Nu-mi amintesc.
- Cu ce ocazie?
- Nu-mi amintesc nici asta.
Schyler se uită la celelalte poze. Erau instantanee de marinari 
obosiţi de luptă cu plăcuţe de identificare atîrnate de gît, rînjind, 
comportîndu-se prosteşte. Unul -luase o poziţie de jucător de 
baseball  în cerc, ţinînd arma ca pe un baston de baseball.  în 
unele poze îl recunoscu pe Cash.
- Vietnam?
- Oui.
- Aveţi  toti  aerul  că vă distraţi.  Cash scoase un sunet de 
dispreţ.
- Da, ne distram al ciracului acolo.
- N-am vrut să fiu frivolă.
- Tipul cu mustaţă a încasat-o a doua zi după ce s-a pozat. 
Medicii  nici nu şi-au dat osteneala să-l oblojească, au încercat 
doar  să-i  bage  toate  măruntaiele  la  loc  înainte  de  a  veni 
elicopterul să-l ia. Apoi arătă cu degetul altă poză. Nu ştiu sigur 
ce  i  s-a  întîmplat  ăstuia  cu  pălăria  aia  caraghioasă.  Eram în 
patrulare. Cînd am auzit ţipetele, ceilalţi am întins-o. Surprinsă 
de atitudinea lui blazată, îl întrebă:
- Cum poţi vorbi astfel de prietenii morţi?



- N-am prieteni.
Schyler se dădu înapoi ca şi cum ar fi lovit-o.
- De ce faci asta? -Ce?
- Răsplăteşti grija cu cruzime.
- Din obişnuinţă, cred.
- Du-mă acasă.
- Nu-ţi  place  aici?  îşi  întinse  braţele  pentru  a  cuprinde 
modesta cameră.
- Nu-mi placi tu.
- Majoritatea celor din lumea ta nu mă plac.
- Eu nu fac parte dintr-o clasă. Eu sînt eu. Şi motivul pentru 
care lumea nu te place e acela că eşti un nesuferit sarcastic şi 
rău.  Unde e telefonul?  Dacă nu mă duci  laBelle  Terre am să 
chem pe cineva să mă ia.
N-am telefon.
- N-ai telefon?
Cash rînji de neîncrederea din întrebarea ei.
- în felul ăsta n-am nevoie să vorbesc cu cine nu   vreau.
- Cum poţi trăi fără telefon?
- Dacă am nevoie, mă* duc la biroul de la platformă şi îl 
folosesc.
- Uşa e întotdeauna încuiată.
- Există soluţii. Schyler era îngrozită.
- Descui cu speraclul? Intri clandestin şi iei fără voie?
Zîmbetul lui lipsit de căinţă era ca o confesie semnată.
- Nu numai că eşti detestabil, dar mai eşti şi hoţ.
- Pînă acum nimeni nu pare să se fi sesizat. J?| Ştie cineva?
- Cotton.
Schyler fu surprinsă.
- Cotton te lasă să foloseşti lucrurile de la Belle Terre? în 
schimbul a ce?
Ipjjr Asta rămîne între mine şi el. Brusc îşi puse paharul pe masă 
şi  se  aplecă  înainte  punîndu-şi  coatele  pe  genunchi.  Să  nu 
cumva  să  faci  vreo  prostie  în  legătură  cu  Gayla  Frances,  ai 
înţeles?
- in cel mai rău caz, am să vorbesc cu ea.
- N-o face. N-o să-i placă amestecul tău.



- Ba am să mă amestec. Vreau să aud din gura ei că trăieşte de 
bunăvoie cu omul acela. Pîrtă atunci nu cred. Nu înţeleg de ce îi 
permite Vedâ. .Cash îi aruncă o privire ciudată.
- Veda a murit.
Schyler simţi că i se opreşte respiraţia. Genunchii i se îndoiră şi 
se prăbuşi în fotoliu. Se uita la el fără să-l vadă.
-Cred că te înşeli.
- Nu. IU
- Veda moartă?
Cash dădu din cap. Schyler. coborî privirea şi rămase cu ochii în 
gol, încercînd să-şi imagineze o lume din care Veda lipsea. Buna, 
iubitoarea Veda care o îngrijise cînd avea colici şi cînd îşi julea 
genunchii sau cînd avea probleme de inimă.
- Cînd?.
- Acum cîţiva ani. Nu mult după ce-ai plecat. Nu ţi-a spus 
sora ta?
O amorţeală rece ca moartea îi învălui trupul. Scutură din cap.
- Nu, nu mi-a spus. Mi-a spus că fusese obligată s-o lase pe 
Veda să plece.
Cash mormăi un cuvînt murdar.
- A  lăsat-o  să  plece.  Păi  sigur.  Asta  a  fost  începutul 
sfîrşitului.  Veda  s-a  îmbolnăvit  imediat  după  aceea.  Personal 
cred că s-a întîmplat din cauză că vipera aia pe care o numeşti 
soră a dat-o afară de la Belle Terre.
Se lăsă pe spate în fotoliu şi continuă:
- Veda era prea bătrînă pentru a găsi o altă slujbă. Apoi s-a 
îmbolnăvit  şi  n-a  mai  putut  munci.  Gayla  a  trebuit  să  lase 
colegiul şi să vină acasă ca s-o îngrijească. Slujbe nu prea erau. 
Gayla a acceptat ce-a găsit. A fost angajată să servească băuturi 
într-un bar. Acolo l-a întîlnit pe Jigger. Lui i-a plăcut ce-a văzut şi 
a  luat-o  sub  aripa  lui.  A  instruit-o  într-o  meserie  mult  mai 
profitabilă.
Schyler îl privea neîncrezătoare.
- Minţi. Iii
- De  ce  aş minţi?  întreabă pe oricine.  E  adevărat.  Gayla 
făcea prostituţie în cea mai ordinară bombă din oraş.
- N-ar face niciodată asta.



- A făcut-o, ascultă-mă pe mine. Schyler respinse vehement 
cele spuse de Cash.
- Dar e atît de drăguţă, de inteligentă, de dulce.
- Tocmai  d-aia  a  devenit  favorita  lui.  Schyler*  îşi  muşcă 
buzele încercînd să-şi reţină
lacrimile.
- Printre  fetele  lui  Jigger,  Gayla  strălucea  ca  o  monedă 
nouă. D-aia a păstrat-o pentru sine.  Acum o împrumută doar 
ocazional şPatunci la un preţ exorbitant.
Schyler îşi duse mîna la cap.
Fără milă, Cash continuă:
- Veda  a  murit  mai  ales  de  ruşine  şi  disperare.  Tricia 
Howell le spunea tuturor că era bătrînă şi incompetentă şi că 
aproape dăduse foc la Belle Terre din neglijenţă, lăsînd fierul de 
călcat în priză. Şi apoi mai era şi Gayla. Veda nu putea suporta 
să vadă ce ajunsese.
Era imposibil.  Schyler o cunoştea pe Gayla de cînd o născuse 
Veda, copil întîrziat. Amîhdouă plînseseră cînd domnul Frances 
fusese ucis într-o explozie-la rafinăria de ulei unde lucra. Atunci 
o invitase Cotton să se mute la Belle Terre. Schyler o văzuse pe 
Gayla crescînd, devenind o adolescentă fermecătoare. Tocmai o 
condusese la plecarea ei la colegiu, înainte de a pleca în Anglia.
- Şi Jimmy Don?
Jimmy Don Davison fusese iubitul  Gaylei  încă de la grădiniţă. 
Devenise  vedeta echipei  de football  a  liceului  din Heaven.  Pe 
.teren era cunoscut ca idolul din Heaven. Era un atlet atît de bun 
încît un antrenor de la LSU îl selecţionase dîndu-i o bursă pe 
patru  ani.  Era  un  tînăr  chipeş,  inteligent,  popular  printre 
studenţii  albi  şi  negri  deopotrivă.  Era  însă  cunoscut  de  toată 
lumea că el aparţine Gaylei Frances şi ea lui.
- E priponit.
- Priponit? Adică la închisoare? Schyler îl presă: Pentru ce?
- Era  încă  în  liceu cînd se petreceau toate astea.  Cînd a 
auzit  că  Gayla  se  mutase'  la  Jigger,  s-a  îmbătat,  şi-a  pierdut 
minţile  şi  a  făcut  praf  un  bar  şi  cam  pe  toţi  care  se  aflau 
acolo/Aproape că l-a ucis pe unu1 care se lăuda că fusese cu 
Gayla, spunîndu-le tuturor celor care voiau s-asculte ce bucăţică 



bună  e.  Jimmy  Don  a  recunoscut  toate  acuzaţiile  şi  acum 
ispăşeşte. Trei ani, cred.
Schyler  îşi  acoperi  faţa  cu  mîinile.  Era  prea  mult  pentru  o 
singură  seară.  Veda,  Gayla,  Jimmy  Don,  vieţi  ruinate.  Deşi 
indirect, toate astea erau din vina Triciei. Prin asociere, Schyler 
se simţi şi ea vinovată.
îşi ridică ochii şi se uită la omul tolănit în fotoliul opus., Părea să 
aibă b plăcere perversă să o tortureze.
- Iţi  face  plăcere  să-mi  spui  toate  astea,  nu?  Cash 
recunoscu cu o mişcare a capului:
- în felul acesta ai să ştii calibrul oamenilor cu care trăieşti 
în casa aia mare, luxoasă. Sora ta e o căţea ordinară. Claponul 
ăla de bărbat al ei e o glumă, Cotton... nu ştiu ce-i cu el. S-a dat 
la  o parte şi  a  lăsat-o pe Tricia  să facă ce pofteşte cu vieţile 
oamenilor.
Schyler  îşi  ridică  puţin  bărbia.  Nu  avea  nimic  împotrivă  să 
cunoască slăbiciunile familiei sale, dar era cu totul altceva ca un 
străin, în special unul ca Boudreaux, să le ştie.
IplGeea ce se întîmplă la Belle Terre nu te priveşte. Nu admit să-
mi vorbeşti de râu familia.
Se ridică în picioare şi"îl privi-de sus, imperativ şi distant.
Cash îşi  ieşi  din  fire.  O secundă,  rămase jezemat de spătarul 
fotoliului, aparent indiferent. în clipa J următoare însă se afla în 
faţa ei, ţinînd-o strîns de umeri.
- Am să spun exact ceea ce poftesc despre oricine şi orice.
- Nu despre familia mea.
Cash îşi lunecă degetele prin părul ei apăsîndu-i capul, ţinîndu-l 
fix, şi apropiindu-şi fata de a ei, spuse:
- Bun. Hai să-ţi spun ce cred despre tine.
- Nu mă interesează ce crezi  despre mine.  Buzele lui  se 
frecară de ale ei.
- Ba eu cred că da.
- încetează!
Zîmbind, Cash îi atinse din nou buzele.
- Cred  că  eşti  cea  mai  interesantă  femeie  pe  care  am 
întîlnit-o de un timp încoace, d-ră Schyler.
- Dă-mi drumul.



încercă să evite buzele lui răscolitoare care-i sorbeau răsuflarea, 
dar erau de neevitat. Blînde, îi lunecau pe faţă, delicate ca nişte 
petale. încercă să-l îndepărteze ,dar efortul i-a fost zadarnic..
- O  femeie  care-l  înfruntă  pe  Jigger  Flynn...  merită 
cunoscută mai îndeaproape.
Făcu o mişcare din şolduri înainte şi în sus, folosind fermoarul 
jeansilor pentru a o atinge sugestiv între pulpe.
- Eşti dezgustător.
Rîsul lui a fost gros, adînc, murdar.
- Interesează-te, d-ră Schyler. Majoritatea femeilor ar fi de 
altă părere. Şi cred că mori de curiozitate să vezi şi tu.
Schyler încercă să se dea la o parte, dar el îşi apăsă degetele pe 
creştetul ei destul de tare pentru a o jena şi a o împiedica să se 
elibereze. Apoi îi ridică faţa şi o sărută, acoperindu-i buzele cu 
ale sale. Schyler scoase un sunet înăbuşit de protest cînd limba 
lui i se furişă printre buze, în gură. Penetraţia leneşă, zvîrcolită a 
limbii lui îi produse un şoc. Se răsuci prinzîndu-I de umeri să nu 
cadă.
După un sărut lung, apăsat, CashASpuse:
- Exact cum mi-am închipuit. Iţi dai aere de doamnă, dar în 
fond eşti ca o petardă în ziua de 4 iulie, gata să te aprinzi, gata 
să explodezi.
Mrinile lui lunecară de pe capul ei în jos, pe umeri şi braţe pînă 
la talie pe care o cuprinse. Cu o smucitură o atrase şi o lipi de el.
- Simţi asta? Exact chibritul pentru a aprinde petarda.
Schyler  îi  arse  o  palmă  zdravănă.  Ochii  lui  se  îngustară 
periculos.
- Ce ai? Nu eşti obişnuită cu...?
B|; Murdăriile, domnule Boudreaux. Nu, nu sînt obişnuită.
- Cumnatul nu-ţi vorbeşte vulgar în pat? Schyler se albi de 
indignare. Cash rînji, adăugind:
- Cum reuşeşte Howell să vă satisfacă pe amîndouă?
încetează!
- Oamenii  din  oraş  se  întreabă  dacă  trece  de  la  un 
dormitor la altul sau dormiţi toţi într-un pat mare, fericiţi.



Schyler  îl  împinse  în  piept  atît  de  tare  încît  trebui  să-i  dea 
drumul. Ieşi alergînd din casă şi coborî treptele orbecăind. El o 
urmă imediat. Prinzînd-o de mijloc o lipi de el scurt.
gl N-ai de ce să fugi; Nu-mi trebuie firimiturile lui Howell. Urcă 
în maşină, te duc acasă.
- Nu merg nicăieri cu tine.
- Ţi-e teamă că te vede lumea?
- Da, mi-e teamă să nu creadă lumea că felul tău de a minţi 
şi înşela m-ar putea molipsi şi pe mine.
- Felul meu de a minţi şi înşela?
- Ai pariat pe cîinele lui Jigger noaptea trecută.
- Nu neg. $3»;
- De ce nu mi-ai spus că faci bani de pe urma cîinilor cînd 
ţi-am cerut să-l ucizi pe acela?
- Nu tfe privea pe tine.
- M-ai manipulat! strigă ea. Ducîndu-mă acolo, sfătuindu-
mă spre binele meu să nu fac nimic contra lui! Dar de fapt tu îţi 
apărai propriile interese.
- Ce-are a face una cu cealaltă?
- Mincinosule! Ai cîştigat o mulţime de bani.
- Poţi fi sigură.
Recunoaşterea lui calmă o cutremură de furie.
- Eşti exact atît de lipsit de scrupule pe cît se spune.
îşi smulse braţul din strînsoarea lui. îl ura pe acest
om. încercase să comunice cu el ca un egal, dar el
n-o lăsa. Ken avea dreptate în privinţa asta.
Diferenţele sociale erau la fel de adînc încrustate ca şi
inelele unui stejar şi la fel de impenetrabile. Sistemul
era feudal, de neacceptat, dar exista. Cash
Boudreaux o coborîse la nivelul lui şi se simţea înjosită.
- Acum că te-ai răcorit, urcă în maşină.
- Nici nu mă gîndesc.
- Unde te duci?
- Acasă.
Cash veni după ea.
- Nu fi proastă. Nu poţi ajunge la Belle Terre pe jos în toiul 
nopţii.



- Faci pariu?
Cash o prinse iar.
- Te-ai supărat pentru că am spus ceea ce ştii deja, dar nu 
vrei s-auzi. Lumea mă face netrebnic. Perfect. Nu dau un sfanţ 
pe ce spune lumea. Am să intru în iad pentru ce-am făcut, dar n-
am alungat niciodată o bătrînă care depindea de mine, cum a 
făcut sora ta. Şi nici n-aş permite altuia s-o facă, aşa ca fricosul 
ăla de Howell, sau să închid ochii, cum a făcut Cotton.
Schyler se holbă la el.  Chiar şi  pe întuneric vedea că rînjeşte. 
Sărutul lui fusese erotic, dar nu din'dorinţă sexuală. îl folosise 
pentru a o insulta, pentru a o pedepsi că este ceea ce este şi 
ceea ce el nu va fi. niciodată.
- Să  nu  te  mai  apropii  de  Belle  Terre  sau  de  cineva  de 
acolo. Mai ales de mine. Dacă te mai prind pe acolo te împuşc 
pentru violare de proprietate.
Cu aceasta îşi luă puşca din maşina lui şi porni spre casă pe jos.
Gayla  stătea  pe  scaunul  cu  spătar  din  colţul  camerei.  Jigger 
admitea să fie văzută dar nu şi auzită, ca un copil, mai ales cînd 
nu era singur,  în afară de cazurile  cînd o folosea pentru a îi 
întreţine oaspeţii. în seara asta, oaspetele era şeriful. Gayla ştia 
din  experienţă  că  şerifului  îi  place  să  facă  dragoste  în  stilul 
clasic. Era un porc, dar unul pedant. In seara asta însă, era în 
interes de serviciu, aşa că Gayla era scutită de a-l servi.
- Ţi-ai făcut vreun duşman recent, Jigger? Şeriful Pat Patout 
se uită cu jind la paharul de
whisky din faţa lui Jigger dar refuzase să bea. îşi  învinsese cu 
greu  adversarul  la  ultimele  alegeri  şi  începuse  deja  să  lupte 
pentru următoarele. în ultimul timp fusese la fel de prudent şi 
conştiincios ca o învăţătoare rămasă fată bătrînă.
- N-am nici un duşman pe lumea asta, şerifule, spuse Jigger 
sec. Ştii foarte bine.
De  fapt  amîndoi  ştiau  exact  invers.  Şeriful  îşi  drese  vocea 
zgomotos şi aruncă o privire încărcată de pofte spre Gayla. Fata 
ei rămase impasibilă ca şi cum ar fi fost prea proastă pentru a 
înţelege ce vorbeau. Această pasivitate fusese singurul mod în 
care supravieţuise în ultimii anii. Stătea acolo lăsîndu-l pe şerif 
să-i admire sînii ţanţoşi, simetrici şi bine definiţi ca două conuri 



de brad crescute  pe pieptul  ei.  Forma lor  se  vedea  clar  prin 
rochia  subţire  şi  strîmtă  pe  care  Jigger  o  obliga  s-o  poarte. 
Susţinînd privirea şerifului cu ochii lipsiţi de viaţă, îi adresa tot 
felul de epitete care-i veneau în minte.
Patout  îşi  şterse  gura  cu  dosul  mîinii  şi  se  foi  pe  scaun 
descumpănit.
- Da-mi  şi  mie  un  strop,  spuse  el  arătînd cu  capul  spre 
sticlă, Mi-e cam sete în seara asta. E-al dracu' de cald.
Jigger îi  turnă o porţie zdravănă, pe care şeriful o bău dintr-o 
înghiţitură.  Aproape  imediat  fruntea  îi  fu  îmbrobonită  de 
sudoare.
- N-oi fi avînd tu duşmani, Jigger, hîrîiră coardele lui vocale, 
dar precis c-ai călcat pe careva pe coadă. A fost destul să dau 
puţin cu nasu' pe la coteţele alea "ca să-mi dau seama.
- Nenorociţii, mîrîi Jigger.
- Crezi c-au fost mai mulţi?
- Unu' a tras, altu-a condus maşina.
- Ai recunoscut-o?
Jigger scutură din capul său lucios, asudat.
- Prea întuneric, prea repede.
- N-ai văzut nimic?
Gayla tresări cînd îşi dădu seama că şeriful i se adresase ei. îşi  
trase picioarele desculţe sub scaun, îndoindu-şi degetul mare de 
la fiecare picior, înfundîndu-le în linoleumul murdar şi crăpat. 
Mîinile ei erau strînse, formînd doi pumni de culoarea cafelei, 
întinzîndu-şi braţele îşi strînse pumnii între pulpe ca pentru a-i 
ascunde. Se relaxa însă şi îşi retrase pumnii cînd îşi dădu seama 
că  poziţia  aceea  îi  făcea  sînii  şi  mai  proeminenţi.  Ţapul  cu 
insigna prinsă de buzunarul cămăşii  se uita ia  ea cu ochii  lui 
albaştri.
Ca răspuns la întrebarea lui,  dădu din cap în semn că nu. N- 
aveau decît s-o tortureze, dar nu le va spune niciodată ceea ce 
ştia. Nu le va spune de Schyler Crandall. Ea fusese în curtea lui 
Jigger şi trăsese cu arma în cuşti.
Era total de neînţeles, dar era adevărat. Ar fi recunoscut-o pe 
Schyler oriunde. Se ruga la Dumnezeu ca Schyler să n-o fi văzut. 
Altminteri n-ar mai învrednici-o nici cu o privire. întoarcerea lui 



Schyler n-avea nici o legătură cu ea, dar era cumva o alinare, să 
ştie că prietena ei se întorsese.
- N-am  văzut  nimic,  şerife,  spuse  ea  stîlcind  cuvintele 
deliberat.
Jigger se răsti la ea peste umăr:
- Vorbeşte  frumos,  fet'ţo!  spuse  el.  Pregăteşte-i  ceva  de 
mîncare şerifului.
- Nu, mulţumesc, Jigger. Am luat deja cina.
- Dă-i ceva uşor. Ochii  lui Jigger, tăioşi ca două pumnale, 
păreau că vor s-o înfigă pe Gayla în tapetul zdrenţuit, cu motive 
florale într-o nuanţă de roz, din spatele ei.
- Nu vrea.
- Ţi-am spussă-i dai ceva! urlă Jigger, trîntind cu pumnul în 
masă, făcînd să se clatine conţinutul sticlei
de whisky.
Gayla se ridică. Picioarele ei fîşîiră pe podeaua murdară. De pe 
poliţa  de  deasupra  maşinii  de  gătit,  luă  o  farfurie.  Ridică  o 
bucată de carne de porc, pămîntie, Unsuroasă din tigaie, o puse 
pe o farfurie şi adăugă o lingură de salată verde. Rupse o bucată 
de pîine din ceea ce rămăsese şi o puse peste salată, apoi duse 
farfuria neapetisantă la masă şi o trînti în faţa şerifului în silă.
- Mulţam', spuse Patout îndercînd să zîmbească. Jigger o prinse 
cu braţul pe după mijloc şi o lipi de el cu o smucitură. Umăruflui 
i se înfipse în abdomen. O bătu pe crupă, lăsînd mîna să lunece 
mîngîietor şi strîngînd carne'a tare prin rochia subţire.
- E fata bună. în general. Şi cînd nu e... O bătu zgomotos cu 
palma pe fese, tare, ca să simtă. Gayla nu se clinti.
O muscă începu să bîzîie în jurul farfuriei şerifului
atacînd-o lacomă după ce acesta îi puse sosul de
Tabasco. Şeriful muie o bucată de pîine în sos şi apoi
şi-o îndesă în gură. în timp ce Jigger continua s-o
pipăie, Gayla se concentra asupra muştei. O văzu
aşezîndu-se pe capacul de metal cu găurele al
solniţei. Mama ei ar fi murit mai curînd decît să lase o
muscă să intre în bucătăria de la Belle Terre. Dar
mama ei ar fi murit înainte de a lăsa şi alte lucruri să
se întîmple, înainte ca fiica ei să fi devenit.o



prostituată.
Jigger îşi 'strecură mîna lui noduroasă sub rochia ei şi o făcu să-
lunece în sus pe dosul coapsei. Gayla  rectionă din reflex, deşi 
fata ei nu trăda nimic din repulsia pe care o simţea.
- Citi cîini ţi-a omorît?
- Doi.  Al  treilea  a  trebuit  să-l  împuşc  eu.  Schelălăia 
îngrozitor. îi atîrnau creierii. Un altul nu va mai putea lupta. E ca 
mort. Rîse urît. Dar căţeaua gestantă nici n-a fost rănită. Cînd o 
să fete, o să am cei mai buni puiandri luptători din ţinut.
Şeriful continuă să înfulece. Din cînd în cînd mîrîia ca să-i arate 
lui Jigger că-l ascultă.
- Am să fac tot ce pot, dar nu prea sînt indicii.
- Găseşte-i pe nenorociţii ăia care mi-au omorît dinii şi noi 
o să-ti facem un cadou frumos, aşa-i scumpo?
Patout se opri din mestecat pentru a se uita la Gayla. Buzele şi 
bărbia îi luceau de grăsime. Ea privi în jos la el, întrebîndu-se 
dacă ochii ei dezvăluiau cumva cît de mult detesta toti bărbaţii.
Şeriful  înghiţi  totul  apoi  puse  farfuria  la  o  parte.  Se  ridică, 
încercă să-şi  aranjeze centura şi  întinse mîna după pălăria de 
cowboy, ţesută din pai.
- Păi atunci să m-apuc de treabă. AIJI să caut o camionetă 
cu o gaură de glonţ.
- Vezi că-aproape toate au aşa ceva pe la noi. Jigger îl însoţi 
pe  şerif  pînă  la  uşa  din  spate  făcută  din  plasă  de  ţînţari, 
împingînd-o pe Gayla la o parte, neglijent. Caută*un indiciu mai 
bun.
-t  Nu-mi spune tu mie  ce-am de făcut,  Jigger.  Ochii  răi ai  lui 
Jigger se făcură mai răi.
- Atunci să ştii că oricine ar fi ăia de-au făcut-o, o să le fie 
mult mai bine dacă-i găseşti tu înaintea mea.
Cei doi schimbară o privire plină de înţeles.
Patout îşi puse pălăria, aruncă o ultimă privire slugarnică spre 
Gayla apoi ieşi pe uşă, care se închise în urma lui cu un scîrţîit şi 
pocnet de lemn
vechi.A
- îngroapă cîinii ăştia mîine dimineaţă. O să se împută pe 
căldura asta, aruncă el peste umăr.



- Vino şi îngroapă-i tu, maţ-umflat, mormăi Jigger în timp 
ce-şi flutura mîna.
Jigger voia ca animalele moarte să pută. Voia să pută pînă la cer. 
Voia ca tot ţinutul să le simtă mirosul, să ştie ce s-a întîmplat, iar 
cei  care  o  făcuseră  să  fie  avertizaţi  că  se  va  răzbuna.  O  să-i 
găsească, nici o grijă. Va fi fără milă. Să fie de exemplu. Nimeni 
n-a scăpat de mîna lui Jigger Flynn. Apoi p să se ocupe de căţeii 
aceia, să-i facă cei mai răi din Louisiana şi chiar dincolo de ea. 
Gîndul prestigiului pe care-l va cîştiga, lăsînd la o parte banii, era 
foarte atrăgător.
Se întoarse spre Gayla, care spăla farfuria şerifului.
- Hai la culcare.
In  mod obişnuit,  lăsa  la  o  parte  orice  ocupaţie  şi  îl  urma în 
dormitor.  Cu  cît  capitula  mai  repede,  cu  atît  se  termina  mai 
curînd.  Dar  îşi  aduse  aminte  de  Schyler  care,  din  motive 
necunoscute,  se  ridicase  împotriva  lui.  Curajul  lui  Schyler  o 
molipsise şi pe ea.
I Nu p... pot în seara asta, Jigger. Mi-a venit ciclul.
In clipa următoare Jigger se repezi la ea şi o lovi peste gură cu 
dosul mîinii, făcînd-o să-şi muşte buzele şi să-i curgă sînge.
- Căţea  mincinoasă!  Ai  avut  ciclu  săptămîna  trecută.  Mă 
crezi tîmpit? Crezi că nu-mi amintesc? îi dădu un picior în spate 
trimiţînd-o cu capul în perete.
- Lasă-mă, Jigger,  nu te mint.  Jigger  îşi  înfipsese mîna în 
părul ei creţ şi scurt. 
ţinea aşa pentru că dacă era lung, Jigger îl putea folosi ca pe o 
armă.  Chiar  şi  aşa  o  apucase  destul  de  zdravăn  ca  să-i  dea 
lacrimile.
- Am zis, la culcare. Acum.
Punînd mînă după mînă, începu să se deplaseze pe lîngă perete, 
pe  pipăite,  dirijată  de  degetele  încleştate  în  părul  ei.  Se 
împiedică în uşă şi căzu în
camera de zi. Jigger îi smuci capul pe spate atît de puternic încît 
aproape îi rupse gîtul. Intră împleticindu-se în dormitor.
Docilă acum, se opri în faţa patului şi îşi descheie rochia. 0 trase 
peste cap şi o lăsă să cadă la picioare. Goală se urcă în pat şi se 
întinse pe spate, sperînd ca totul să se termine cît mai repede.



Jigger  se dezbrăcă şi  se urcă pe ea făcînd arcurile  patului  să 
pocnească. Grohăind ca un mistreţ o pătrunse scurt şi dur. De 
durere, Gayla îşi arcui spatele şi prinse în mîini cearceaful aspru 
de  dedesubt  în  timp  ce  călcîiele  se  înfipseseră  în  salteaua 
subţire. Dar nu scoase nici un sunet. Ştia că lui îi place s-o audă 
ţipînd  cînd  îi  provoca  durere  şi  nu  vru  să-i  dea  această 
satisfacţie.  După  reacţia  iniţială  la  pătrunderea  lui  brutală, 
rămase total impasibilă.
Această împerechere grosolană n-avea nimic din modul în care 
ea  şi  Jimmy  Don  făceau  dragoste  începînd  de  la  vîrsta  de 
cincisprezece ani. Erau atît de tineri, se iubeau atît de mult... Nu-
şi puteau lua ochii şi mîinile unul de pe altul. Sîngele le curgea în 
vene  fierbinte  şi  dulce,  ca  pralinele  clocotind  într-un  boiler. 
Sărutările  şi  mîngîierile  nu  mai  fuseseră  suficiente,  urmaseră 
cerinţele urgente ale trupurilor lor. Doamne, ce bine fusese!
Din acea zi, începuseră să facă dragoste în mod regulat. Şi nu se 
simţise niciodată murdară. Cu Jigger se simţise întotdeauna ca o 
scuipătoare.  Relaţiile  sexuale  cu Jimmy Don o  făcuseră să  se 
simtă pură,  iubită,  dorită,  nu întinată,  sau atît  de murdară şi 
josnică încît să-şi dorească moartea.
Se gîndise la asta mereu. Sinuciderea fusese o preocupare tot 
timpul  de  cînd  începuse  să  trăiască  cu  Jigger.  Singurul  lucru 
care*o oprise fusese speranţa, speranţa vagă că într-o bună zi îl  
va vedea din nou pe Jimmy Don şi acesta are s-o ierte.
Se gîndise de asemeni să-l ucidă pe Jigger. Cînd cădea într-una 
din acele stări  de stupoare alcoolică, se gîndise să-i  înfigă  un 
cuţit  de  măcelar  în  burtoiul  lui  umflat  şi  să  scape  de  toată 
nenorocirea asta. Nimic din ce putea să i se întîmple după aceea 
nu putea fi mai rău decît calvarul ei zilnic
Dar Veda o obligase să meargă regulat la biserică de două ori pe 
săptămînă,  duminică  şi  miercurea,  şi  să  se  roage.  Religia  îi 
intrase  adînc  în  suflet.  Predici  tunătoare  despre  iad  şi 
damnaţiune o ţinuseră pe drumul drept, mai tot timpul. Nu ştia 
sigur  ce  înseamnă  catran,  dar  era  îngrozită  la  gîndul  de  a 
petrece o eternitate în el.
Dumnezeu o va ierta pentru a-l fi iubit pe Jimmy şi a se fi culcat 
cu  el  înainte  de  a  se  mărita.  Dumnezeu  înţelegea  că  ea  e 



căsătorită cu Jimmy Don în inima ei. Şi o va ierta şi pentru a-i fi 
lăsat pe alţii să se folosească de corpul ei pentru a-şi satisface 
plăcerile. Reţetele şi medicamentele pentru mama ei
fuseseră  atît  de  scumpe...  Negresele,  indiferent  cît  ar  fi  de 
deştepte,  nu  prea  găseau  de  lucru  în  birouri,  în  bănci  sau 
magazine. în timpul unei crize economice, nu găseau nimic de 
lucru.  Ea  era  prea  drăguţă,  înfăţişarea  ei  era  prea  senzuală 
pentru  ca  lumea  s-o  angajeze  la  făcutul  curăţeniei.  Nici  o 
nevastă cu mintea întreagă n-ar fi dorit-o în preajma soţului sau 
fiului ei. Aşa că făcuse ceea ce îi rămăsese de făcut. Dumnezeu 
ştia ce e în sufletul ei şi înţelegea.
Ar fi depăşit chiar şi înţelegerea Lui, şi iertarea Lui, dacă l-ar fi 
omorît pe Jjgger Flynn cu sînge rece. N-o făcuse. Tolerase ceea 
ce-i făcea chiar şi acum cu speranţa că va muri de moarte bună 
şi  va  părăsi  această  viaţă  fără  a-şi  periclita  şansele  de  a  o 
petrece pe cea viitoare în ceruri cu Papa şi Mama şi poate chiar 
cu Jimmy Don.
în seara asta dura mai mult că de obicei. Răsuflarea împuţită a 
lui Jigger i se revărsa peste faţă. Transpira ca un porc. Sudoarea 
pica de pe corpul lui pe sînii ei.
Nu mai putea suporta.
Gayla  îşi  ridică  picioarele  ei  lungi,  elegante şi  le  încrucişa  pe 
spinarea  lui,  strîngîndu-i  puternic  şoldurile.  Jigger  scoase  un 
geamăt de plăcere, ,o parodie grotescă a suspinelor pe care le 
scosese ea cîndva sub pieptul puternic, tare, neted al lui Jimmy 
Don.
Pasiunea ei prefăcută îşi făcu efectul. Jigger termină, aruncîndu-
şi pe spate capul său urît, turtit, urlînd ca un măgar. Se prăbuşi 
peste  ea  înainte  de  a  se  rostogoli  pe  pat,  zguduind  arcurile 
şubrede. Rămase întins pe spate, alb, umflat, slinos ca un melc 
fără cochilie.
Gayla  îi  întoarse  spatele  strîngîndu-şi  membrele  protector. 
Rămase nemişcată,  bucuroasă că  se  terminase totul  şi  că  nu 
fusese mai rău ca un pumn peste gură sau un picior în spate.
Dar nu plînse decît după ce Jigger începu să sforăie. Plîngea în 
tăcere. în timp ce-şi spunea rugăciunea, lacrimile ei de regret, 
amărăciune şi disperare îi curgeau tăcute pe obrajii mătăsoşi.



- V-a căutat cinevada telefon în timp ce lipseaţi,  îi  spuse 
doamna  Graves  lui  Schyler.  Am  pus  mesajul  pe  biroul  d-lui 
Crandall.
- Mulţumesc.
Paşii lui Schyler răsunară cu ecou pe podeaua tare de lemn din 
marele  hol  central,  în  timp  ce  mergea  spre  camera  pătrată 
ascunsă în dosul scării interioare.
Camera placată cu scînduri  era domjnată de un birou masiv. 
Schyler  îşi  trînti  poşeta  şi  cheile  maşinii  peste  muntele  de 
scrisori nedeschise şi se aşeză pe scaunul de piele. Semăna cu 
cel din biroul de la fabrica de cherestea dar fără atîtea amintiri 
care o legau de acela. Cotton nu-l folosea prea des.
Macy  nu  voia  să  le  împuie  capul  fetelor  cu  discuţiile  despre 
cherestea şi pieţele de desfacere. Protestase împotriva vizitelor 
prea dese pe care
Schyler le făcea aici vorbind cu Cotton despre afaceri, aşa că o 
instruise la fabrică, iar acasă se făcuse pace.
Gîndurile lui Schyler se concentrară asupra tatălui ei. încă nu se 
schimbase nimic în starea lui. Cu mai puţin de o oră în urmă, 
cardiologul îi spusese că asta era îmbucurător.
p.E  ca  un scor  strîns,  ca  şi  cum ţi-ai  săruta  sora,  spusese el. 
Starea lui nu-i un motiv de veselie, dar trebuie să ne bucurăm că 
nu-i mai rău.
- Tot nu se poate şti .cînd va fi operat?
- Nu,  dar  cu  cît  îi  dăm  maimult  timp  pentru  a.  se 
înzdrăveni, cu atît e mai bine. în acest caz, fiecare zi de întîrziere 
e în avantajul nostru.
După o scurtă vizită în salonul de terapie intensivă se întorsese 
acasă.  Avea  moralul  scăzut.  îi  era  dor  de  Mark.  Căldura  era 
groaznică. îi era foame de ceva bun. Era sătulă de Ken şi Tricia 
care se ciondăneau continuu. Tînjea după un somn bun.
Pe cînd forma numărul de telefon pe careH scrisese doamna 
Graves, înţelese două dintre motivele pentru care nu dormise 
bine. Unul era Gayla Frances. Celălalt era Cash Boudreaux.
- Delta National Bank.
Schyler îşi dădu seama că se făcuse legătura. -Ă... poftim?
- Delta National Bank. Doriţi ceva?



Nu se aşteptase ca telefonul să fie în probleme de afaceri. Pe 
blocnotes-ul din faţa ei era scris un nume. îl ceru la telefon.
- Cu domnul Dale Gilbreath, vă rog, spuse ea cu o nuanţă 
de curiozitate în voce.
- Telefonul e ocupat. Vreţi să aşteptaţi?
- Da, vă rog.
în timp ce aştepta, Schyler îşi scoase pantofii şi îşi frecă degetele 
mari  de  la  picioare  pentru  a  restabili  circulaţia.  De  mîine  va 
reveni la sandale. Pe căldura asta, pantofii cu tocuri înalte erau 
o dovadă de masochism.
Cine  naiba  era  acest  Gilbreath?  Numele  nu-i  spunea  nimic. 
Căuta în memorie dar nu găsi nimic, aşa că renunţă şi începu să 
se gîndească la lucruri mai presante.
Trebuia să facă ceva în legătură cu Gayla. Dar ce? Povestea pe 
care  i-o  spusese  Cash  era  prea  |  evidentă  pentru  a  nu  fi 
adevărată, şi probabil avea dreptate că Gaylei nu i-ar fi plăcut un 
amestec din partea ei. Ceva trebuia totuşi făcut. Nu putea s-o 
lase  pe  Gayla  să  mai  trăiască  cu  scîrba  aia  de  om.  Modul 
insultător  în  care  vorbise  cu  ea  arăta  ce  viată  oribilă  duce. 
Schyler IUI putea sta fără sa facă nimic. Problema era să decidă 
ce  şi  cum sa  întreprindă  pentru  a  nu4  face  mai  rău.  Pentru 
moment, lăsa la o parte şi această dilemă.
Cash Boudreaux. Doamne, aici ce era de făcut? Aparent putea 
răspunde: nimic. Să nu facă nimic. Cash locuise la Belle Terre 
toată viaţa şi ea abia îi simţise prezenţa. De ce o deranja acum? 
O sărutase. Ei, şi? N-avea nici o importanţă. Jş|
Dar de fapt* avea. Era ca o mîncărime nelocalizată. Nu ştia unde 
să se scarpine ca să uite de ea. N-ar fi trebuit să-i placă sărutul. 
Dar  îi  plăcuse.  Nu  putea  scăpa  de  amintirea  asta  pînă  nu 
înţelegea  de ce de fiecare  dată  cînd se  gîndea la  sărutul  lui, 
simţea un impuls sexual.
- Domnul Gilbreath e liber, acum.
Schyler tresări.
-A, da, mulţumesc.
- Gilbreath.
- Domnule Gilbreath, aici Schyler Crandall. M-aţi căutat mai 
devreme.



Tonul lui se schimbă brusc. Trecu de la glacial la îndatoritor.
- E o plăcere să vă aud, domnişoară Crandall.  Adevărată 
plăcere. Vă mulţumesc că m-aţi sunat.
- Vă cunosc? 
Gilbreath rîse amuzat de stilul ei direct.
- Sînteti  în  dezavantaj.  Am  auzit  atîtea  despre 
dumneavoastră încît îmi sînteti foarte cunoscută.
- Lucraţi la bancă?
- Sînt preşedinte.
- Felicitări.
Fie că sarcasmul ei nu-şi atinsese ţinta, fie că îl ignorase voit.
- Cotton şi cu mine lucrăm mult împreună. Mi-a spus. că 
locuiţi la Londra.
- E adevărat.
- Cum se simte?
Schyler îl puse la curent cu ceea ce aflase.
- Tot ceea ce putem face e să aşteptăm. Gilbreath scoase 
un sunet de simpatie.
- Ar putea fi mai rău, spuse el.
- Da, mult mai rău.
Conversaţia  trena.  Schyler  era  nerăbdătoare  să  termine  cu 
telefonul  şi  să  ia  o  aspirină  pentru  durerea  de  cap  care  o 
încerca.
Mulţumesc  pentru  telefon,  domnule  Gilbreath.  Cotton  va 
aprecia faptul c-aţi întrebat de el.
- Nu v:am sunat doar din curtoazie, domnişoară Crandall.
îşi dădu seama de asta după noua inflexiune din vocea lui. Nu 
mai părea că se dă peste cap pentru a fi amabil.
-Da?
-Trebuie să ne vedem. Probleme bancare.
- Cu mine? Cred că ştiţi că nu eu mă ocup de problemele 
financiare ci cumnatul meu...
- Da, desigur, dar de vreme ce problema ar putea afecta 
direct Belle Terre, m-am gîndit că ar fi bine să vă consult. Ca o 
favoare.
Schyler  îşi  încruntă  puternic  sprîncenele,  nu  numai  datorită 
durerii de cap.



- Despre ce e vorba?   ţfţ[
- Un împrumut important. Dar cred că trebuie să discutăm 
acest lucru personal.
Nu-i  plăcea personajul.  Ştiu  asta  instinctiv.   Respectul  lui  era 
fals. Nu dorea altceva decît să-i spună să se ducă dracului. Mă 
rog, nu chiar aşa. Ceea ce dorea cel mai mult era să se dezbrace, 
să facă un duş călduţ şi apoi să se întindă pe cearcefurile reci 
pînă la cină, poate*îi trecea durerea de cap trăgînd un pui de 
somn. Dar orice gînd de relaxare fu suprimat.
- Vin imediat.
- Dar n-am timp în această...
- Făce-ti-vă!
O oră'mai tîrziu Schyler intra în foyerul din imitaţie de marmură 
roz  de la  Delta  National  Bank.  Clădirea  îi  era  necunoscută  şi 
ocupa acum toată distanţa dintre două străzi exact în centru, 
acolo unde fusese înainte un local ieftin. Era păcat că în locul 
unde fusese centrul de răcoritoare se construise-această casă 
de bani, că în loc de limonada, Coka, şi sandviciuri cluh cu trei 
straturi se serveau acum cereri pentru credite. O cuprinse dorul 
după holul vechii  bănci placat în lemn negru, decorat discret. 
Aproape că se simţea mirosul banilor.
După părerea ei, acest hol modern, pustiu, era hidos. Era tot atît 
de steril ca o sală de operaţii şi tot atît de clinic. N-aveâ nimic 
distinctiv,  nici  o  personalitate.  Insule  de  scaune  crómate  cu 
perne rigide de culoare mov, pluteau pe un covor verde-marin. 
Cotton obişnuia să spună că dacă un scaun nu scîrţîie un pic 
cînd te aşezi pe el, n-are nici o valoare. Schyler gîndea la fel.
Fu  condusă  spre  unul  din  acele  scaune  de  un  recepţioner 
zîmbitor care-i era necunoscut. După ce se aşeză, se uită în jur şi 
văzu cîteva feţe cunoscute care-i zîmbiră din boxele de sticlă şi 
de la ghişee. Aceasta îi mai dădu un pic de curaj. Cuvintele Belle 
Terre şi „împrumut important" îi stăruiau în minte ca bărzăunii 
care aşteaptă ca victima neajutorată să sucombe.
- Domnişoară Crandall, vă rog să poftiţi.
Fu condusă din hol într-unui din birourile ca un acvariu, ocupat 
de d-l Gilbreăth, preşedintele băncii, care îi strînse mîna zîmbind 
onctuos.



- Domnişoară Crandall  ati avut noroc că am reuşit  să-mi 
fac puţin timp. Luaţi loc. O cafea?
- Nu, mulţumesc.
Dădu din cap spre recepţioneră şi aceasta se retrase. Gilbreăth 
se  aşeză  la  birou  pe  scaunul  cu  spătar  mobil  şi  îşi  încrucişa 
mîinile pe abdomen.
- îmi face o deosebită plăcere să vă cunosc, în sfîrşit.
Fu cît  pe aci să  mintă  şi  să spună „de asemeni";   dar spuse: 
„mulţumesc". Intuiţia ei se dovedise corectă. îl detestă imediat. 
Simţea că avea să-i dea veşti rele, c-o să aibă necazuri.
El  o  privi  ceva  mai  lung  decît  ar  fi  fost  flatant.  Aproape 
insultător.
- Ce părere aveţi de noua noastră bancă?
- E impresionantă. Făcuse într-adevăr impresie asupra ei, 
dar nu simţi nevoia să adîncească lucrurile.
- Este,  nu-i  aşa?  Sîntem  mîndri.  Era  timpul  ca  centrul 
oraşului Heaven să arate mai altfel, nu?
- Sînt o sentimentală.
- Adică?
Omul nu ştia cînd să se oprească. îi* Adică mie îmi plăcea aşa 
cum era.
Zîmbetul lui se stinse şi el luă o poziţie mai distantă.
- E  surprinzător  pentru  o  femeie  modernă  ca  | 
dumneavoastră.
- Mărturisesc că am gusturi demodate.
- Da, mă rog, lucrurile vechi au şi ele valoarea lor, dar eu 
am zis întotdeauna că e loc si de mai bine.
Schyler avea destulă experienţă pentru a-şi da | seama că omul 
încerca  s-o  cîştige.  In  loc  să  intre  într-o  dispută  de opinii  cu 
cineva  p% care nu-l  cunoştea şi  a  cărui  părere ji  era  absolut 
indiferentă, adoptă o atitudine rezervată şi se prefăcu că culege 
o scamă inexistentă de pe tivul rochiei.
Gilbreath îşi puse o pereche de ochelari şi deschise un dosar din 
fata lui.
-  Regret  că a trebuit  să vă deranjez,  domnişoară Crandall.  îşi 
ridică  ochii  spre  ea,  inţimidant,  măsurînd-o  peste  ramele 
ochelarilor.



Schyler îl privi în ochi peste suprafaţa lucioasă a biroului fără ca 
măcar să clipească pînă cînd el îşi coborî din nou privirea asupra 
dosarului.  Dar  e  de  datoria  mea,  continuă  el,  să  protejez 
interesele băncii, indiferent cît de neplăcut poate fi acest lucru 
uneori.
- De ce nu intraţi în subiect? Oricît ar fi de neplăcut.
- Foarte bine,  spuse el scurt.  Am vrut să ştiu dacă boala 
neaşteptată  a  lui  Cotton  poate  avea  vreo  consecinţă  asupra 
împrumutului pe care i l-am acordat.
Cumpănind, Schyler îşi încrucişa din nou picioarele. încercă să- 
şi  păstreze calmul,  deşi,  ori  de cîte ori  trecea o umbră peste 
Belle Terre, avea o senzaţie puternică de rău la stomac.
- Nu ştiu nimic de împrumut. Care sînt exact condiţiile în 
care s-a făcut?
Gilbreath se lăsă din nou pe spate.
- Noi îi spunem o „notificare balon". în acest caz, Cotton a 
împrumutat trei sute de mii de dolari acum un an, cu dobînda 
plătibilă trimestrial. Pînă acum a fost plătită la timp.
- Atunci  nu  văd  care-i  problema.  Punîndu-şi  braţele  pe 
masă,  Gilbreath  o  privi  cu  seriozitatea  unui  maestru  de 
ceremonii funerare.
- Potenţial,  şi  accentuez  potenţial,  problema  este  că 
scadenţa  împrumutului,  pe  lîngă  plata  dobînzii,  este  pe 
cincisprezece ale lunii următoare.
- Sînt sigură că tata ştie asta şi are banii pregătiţi. Eu am 
căderea să autorizez un transfer de bani, dacă asta e ceea ce vă 
interesează.
Zîmbetul  lui  complezent  nu  ajută  cu  nimic  la  calmarea 
crampelor ei abdominale.
- Ar fi fost bine să fie atît de simplu, spuse el făcînd un gest 
deloc  încurajator.  Contul  personal  al  lui  Cotton  nu  acoperă 
valoarea împrumutului. Nici măcar dobînda.
- înţeleg.
- Nici măcar contul întreprinderii Crandall Logging. ^;
- Nu cred că riscul băncii e atît de mare. Sînt sigură că un 
împrumut atît de mare a fost bazat pe garanţii.
-Âfost...



Schyler îşi ţinu respiraţia, dar ştia ceea ce avea să urmeze.
- A pus Belle Terre drept garanţie.
Văzu stele în faţa ochilor ca şi cum ar fi fost lovită în cap.
- Cît din Belle Terre?
- Casa şi o mare parte din teren.
- Asta-i  ridicol!  Casa  singură  valorează  mai  mult  de  trei 
sute de mii de dolari. Tata n-ar fi fost niciodată de acord cu asta.
Gilbreath  făcu  din  nou gestul  acela  descurajant,  o  ridicare  a 
palmelor şi a umerilor.
- Cînd  a  cerut  împrumutul,  era  singura  variantă.  Era  în 
mare criză de bani lichizi. Au fost cele mai bune condiţii pe care 
i le puteam oferi. A făcut ceea ce trebuia. La rîndul meu, şi eu 
am făcut ceea ce trebuia.
- Sînteţi sigur?
Gilbreath făcu o strîmbătură.
- Vă rog, domnişoară Crandall. Fac toate eforturile pentru a 
rămîne prieteni.
- Nu sîntem prieteni. Şi mă îndoiesc că vom fi vreodată. Se 
ridică  şi  privi  în  jos  la  el:  Puteţi  fi  sigur  că  voi  avea  grijă  ca 
împrumutul să fie plătit la timp.
Ridicîndu-se în picioare, Gilbreath se încruntă:
- Vă  înţeleg  supărarea.  N-aveţi  nevoie  de  neplăceri 
suplimentare. Dar nu mă puteţi condamna că-mi fac probleme 
avînd în vedere boala lui Cotton şi închiderea întreprinderii, care 
ar putea dura cine ştie cît.
- Nu există nici un motiv de îngrijorare în nici o privinţă, 
spuse ea, sperînd că aşa va fi.
Zîmbetul  lui  era  tot  atît  de  fals  ca  şi  tabloul  care  atîrna  pe 
peretele  din  spatele  biroului.  Schyler  nu  se  lăsă  indusă  în 
eroare.
- Ar fi o tragedie dacă ar trebui să sigilăm.
- Niciodată. Zîmbetul ei nu era mai sincer ca ar lui. Şi poţi 
scrie asta pe unul din stîlpii aceia falşi, roz din holul dumitale 
lipsit de gust. La revedere, domnule Gilbreath.
Ceea  ce-i  spusese  GUbreath  era  crudul  adevăr.  Schyier  rşi 
petrecu restu! după-arniezei în biroul lui Cotton, la Belle Terre, 



controlînd  bilanţul  tuturor  conturilor  bancare.  Virtual,  n-avea 
lichidităţi care să se apropie măcar de cei trei sute de mii.
Privea totalul alarmant de scăzut extras din maşina de calculat, 
cînd Ken dădu buzna înăuntru.
- Aperitivele dinainte de rină se servesc acum pe verandă.
In primele zile de după întîmplarea de' la luptele de cîini Ken 
fusese ursuz şi  capricios.  De curînd se schimbase şi  devenise 
glumeţ. Această atitudine o zgîria ca o piatră ponce.
- Ken, am ceva de vorbit cu tine. Puse jos pixul pe care-l 
folosise  şi  îşi  împreună  mîinile  pe  birou.  De  ce  ai  oprit 
activitatea la Crandall Logging cînd tata a făcut atacul de cord?
Zîmbetul  larg  de  pe  fata  lui  Ken  îngheţă,  dînd  semne  de 
deteriorare pe la colţuri, dar reuşi să-l menţină intact.
- Cine ţi-a spus astă?
- Ce importanţă are cine mi-a spus? Aş fi  aflat şi singură 
mai curînd sau mai tîrziu. De ce?
- De ce mă întrebi? Schyler oftă cu resemnare.
Din cauza unui telefon primit de la domnul Gilbreath de la Delta 
National Bank.
- Măgarul ăla! N-are nici un drept să...
Are tot dreptul, Ken. îi datorăm o mulţime de bani. Şi am şi eu 
dreptul să ştiu ce naiba se întîmplă aici şi aştept să-mi spui.
- Ei bine, şi  eu am dreptul să ştiu ce învîrteşti  în ultimul 
timp.
O clipă simţi că i se opreşte inima gîndindu-se că Ken aflase de 
vizita ei la Cash acasă, poate chiar despre sărut. Se simţi uşurată 
cîrid e| spuse: Vestea cea mare în o'raş e că cineva- a tras cu 
arma  în  coteţele  lui  Jigger  Flynn  şi  i:a  omorît  trei  cîini.  Face 
spume la gură să-l găsească pe cel ce-a făcut-o. Din întîmplare 
tu nu ştii nimic, nu? termină el privind-b cu ochi îngustaţi.
- Cînd s-a întîmplat? întrebă ea prevenitoare. Ilf Duminică 
seară.
- M-am culcat devreme, îţi aminteşti?
Ken se aşeză pe colţul biroului, studiindu-i atent fata.
- Da, îmi amintesc. Ridică greutatea de bronz de deasupra 
hîrtiilor şi o trecu dintr-o mînă în alta. După Jigger, se pare c-a 
venit o camionetă care a barat drumul şi l-a cules pe tipul care a 



tras. Spune că a tras cu pistolul şi  a lovit  uşa din dreapta. îşi 
încrucişa mîinile pe pulpe şi aplecîndu-se în faţă, şopti: Ghici a 
cui camionetă are o gaură de glonţ proaspătă?
- A cui?
- A lui Cash Boudreaux.
- A răspuns ceva la acuzaţia că el e vinovatul?
- Da.  Cică  ar  fi  primit  glontele  în  timp  ce  fugea  din 
dormitorul  unei  femei  măritate,  sau  mai  exact,  fugind  în 
dormitorul unei femei măritate.
-Nimeni nu-l poate contrazice.  Ken îi aruncă un rînjet:
- în nici un caz nu se poate spune că nu-i posibil. Dar ştii ce 
cred eu?
Răbdătoare şi  calmă, aşteptă să-i  spună. Ken îşi  coborî  vocea 
încă o jumătate de decibel:
- Cred că tu ai ucis cîinii  ăia şi că Boudreaux te-a ajutat. 
Ceea ce nu ştiu e ce fel de plată ai folosit. Pen'că acel Cajun nu 
face nimic pe gratis.
Schyler sări din scaun ca un fulger şi simţindu-se încolţită, dădu 
roată biroului:
- Ai schimbat subiectul!
Ken o prinse de mijloc, lăsînd să-i cadă masca. Fata lui se untise: 
m - Parcă ti-am spus să nu te mai văd cu el. Schyler se eliberă.
- Şi eu ţi-am spus că n-am nevoie de dădacă. în schimb tu 
ai, altfel afacerile tatei n-ar merge atît de rău.
- Sînt şi afacerile mele.
- Atunci de ce ai închis porţile?
- Pentru Dumnezeu, ce sînt strigătele astea? Tricia intră în 
cameră răspîndind Chalimard şi iritare în egală măsură. Vă rog, 
potoliţi-vă. închise uşa după ea. D-na Graves nu prea vorbeşte 
prin casă dar probabil că e o moară stricată cînd e vorba de o 
bîrfă. Ei, ce s-a întîmplat?
- Nimic care să te privească pe tine, mîrîi Ken.
- Ba  e  ceva  care  ar  trebui  s-o  intereseze,  îl  contrazise 
Schyler.  Locuieşte  aici  şi  trebuie  să  ştie  că  Belle  Terre  e  în 
primejdie.



Tricia se uită de la unul la altul. -Ce naiba îmi ascundeti? în timp 
ce ea sorbea din băutura din pahar, Schyler le redă conversaţia 
pe care o avusese cu Gilbreath.
Ken scuipă numele bancherului:
- Trebuia să-mi dau seama c-o să te monteze. E un scîrţan 
fără pereche. Nu vede decît dezastre. Probabil că e şi homo.
- N-are decît să se culce şi cu oile, strigă Schyler furioasă, 
faptele rămîn aceleaşi. Se apropie o scadentă şi nu văd cum o 
vom rezolva.
- Am eu grijă, mormăi Ken.
- Cum, Ken, cum?
Schyler înconjură din nou biroul  şi  se aşeză. Răsfoind printre 
conturile pe care tocmai le verificase, îşi ridică mîinile în semn 
că se predă şi spuse:
- Sîntem terminaţi.
- Terminaţi! spuse Tricia cu un rîs neîncrezător. E imposibil.
- Tata  a  folosit  Belle  Terre  drept  garanţie  pentru  un 
împrumut de trei sute de mii de dolari.*Nu ştiu cum a făcut-o, 
dar a făcut-o.
Era disperat, spuse Ken. Şi eu am zis atunci că e o prostie, dar el 
n-a vrut să m-asculte. Niciodată n-ascultă.
Schyler sări în ajutorul lui Cotton:
- Sînt  sigură  c-a  făcut  ceea  ce  a  crezut  că-i  necesar.  Nu 
putea prevedea că va avea un atac de cord sau că tu vei închide 
întreprinderea în clipa în care ş-a produs.
- îmi tot fluturi chestia asta în fată ca pe un steag roşu. Ei 
bine, să ştii c-ai reuşit să mă enervezi, dacă asta voiai.
- Nu  asta  voiam.  Nu  ne  putem  permite  luxul  de  a  ne 
supăra unii pe alţii. Vreau o explicaţie.
Ken îşi înfipse mîinile în buzunarele pantalonilor şi îşi încovoie 
umerii defensiv.
- E  un  calcul  economic.  Pierdeam  mai  mulţi  bani  decît 
cîştigam.  Nu  mai  aveam  contracte,  dar  Cotton  le  plătea 
angajaţilor  aceleaşi  salarii  dintotdeauna.  Le  mai  plătea  şi 
independenţilor un preţ special, pentru buşteni.
- N-ar fi acceptat niciodată să le reducă plăţile.



- Şi  ăsta-i  probabil  motivul  pentru care Crandall  Logging 
este în această stare, spuse Ken înfierbîntat. M-am gîndit că e 
mai  bine  să  ne  oprim  cît  timp  mai  avem o  rezervă  decît  să 
începem apoi să băgăm bani cu nemiluita.
Explicaţia lui Ken nu prea era convingătoare,  dar Schyler nu-l 
putea contrazice. Cotton fusese întotdeauna un om de afaceri 
bun.  Nu  era  în  firea  lui  să  lase  lucrurile  să-i  scape  de  sub 
control.  Dacă nu cumva se senilizase,  ceea ce era  absurd.  în 
orice  caz  problema  era  urgentă.  Rezolvarea  ei  trebuia  să 
preceadă depistarea cauzei.
- Cum o să plătim nota asta? Trebuie să facem rost de bani 
pînă la cincisprezece ale lunii viitoare.
Tricia  se  aşeză  într-un  fotoliu  examinîndu-şi  unghiile  cu 
nonşalanţă.  Ken  se  duse  la  fereastră  şi  îşi  zăngăni  nervos 
mărunţişul din buzunarul pantalonului.
- Puteai  să-mi  aduci  şi  mie  unul,  spuse  el  arătînd  spre 
paharul Triciei.'
- Cînd ai să fii un soţ atent am să fiu şi eu la fel. Dacă ar fi 
început acum să se certe, Schyler simţi
că i-ar veni să urle. Fu cruţată. Ken se întoarse cu faţa la ea şi 
spuse:
- Tu şi Tricia aveţi bani din moştenirea de la mama voastră.
- Lasă  asta,  spuse  Tricia.  N-am  să-mi  risc  moştenirea 
pentru a scoate Crahdall Logging din impas sau pentru a salva 
Belle Terre. Mai curînd le^aş vinde.
- Nici  să n-aud de asta! Schyler fu cît  pe aci să-i  tragă o 
palmă.  Triciei  nu-i  pasase  niciodată  de  proprietate  ca  ei. 
Nonşalanţa ei de acum arăta limpede cît de puţin îi păsa.
. Tricia însă avea dreptate într-o privinţă. Schyler nu putea folosi 
moştenirea pentru a plăti împrumutul. Dacă murea Cotton, avea 
nevoie de bani pentru a I întreţine Belle Terre în viitor.
- Cum e cu tipul ăla din Londra? Schyler se uită la Ken.
- Mark? Ce să fie cu el?
- E bogat, nu?
- Nu pot să-i cer bani lui Mark.
- Cum aşa? Te culci cu el, nu?
Ignorîndu-i obrăznicia, Schyler dădu din cap cu încăpăţînare.



- Nici vorbă. Nu pot şi nu-i voi cere bani lui Mark.
- Atunci ce propui?
Schyler detestă tonul lui condescendent.
- Propun  să  deschidem  Crandall  Logging  şî  să  cîştigăm 
banii cu care să plătim datoria.
- Ce-ai spus?
- Ceea ce-ai auzit, Ken.
- Nu se poate.
Tricia nu scăpă ocazia unei înţepături:
- E exact ceea ce-i place, dragă. Să se ducă la platforma aia 
murdară în fiecare zi. Mama reuşea cu greu ş-o desprindă de 
acolo. *
- Iţi interzic, strigă Ken furios.
Doar cu cîteva minute în urmă, Schyler nu vedea nici o ieşire din 
impas. Acum soluţia era limpede ca lumina zilei. Decizia fusese 
luată. Părea corectă. Voia să facă asta pentru tatăl ei şi pentru 
liniştea ei personală. .
-Tu  nu-mi  poţi  interzice  mie  nimic,  Ken,  spuse ea  dur.  Mîine 
vreau registrul de afaceri din. ultimii  şapte ani la biroul de la 
platformă. Totul. Contracte, state de plată, impozite, chitanţe de 
cheltuieli, totul.
- Am să-i spun lui Cotton, mîrîi Ken. Schyler îndreptă spre 
el un deget acuzator:
- N-ai  decît.  Vreau  să  ştiu  de  ce  Crandall  Logging  s-a 
transformat  dintr-o  afacere  înfloritoare  într-o  companie 
nonprofit, în pragul falimentului, în numai şase ani. '
 Probabil crezi că-i vina mea. Că declinul companiei a început de 
cînd am venit eu.
- Te rog; Ken, nu fi copil, spuse ea obosită. Nu dau vina pe 
nimeni.
Mie mi se pare că da, spuse Tricia luîndu-i apărarea soţului ei în 
mod surprinzător.
~ E vina economiei, spuse Ken. Tu nu mai înţelegi problemele 
economice de aici, Schyler. Lucrurile s-au schimbat.
- Atunci poate ar trebui să ne schimbăm şi noi.
- Sîntem  în  competiţie  cu  granguri  mari;  Weyerhouser, 
Georgia Pacific, şi alte conglomerate imense, ca acestea.



- Există  loc  pe  piaţă  şi  pentru  întreprinderi  mici  ca  a 
noastră. Să nu-mi spui că nu.
Ken îşi trecu degetele prin păr, frustrat.
- Ştii tu cît e^de complicat să conduci o companie ca asta?
- Nu, dar am să aflu.
- O să mă creadă Jumea un adevărat cretin. Cît timp Cottpn 
e bolnav, eu răspund de Crandall Logging, strigă el.
- Ai răspuns pînă acum, replică Schyler rece, ridicîndu-se în 
picioare.  Dacă voiai  să  fii  cel  care poartă pantaloni în familia 
noastră, trebuia să ţi-i pui în ziua în care tata a fost dus la spital.
Schyler  părăsi  camera.  Ken se  uită  după ea,  fumînd apoi,  se 
întoarse  spre  soţia  lui  care  mai  stătea  încă  tolănită  leneş  în 
fotoliu, sorbind^ din pahar. Tricia dădu din umeri cu dispreţ şi 
sorbi ultima înghiţitură.
Focul mocnit din paradis
- Schyler?
- Hmm?
- Ce faci aici?
- Mă gîndeam.
Ezitînd,  Ken  se  aşeză  lîngă  ea  pe  leagănul  de  pe  prispă.  Era 
trecut de unsprezece. Tricia era înăuntru, uitîndu-se la Johnny 
Carson.
- Cred că-ţi datorez scuze, spuse Ken, privind spre pajiştea 
întunecată.
Pieptul lui Schyler se ridica şi cobora în ritmul respiraţiei.
- N-am nevoie de scuzele tale, Ken, ci de ajutorul tău. Se 
întoarse spre el şi îl privi. Trebuie să fac asta. Nu-mi pune beţe 
în roate. Ajută-mă.
Ken îşi puse mîna peste mîna ei.
- Am s-o fac. Ştii bine c-am s-o fac. Mi-am ieşit  puţin din 
fire.  Nu se întîmplă  în fiecare zi  să vină o femeie  şi  să preia 
comanda.
- Asta  crezi  tu  că  urmăresc?  N-am  intenţia  să  uzurp 
autoritatea ta.
- Altora aşa o să li se pară.
- Am să fac să nu pară astfel.



Ken  pipăi  oasele  delicate  de  pe  dosul  mîinii  ei  cu  vîrful 
degetelor.
- De ce simţi nevoia să faci asta?
N-am de ales. Datoria trebuie plătită, altfel pierdem Belle Terre. 
Ai avut dreptate în legătură cu Gilbreath. E un măgar şi va fi fără 
milă dacă se ajunge la sigilare.
- Sînt sigur c-am putea găsi o altă. cale să facem rost de 
bani, dacă ne-am strădui.
- Poate, dar n-avem timp. Nu pot începe acum cu căutările. 
Nu vreau să împrumut bani pentru a acoperi acest împrumut. 
Asta  ne-  ar  face  să  ne  afundăm  mai  mult  şi  să  amînăm 
inevitabilul.  Şi nu vreau să încep să vînd diverse lucruri de la 
Belle Terre. Simplul gînd de a mă despărţi de o farfurioară din 
colecţia  chinezească  sau  o  palmă  de  pămînt  mă  face  să  mă 
cutremur.  în  afară  de  ceea  ce  ar  însemna  asta  pentru  noi 
personal,  trebuie  să  mă  gîndesc  la  cei  care  ne  lucrează 
pămîntul. Nu pot vinde adăpostul de deasupra lor.
- Nu te poţi implica în problemele tuturor. Schylerîi zîmbi 
pentru a destinde situaţia.
- Trebuie să fac ceva. înnebunesc aici între vizitele la spital.
Ken îi apăsă mîna afectuos.
- Ştiu  că eşti  obişnuită  să  fii  ocupată,  dar mă tem că ai 
muşcat mai mult decît poţi să mesteci.
- Dacă am să dau greş sau am să încurc şi mai rău lucrurile 
vei  avea  suprema  satisfacţie  de  a  mă  auzi  spunînd:  „Te-am 
avertizat".
- Nu-i de glumit, Schyler.
- Ştiu, spuse ea moale, aplecîndu-şi capul.
- Şi nu cred c-o să-l amuze nici pe Cotton.
- Sînt sigură.
Cotton.  El  era suprema ei  motivaţie.  El  iubea Belle Terre mai 
mult ca orice. Venise ca un străin şi ajunsese stăpînul ei. Dacă 
Schyler reuşea s-o salveze, poate i-ar fi  recîştigat dragostea şi 
afecţjunea. Ar putea-o ierta pentru orice ar fi făcut, fără să- şi 
dea seama. Relaţia lor s-ar întoarce la ceea ce fusese înainte de 
plecarea ei la Londra. Cît mai curînd posibil  voia să-i prezinte 



datoria plătită şi să vadă dragostea şi recunoştinţa din ochii lui. 
Pentru asta se lupta.
- Eşti o femeie interesantă, Schyler.
Capul ei se răsuci brusc auzind declaraţia lui Ken. Se apropia atît 
de mult de ceea ce-i spusese Cash cu doar cîteva seri înainte... 
Dar spre deosebire de Cash, Ken zîmbea blînd.
- Eşti ca un junghi în fund, uneori, dar interesantă.
- Mulţumesc.
Ken se apropie atît de tare, încît piciorul lui se lipi strîns de al ei.  
Leagănul se mişca încet.
- Ceea ce vreau să spun este că ai o fire  încăpăţînată şi 
vulcanică, şi  asta te face extrem de dificilă.  Dar poate tocmai 
ăsta-i farmecul tău. întinse mîna şi-i mîngîie obrazul, uşor ca un 
fulg. îţi aminteşti cîte ore am petrecut amîndoi discutînd una şi 
alta, cum combăteam sau pledam pentru o cauză sau alta?
- Eram ca doi cruciaţi, nu?
Ken dădu din cap că nu.
- Numai tu erai. Eu te însoţeam doar, pentru a fi
cu tine.
- Nu-i -adevărat. Şi tu erai la fel de tare în convingeri ca şi 
mine. Adu-ti aminte.
- Poate, consimţi el neîncrezător.
Cinstit, şi ea se îndoia. Dar nu voia să arate. Voia să creadă că 
era un bărbat demn, că integritatea lui era la fel de solidă ca şi 
Gibraltarul.
- Realmente, mi-am băgat gîtui în laţ de data asta.
Am nevoie de ajutorul tău, Ken.
Ken îi încercui uşor gîtul cu degetele.
- Mă faci să mă simt puternic.  Ochii  lui  rămaseră aţintiţi 
asupra ei. Am făcut o alegere proastă. M-am însurat cu cine nu 
trebuia.
- Ken, te rog...
 Ascultă-mă. Schyler simţi anxietatea din vocea lui,  din modul 
cum  o  atingea,  Se  aplecă  mâi  mult  spre  ea.  Am  regretat 
indiscreţia  aceea  cu  Tricia,  toată  viaţa.  Ea  nu  e  ca  tine.  E 
meschină şi superficială. i
- Ken, opreşte-te.



- Nu. Vreau să auzi asta. Nu se apropie cîtuşi de puţin de 
tine.  E  plăcută  ochiului,  e  bună  în  pat,  dar  e  egoistă.  N-are 
spiritul şi focul tău, setea ta de a trăi şi iubi.
Cuvintele  lui  îi  dădeau fiori,  dar  închise  ochii  ca  pentru  a  le 
îndepărta.
- Te rog nu mai spune nimic. Nu pot sta aici dacă tu...
Doamne, nu pleca. Am atîta nevoie de tine...
Parcurgînd  mica  distanţă  dintre  ei,  o  sărută  cu  pasiune  şi 
disperare. în prima clipă rămase ţeapănă ca o scîndură, apoi se 
relaxa, gura ei accept atingerea luj. Mîna lui lunecă de la gît la 
sîn  şi-I  strînse  prin  bluză.  îşi  depărta  buzele  de  ale  ei  şi,  
şoptindu-i numele drăgăstos, îi acoperi faţa cu sărutări uşoare, 
repezi. Ea se supuse pînă în clipa în care el încercă din nou s-o 
sărute. Atunci îl îndepărtă şi se ridică de pe leagăn.
încercuind coloana din colţul porticului cu braţul, îşi lipi obrazul 
de lemnul rece şi tare.
- Putem regreta modul cum s-a terminat povestea noastră, 
Ken, dar nu mai există întoarcere. Să nu mai faci asta niciodată.
Ken  părăsi  leagănul,  făcînd  să  scîrţîie  lanţurile.  Se  postă  în 
spatele ei şi îi puse mîinile pe şolduri, murmurîndu-i numele în 
păr. Ea se răsuci cu faţa la el.
- Lasă-mă!
Lumina care ieşea pe fereastră era suficientă  pentru a vedea 
hotărîrea de pe faţa şi din ochii ei, care îi susţinură privirea fără 
să  se  plece.  Dezamăgit  şi  furios,  Ken  îşi  strînse  buzele 
îngustîndu-le ca o linie. Se repezi pe verandă şi apoi în jos pe 
scări. Urcîndu-se în maşină îi porni motorul şi demară în viteză. 
Schyler privi după el pînă cînd luminile de poziţie dispărură la 
curbă.
Nu-şi dădu seama cît era de obosită decît în clipa cînd se dezlipi 
de  coloană.  Trebui  să  facă  un  efort   pentru  a  se  îndepărta. 
Mergînd încet intră în casă şi urcă în dormitor. Gata de culcare, 
se propti în pernă şi trase telefonul în poală. Mai era cam o oră 
pînă să sune deşteptătorul iui Mark, dar nu mai avea răbdare. 
Trebuia să vorbească cu el.
Alo,  eu  sînt,  spuse  ea  cînd  apelul  transatlantic  ajunse  în 
apartamentul pe care îl împărţea cu Mark Houghton.



- Schyler? Doamne, dar cît e ora?
- Aici sau acolo? Rîse imaginîndu-şi părul lui blond zburlit 
în jurul capului şi gestul lui stîngaci, somnoros căutînd ceasul de 
pe noptieră.
- O clipă. Stai să aprind o ţigară.
- Mi-ai promis c-ai să te laşi de fumat în timpul ăsta.
- Am minţit. După o clipă, vorbi din nou. Sper că n-ai veşti 
proaste.
- Despre tata, nu. E stabilizat.
- Mă bucur.
- Dar eu am să mai rămîn un timp.
- Asta nu mă mai bucură.
- -Are  nevoie  de  coronaro-plastie,  spuse  ea,  explicîndu-i 
prognosticul bolii. Nu pot pleca pînă nu se face bine.
- înţeleg, dar mi-e dor de tine. Acasă şi la galerie. Unii din 
clienţii noştri nu vor să lucreze decît cu tine. . Dacă nu te scot 
curînd  de  undeva,  mi-e  teamă  că  mă  vor  închide  în  Turnul 
Londrei.
îl întîlnise prima oară pe Maţk cînd acesta o angajase să lucreze 
în prăvălia lui de antichităţi. Fusese nu numai patronul, dar şi 
-profesorul ei. Ea fusese o elevă deosebită, cu un ochi format şi 
un gust excelent. Curînd ştia aproape la fel de multe ca şi el. De 
aceea cuvintele lui erau atît de plăcute, chiar dacă nu pe de-a-
ntregul adevărate..;.!
- Sînt  cîţiva  clienţi  de vază care mă presează să  te caut. 
Jucîndu-se cu firul telefonului, încercă să-şi adune gîndurile. Am 
să mă ocup de treburile familiei pînă la externarea lui Cotton. îi 
aruncase informaţia asta ca pe o undiţă cu momeala în cîrlig.
Mark fluieră.
- O întreagă tevatură. Şi Ken? Mark ştia povestea, totul.
- Nu-i de acord cu intervenţia mea şi a obiectat la început, 
dar cred că o să fie înţelegător după ce se va obişnui cu ideea.
- Sînt convins că ai să te descurci.
- Crezi?
- Nu mă îndoiesc nici o clipă.
- Nu  te  grăbi.  Mai  e  ceva.  Se  apropie  scadenţa  unui 
împrumut bancar şi casa de bani e goală.



Urmă o pauză semnificativă. Apoi:
- Cît îti trebuie?
- Nu ţi-am cerut.
- Nu, dar mă ofer singur.
- Nu, Mark.
- Schyler, ştii că tot ceea ce am e al tău. Lasă mîndria la o 
parte. Cît? Am să-i cer avocatului să facă un cec chiar azi.
- Nu, Mark.
- Te rog, lasă-mă să te ajut.
- Nu,  vreau  să  mă  descurc  singură...  Ceea  ce  însemna 
„Vreau  să-  mi  cîştig  dreptul  de  a  locui  la  Belle  Terre".  Nu-şi 
dăduse seama de asta pînă în clipa aceea.
Belle Terre era a ei printr-o întîmplare. Dacă un alt copil s-ar fi  
născut înaintea ei,  unul care să îndeplinească aceleaşi criterii, 
Macy şi  Cotton Crandall,  ar  fi  luat  acel  copil  nu pe ea.  După 
moartea lui Cotton, ea şi Tricia vor moşteni Belle Terre. Tricia va 
considera asta ceva firesc.
Nu însă şi Schyler. Nici un fel de legături de sînge n-o legau de 
casă şi  pămînt.  Va trebui să le merite.  Obligată, n-ar fi  putut 
explica nimănui, nici chiar ei
înssşi,  de ce era necesar să facă ă^fâ. Era o obligaţie pe care 
trebuia s-o îndeplinească.
- Te descurci fără mine, un timp, Mark? Mark suspină cu 
anticipaţie.
- Am de ales?
- Mă tem că nu.
- Atunci să punem punct.
- Am nevoie de o îmbărbătare, spuse Schyler cu o voce ca 
de  fetiţă.  Mark,  ce  naiba  ştiu  eu  despre  conducerea  unei 
companii forestiere?
Mark rîse.
- Cam atîta cît ştiai despre antichităţi înainte de a veni să 
lucrezi la mine. Eşti o-elevă silitoare.
- în cazul antichităţilor, am avut un profesor
excelent.
M:  Vocea  lui  deveni  duioasă,  amintindu-şi  de  începuturile 
relaţiei lor: -Te iubesc, Schyler.



- Şi eu.
Prelungi conversaţia cît mai mult posibil,  din punct de vedere 
economic,  povestindu-i  despre  Jigger  Flynn  şi  cîinii  luptători, 
ceea ce pentru el era greu de crezut.
- Vrei  să  spui  că  tînăra  asta,  Gayla,-e  practic  o  sclavă? 
Credeam că Sudul e decadent numai în. piesele lui Tennessee 
Williams şi romanele lui William Faulkner.
- Nu ne judeca pe toţKdupă Jigger Flynn.
Mark îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu siguranţa ei. Acesta 
fu momentul în care ea îl menţiona pe Cash:
-îi ştiu dintotdeauna. Adică am auzit de el de cînd mă ştiu. A fost 
veşnic prezent pe lîngă familia noastră.
- Eşti sigură ca poţi avea încredere in el? Pare* la fel  de 
periculos ca şi Flynn ăla.
Schyler îşi făcea de lucru cu broderia cearceafului.
-Cred că da, pîhă la un punct.
încredere?  Poate.  Era  un  om periculos,  fără  îndbială.  Era  un 
pericol pentru o femeie să fie singură cu el, o femeie stresătă 
emoţionalşi  temporar  nesigură  de  ea  însăşi,  dacă  comparai 
sărutul lui cu acela al fostului iubit şi descopereai că ultimul se 
afla ia distanţă, pe locul doi.
. Din pură curiozitate, răspunsese la sărutul lui Ken să vadă ce se 
întîmplă. Nu se întîmplase nimic. Dar ori de cîte ori îşi amintea 
sărutul lui Cash, inima începea să-i bată mai repede, sfîrcurile 
sînilor i se întăreau şi era cuprinsă de frisoane.
Se gîndi. să-i spună lui Mark. Avea o atitudine matură în astfel 
de lucrdri. N-o judeca. Ar înţelege. Se "răzgîndi, însă". Nu putea 
exprima  în  cuvinte  exact  ce  simţea  în  legătură  cu sărutul  lui 
Cash.
- Schyler?
- Sînt  aici,  dar  trebuie  să  închid,  lată-mă  în  pragul 
falimentului şi eu vorbesc la telefon de o să mă coste o avere.
- Sună cu taxă inversă, data viitoare.
- Scuză-mă că ţi-am telefonat aşa devreme, încearcă să mai 
dormi.
-JLa dracu! E timpul să mă scol.
- îmi pare rău.



- Mie  nu.  Sună-mă  oricînd  ai  chef.  Oricînd  ai  nevoie  de 
ceva.
- Am s-o fac.
- Promiti?
- Promit.
Punînd receptorul în furcă, se gîndi ce bine ar fi fost dacă toate 
relaţiile  ei  ar  fi  atît  de  deschise  şi  necomplicate  ca  aceasta. 
Stinse lampa şi rămase întinsă cu ochii la umbrele schimbătoare 
ale lunii pe tavan.
Primul lucru mîine dimineaţă va fi să dea un anunţ
că Crandall Logging se redeschide. Muncitorii care
doreau să lucreze vor fi imediat reangajaţi. îi va
anunţa pe tăietorii de copaci independenţi că le
cumpără buştenii. Va găsi numele lor în acte. Apoi vor
trebui  analizate  pieţele  şi  contractele.  Vor  fi  făcute  oferte  de 
vînzare.
Erau  multe  de  făcut.  Multe  lucruri  la  care  trebuia  să  se 
gîndească... mai ales faptul că sărutul lui Ken, cu toată pasiunea 
lui, n-o tulburase atît de mult ca acela al lui Cash Boudreaux.
- Ei, tu!
Fiecare muşchi din corpul atletic al lui  Jimmy Don Davison se 
încorda cînd înţelese brusc că era singurul care mai rămăsese în 
sala duşurilor. Era o mare greşeală. îşi ridică fata sub torentul 
de apă călduţă şi se uită la omul care i se adresase.
- Pe mine m-ai strigat?
Namila  musculoasă  semăna  remarcabil  cu  d-l  Clean.  Stătea 
rezemat indolent de peretele umed. Pe mîna dreaptă, întinsă, 
ţinea un prosop.
- Da' pe cine, scumpule?
Jimmy Don ignoră tonul lui drăgăstos şi răsuci mînerele ruginite 
ale robinetelor pentru a închide apa. îşi  îndepărtă apa de pe 
piele, conştient că era privit în timp ce mîinile lui lunecau peste 
muşchii  pe  care  îi  menţinea  puternici  şi  supli  prin  exerciţii 
zilnice în curtea închisorii. întinse mîna după prosop, dar Razz i-l 
smulse în  ultima  clipă.  După cîteva încercări  de a-l  lua  de la 
celălalt care îl sfrîngea copilăreşte, Jimmy Don reuşi să-l apuce. îl 
înfăşură imediat în jurul mijlocului şi îl strînse. Fără a-şi trăda 



nervozitatea aruncă o privire rapidă în jur. După cum se temuse 
nu mai era nimeni.
- Ce cauţi, băieţaş? Un gardian? Nu te osteni,  l-am dus o 
nouă revistă porno. E în camera de odihnă făcîndu-şi damblaua 
fericit.  Rîsul lui vufgar stîrni ecouri în sala goală, cu pereţi  de 
faianţă.
- Scuză-mă Razz, am treabă.
Jimmy Don încercă să treacă pe lîngă el, dar pumnul mare al iui 
Razz se strînse pe bicepsul lui, oprindu-l din mers. Fosta vedetă 
a  fotbalului  era  într-o  condiţie  fizică  excelentă.  Pe  pista  de 
alergare, putea să-l întreacă pe Razz la o milă distanţă fără ca 
măcar să gîfîie. Aici însă îi era mult inferior ca gabarit. Omul, a 
cărui  piele  era la fel  de trandafirie  şi  netedă ca aceea de pe 
fundul unui prunc, îl  depăşea în greutate cu vreo cincizeci de 
kilograme  şi  era  puternic  ca  un  taur.  în  timp  ce  muşchii  lui 
Jimmy Don erau menţinuţi bine proporţionaţi şi netezi, Razz sfe 
străduia să-i umfle pînă la proporţii anormale. îşi rădea capul şi 
îşi dădea cu ulei ca şi pe restul corpului. Era o brută.
Onctuos, cîrîi:
- De ce te grăbeşti, iubitule?
- Lasă-mă în pace.
O  clipă  zîmbetul  lui  Razz  se  şterse  şi  ochii  lui  porceşti  se 
înfipseră  în  faţa  atrăgătoare  a  lui  Jimmy.  Apoi  zîmbetul  urît 
reapăru şi jucăuş îi dădu un pumn în braţ.
- Ar fi o prostieAdin partea unui negru să-l înfurie pe Razz, 
ce zici? îşi trecu un deget peste pieptul armonios, sculptural al 
lui Jimmy. Mai ales cîhd ştiu ceea ce ştiu.
Jimmy Don respinse atingerea lui Razz, dar nu scoase o vorbă. 
Nici fata lui nu lăsa să se vadă ura şi repulsia pe care le simţea. 
învăţase destul de repede legea nescrisă a închisorii care era la 
fel  de  brutală  ca  şi  legea  junglei.  Numai  cei  mai  adaptaţi 
supravieţuiau. Şi pentru asta făceau ceea ce trebuia. Erai supus 
unei  cruzimi  nebănuite  de  către  ceilalţi,  dar  dacă  voiai  să 
supravieţuieşti trebuia să înduri cu stoicism.
Şi el dorea să supravieţuiască - destul ca să facă ceea ce avea de 
făcut. După aceea nu-i mai păsa ce se va întîmpla cu el în viaţa 



aceasta ori în cea care va să vină. în clipa în care socotelile erau 
încheiate, diavolul n-avea decît să-l ia.
- Nu eşti deloc curios despre secretul suculent pe ca e-l am 
pentru tine? Razz îi  zgîrie mamelonul cu unghia de la degetul 
mare.  Muşchii  din jur tresăriră  reflex,  dar faţa lui  Jimmy Don 
rămase impasibilă. Asemenea molestări erau frecvente. învăţase 
să  le  tolereze  pentru  că  a  te  împotrivi  ar  fi  echivalat  cu  o 
sentinţă la moarte, după cum spuneau cei din blocul de celule.
Scaunul electric era uman în comparaţie cu ceea ce puteau să-ţi 
facă colegii de celulă, aceia care guvernau închisoarea. Razz era 
unul din ei. Era condamnat pe viaţă, iar închisoarea era ducatul 
lui.  Exercita  un control  despotic  asupra celorlalţi  puşcăriaşi  şi 
asupra  unora  din  gardieni.  Numai  cei  din  conducerea 
administrativă ignorau sau erau indiferenţi faţă*de puterea pe 
care Razz şi alţii ca el o exercitau. Tactica lor era teroarea.
- Roagă-mă  frumos  şi  am  să-ţi  spun  ce  ştiu,  mîrîi  Razz 
provocator.
- Ce ştii tu nu face nici cît un rahat.
Jimmy Don era iute. Putea face suta în cîteva
secunde, dar nu învăţase să se bată. Razz, însă, da.
înainte ca Jimmy să poată reacţiona, Razz îi băgase
mîna  sub  prosop  şi  îi  strîngea  testiculele  cu  mîna  lui  ca  o 
menghină. 
- Eşti sigur? îşi răsuci mîna. Jimmy Don se ridică pe vîrfuri. 
Roagă-mă frumos să-ţi spun, spuse Razz gîfîind cu faţa aproape 
de faţa lui. Rînjind, îl strînse mai tare. Jimmy Don icni. Roagă-mă 
frumos sau ţi le smulg.
- Te rog, te rog spune-mi. tJimmy Don se detestă pe sine 
pentru capitulare, dar nu voia să moară şi nici nu voia să plece 
de acolo mutilat. Te rog.
- Aşa mai merge. Razz îşi desfăcu treptat pumnul, dar nu-l 
retrase.  Se*  apropie  mai  mult  şi  se  aplecă  pentru  a-i  spune 
secretul.  Vfei  fi  eliberat  condiţionat,  băiete.  Curînd,  foarte 
curînd.
Jimmy  Don  crezuse  că  inima  lui  e  moartă.  Nu  era.  Tresări 
involuntar. începu să respire grăbit. Clipi din ochi de mai multe 
ori.



- Mă iei la mişto? -Eu? se miră Rafcz, jignit.
Bineînţeles că el. |gp3e unde ştii?
- Mi-a spus o păsărică. Razz îşi luă o mină trista. Ştiam c-ai: 
să fii bucuros s-auzi asta, dar pe mine mâ întristează al dracu'. 
Şînt mort după băieţi drăguţi ea tine; Mîna lui îl strînse din nou. 
De data asta însă, ca o mîngîierâ     
Jimmy Don îi dădu mîna la o parte.
- la-ţi labele de pe mine, poponar nenorocit.
Fu ridicat în sus şi aruncat cu putere de perete. Se lovi la obraz 
şi simţi o durere imensă. Un braţ îi fu răsucit la spate. Razz îi 
puse mîna între omoplaţi şi Jimmy Don urlă de durere în ciuda 
hotărîrii lui de a nu arăta.
- Singurul lucru care mă opreşte să nu-ţi fărîm mutra de 
peretele ăsta ca pe o nucă e că-mi displace să distrug un lucru 
aşa de drăguţ, şuieră Razz.
Jimmy  Don  îşi  .înfipse  un  cot  în  stomacul  lui.  Razz  icni,  dar 
strînsoarea mîinii lui nu slăbi o iotă. îl presă pe tînăr de perete, 
cu  trupul  lui  masiv  şi  îşi  apăsă  buzele  pe  gîtul  lui.  Vocea  lui 
şuieră sinistru:
- Fii drăguţ cu mine, iubitule. Fă ce-ţl cere Razz, atunci cînd-
rţi cere, altfel nu mai pupi tu eliberare condiţionată. E clar? N-
am acuma timp de tine,  dar cît  mai  eşti  aici,  eşti  al  meu,  ai 
înţeles?
Jimmy Don dădu din cap. A lupta cu Razz era pierdere de timp şi 
energie. Lupta n-ar fi dus decît la prelungirea inevitabilului, iar 
în acest caz la pierderea şansei de eliberare.
Numărul  21,  Idolul  din  Heaven,  auzi  fermoarul  lui  Razz 
deschizîndu-se şi  simţi  mîinile  lui  brutale  pe corp.  Se  pregăti 
mintal şi fizic pentru ceea ce avea să urmeze.
Putea să suporte. Trebuia să suporte. Trebuia să suporte orice. 
Trebuia să iasă de acolo. Trăia pentru ziua în care se va răzbuna 
pe Jigger Flynn şi tîrfa lui, Gayla Frances.

Capitolul 19
- Tu ai făcut-o?



- Să  fac  ce?  întrebă  Cash pe lîngă unghia  ascuţită  care-i 
luneca în jurul buzelor. Rhoda Gilbreath îi zîmbea. Era zîmbetul 
cel mai însetat de sînge pe care-l văzuse vreodată. Nu-i trebuiau 
decît colţi pentru ca imaginea să fie completă.
- l-ai omorît terierii de luptă ai lui Flynn?
- De fapt nu sînt terieri, ştii bine. E un nume greşit.
- Lasă cuvintele. Tu ai făcut-o? -Nu.
Cash o dădu la o parte şi înainta în cameră. Nici nu intrase bine 
pe uşa din dos,  că se şi  lipise de el.  După un singur sărut,  îi 
lansase întrebarea.
- Aşa spune lumea.
- N-are decît. Nu i-am împuşcat eu.
- Vrei sa te cred?
- Jigger m-a crezut.

Ochii machiaţi cu grijă exprimau surpriza.
- Ai vorbit cu Jigger? âi
- Acum o oră. Dă-mi o bere.
Luînd cutia de bere din frigiderul din bucătărie, îl urmă pe Cash 
în camera de zi. Acesta se tolăni pe sofaua frumoasă şi îşi puse 
cizmele pe măsuţa acoperită cu sticlă fumurie, sorbind berea.
Rhoda se aşeză lîngă el. O curiozitate lacomă izvora din ea, ca 
răşina dintr-un pin.
- Unde?
- Unde ce?
- Unde te-a găsit Jigger?
- Nu  m-a  găsit.  Eram  la  marginea  oraşului  şi  am  văzut 
camioneta lui parcată lîngă una din berăriile lui. Am oprit şi am 
intrat.
- Ce-a  făcut  cînd  te-a  văzut?  Cash  dădu  din  umeri 
nepăsător/
- A început  să  m-acuze furios.  Am negat,  l-am spus  c-ar 
trebui să fiu nebun să-i omor cîinii de pe urma cărora cîştigam 
nişte bani. Continuă să soarbă berea în timp ce Rhoda se agăţa 
de fiecare  cuvînt.  Pe urmă m-a întrebat  ce-i  cu gaura aia  de 
glonţ din portieră.
- De unde-o ai?



- Un tîmpit din Allen Parish şi-a închipuit că mă ţin după 
nevastă-sa.
- Şi nu-i aşa?
Zîmbetul lui nici nu nega, nici nu confirma, li plăcea s-o chinuie 
pe Rhoda. Era urîfdin partea lui,  admitea el,  dar nu mai mult 
decît  din  partea  ei  care  îşi  înşela  soţul.  Cash  nu  seducea 
niciodată o soţie iubitoare. Se culca numai cu acelea care erau 
pornite pe calea asta. Rhoda Gilbreath îl agăţase într-o
noapte la Country Club. Nu era un obişnuit al locului. Se dusese 
la invitaţia unui prieten divorţat.
în timpul unei pauze din turnirul de pocher, divorţatul intrase la 
toaleta femeilor. Cash ieşise să fumeze. Rhoda îl urmase.
- Ce zici de pocherul ăsta? întrebase ea.
- Plicticos.
- Dar  de  astea  ce  zici?  îşi  ridicase  tricoul  peste  cap 
rămînînd cu bustul gol.
Trăgînd adînc din ţigară, aruncă o privire fugară sînilor ei.
- Fac toţi banii.
Rhoda îi dădu o palmă. Cash i-o întoarse. Ea îşi trase tricoul în 
jos rece, apoi cu ochii în ochii lui căprui spuse:
- Mîine după-amiază, la ora trei, la motelul Evangeline.
Cash îşi  duse degetul  mijlociu  şi  indexul la  tîmplă şi  o salută 
scurt şi ironic.  Rhoda intră în casă. După ce termină ţigara, o 
urmă şi el.     jffi
Ferestrele camerei  218 ale motelului  Evangeline se aburiră în 
după-amiaza  următoare.  La  plecare  Rhoda  se  simţea  julită, 
dezmembrată, frumoasă şi mai bine ca niciodată.
Din după:amiaza aceea se întîlniseră în multe moteluri, dar lui îi 
plăcea mai mult la ea acasă. îi făcea plăcere să violeze căminul 
conjugal  pe care îl  împărţea cu Dale Gilbreath.  îi  plăcea să-şi 
pună cizmele noroioase pe mobila ei scumpă. îşi putea permite 
s-o trateze astfel pentru că ea avea mai mult de pierdut decît el, 
şi amîndoi ştiau asta.
Era atrăgătoare. Dacă s-ar despărţi, ea şi-ar găsi un alt amant, 
unul care să aprecieze părul ei  blond dat cu fixativ şi ochii ei 
albaştri, reci; unul care să-i adore silueta suplă şi al cărui zîmbet 
să nu fie mereu dispreţuitor.



Fata Rhodei era remarcabilă, dar avea ceva care o împiedica să 
fie  drăguţă.  Exista  un  licăr  de  luciditate  în  ochii  ei,  care  nu 
dispărea nici în momentele cele mai pasionate. Cash îl văzuse 
din seara în care se cunoscuseră. Asta făcea parte din farmecul 
ei. Femeia asta nu putea fi rănită "prea adînc. Nu se combina 
niciodată cu o femeie care nu era destul de rezistentă pentru a-l 
suporta.
Rhoda era. O mirosise imediat ce începuse să-i arunce ocheade 
pline  de  pofte  pe  deasupra  mesei  de  joc.  Femei  ca  ea  îşi 
castrează soţii, făcîndu-i să se simtă incapabili să le ofere ceea 
ce  doreau,  în  pat  şi  la  bancă.  Social,  sînt  rapace,  fanatice  cu 
înfăţişarea lor, înnebunite după bani şi sexual nesăţioase. Sînt 
nişte harpii flămînde, agitate, egoiste. Rhoda Gilbreath era mai 
rea ca toate. Nu merita nici un respect.
Nu merita nimic mai bun decît unul ca Boudreaux. Cash termină 
berea şi puse cutia goală pe măsuţa de cafea.
- In afară de cazul în care ai devenit o băutoare de bere, nu 
uita s-arunci chestia asta înainte de venirea lui Dale.
Rhoda îşi lunecă un deget în jos pe pieptul lui şi îl strecură sub 
cămaşă, căutîndu-i buricul.
- Poate am să-l las să afle că am un amant. Cash îşi ridică 
sceptic o sprînceană.
- Nu crezi că ştie deja?
- Poate. îi aruncă un zîmbet provocator. Poate am să-l las 
să  afle  cine  e  amantul.  Ar  fi  emoţionant.  Aş  vrea  să  te  văd 
răfuindu-te cu Dale, cum ai făcut-o cu Flynn.
- Asta n-o să se întîmple niciodată.
- Da? De ce?- ^
- Pentru că Jigger îşi iubea cîinii.
Zîmbetul ei cochet se dezumflă ca un sufleu înţepat. Se uită la el 
rece.
Pui de căţea! Poartă-te frumos cu mine. Nu te-am iertat pentru 
ce rni-ai făcut .ultima dată, cînd m-ai lăsat riiască la motelul ăla 
nenorocit.
Cash îşi puse mîinile la ceafă şi se lăsă pe spătarul sofalei.
- Nu  poţi  ameninţa  un  om  care  n-are  absolut-nimic  de 
pierdut. Nici măcar reputaţia..



Rhoda  îi  privi  o  clipă  profilul  trăgător,  furioasă,  apoi  îşi  lăsă 
capul pe pieptul lui, împăciuitoare.
- Asta-i  necazul.  Cu cît  te  porţi  mai urît,  cu atît  eşti  mai 
atrăgător.  Am  citit  despre  genul  ăsta  de  bărbaţi  în  revista 
„Cosmo". Li se spune „călcîi frumos".
Cash rîse gros.
Rhoda începu să-i desfacă nasturii cămăşii unul cîte unul.
- S-ar  putea  să  ai  totuşi  ceva  de  pierdut.  Dacă  familia 
Crandall  pierde  Belle  Terre,  vei  fi  evacuat.  Mă  îndoiesc  că 
viitorul...
Cash  îi  acoperi  mîna  rătăcitoare  cu  a  lui,  apăsîndu-i-o  pe 
abdomen pentru a o ţine nemişcată. Fusese o mişcare reflexă, 
bruscă, rapidă.
- Ce  naiba  vrei  să  spui?  Cum  să  piardă  Crandall-i  Belle 
Terre? .
Ea îşi eliberă mîna şi începu iar să se joace cu nasturii.
- Dale spunea că Cotton Crandall a împrumutat bani de la 
el anul trecut. A plătit dobînzile, dar se apropie scadenta. Dale 
era îngrijorat pentru că Howell a închis întreprinderea. A stat de 
vorbă şi cu fata, aia mai în vîrstă, cum o cheamă?
- Schyler?
- Mă  rog...  în  orice  caz,  ea  nici  nu  ştia  de  împrumut. 
Spunea că fata a fost  şocată cînd a aflat  că Cotton ipotecase 
Belle Terre. Rece ca un castravete şi îngîmfată, înţelegi, dar s-a 
făcut albă Ca varul. în momentul ăsta se pare că banca va trebui 
să sigileze tot.
Acesta era unuf dintre motivele pentru care Cash continua să se 
întîlnească cu Rhoda Gilbreath. Din cînd în cînd ea îi furniza cîte 
o frîntură de informaţie foarte utilă. Aparent Dale n-avea nici o 
reţinere în a discuta probleme confidenţiale ale băncii cu soţia 
lui care la rîndul ei nu ezita să le împărtăşească amantului ei.
Cash privea în gol spre tavan. Capul Rhodei se mişca pe pieptul 
lui, depunînd sărutări uşoare pe covorul de păr.
-Ce nevoie are banca de o casă veche colonială, ca Belle Terre?
Hîm?.& Habar n-am. îi sărută buricul. S-o vîndă, probabil.
- Mă întreb cam crt ar costa, gîndi el cu voce tare. Rhoda îşi 
ridică capul şi-l privi amuzată.



- De ce? Te interesează?
El îi înfipse mîna în păr, îi ridică gura spre el şi-i alungă toate 
gîndurile.  din  cap,  sărutînd-o.  Limba  lui  sorbi  toate  ideile 
maliţioase din mintea ei şi  o făcu să se gîndească doar la uh 
singur lucru. Creierul ^ra un teren prea fertil  pentru a lăsa să 
cadă  fie  şi  o  singură  sămîntă  de  suspiciune.  Nici  /cea  mai 
îndepărtată  speculaţie  nu  trebuie  să  aibă  ocazia  de  a  se 
înrădăcina în mintea inventivă a Rhodei. -De ce nu termini ce-ai 
început?
îşi băgă mîna în buzunar şi scoase pacheţelul învelit în staniol 
care  nu-i  lipsea  niciodată.  Cash  Boudreaux  n-avea  nevoie  de 
bastarzi. Niciodată.
Susţinîndu-i privirea aprinsă, Rhoda îşi lingea buzele. Era atît de 
experimentată încît nici nu avu nevoie să se uite cînd îi desfăcu 
centura  şi  îi  trase  fermoarul.  Făcu  totul  din  instinct  Luîndu-i 
testiculele în palme, le scoase din pantaloni şi se aplecă asupra 
lor.
Cash îşi lăsă din nou capul pe spătarul canapelei. Se uita în sus 
printre bobitele de cristal ăle lustrei ostentative de deasupra. Se 
lăsă în voia plăcerii, nu a mişcărilor ritmice pe care le făcea gura 
lacomă a  Rhodei,  ci  a  numelui  care-i  răsuna  în  creier  ca  un 
cîntec de sirenă: Belle Terre, Belle Terre...
- Belle Terre, spuse Cotton Crandall, mîndru.
- E  un  nume frumos,  pentru  o  casă  frumoasă.  Monique 
Boudreaux îi zîmbi, cu ochii strălucind.
Cotton îşi întoarse capul său ca un ghem de cîlţi şi o sărută pe 
gură, uşor.
- înţelegi de ce am vrut-o, de ce m-am însurat cu Macy?
- înţeleg, Cotton. Cash cu degetele de la picioare chircite în
pămîntul cald, îşi dădu capul pe spate şi văzu faţa zîmbitoare a 
mamei sale,  întristîndu-se,  deşi  se strădui ca bărbatul să nu-i 
vadă zîmbetul dispărînd. Cash sperase că, mutîndu-se de la New 
Orleans  în  acest  oraş  unde  locuia  bărbatul  înalt  cu  păr  alb, 
mama lui nu va mai fi  tristă. Sperase ca ea să nu.mai plîngă, 
zvîrcolindu-se  în  pat  după  amiezile  pînă  venea  timpul  să  se 
scoale şi să plece la barul la care lucra, unde servea sticle de 
bere angajaţilor grosolani şi lăudâroşi ai marinei comerciale.



îi spusese întotdeauna că într-o zi bărbatul căruia îi zicea Cotlon 
va trimite după ei. Atunci vor fi fericiţi. Şi a fost mai fericită, în 
orice caz. în ziua în care primise acea scrisoare de la Cotton, îl 
îmbrăţişase pe Cash atît de tare că abia mai respira. * - Priveşte, 
mon cher, ştii ce sînt astea? Bilete. Bilete de tren. Vezi? Nu ţi-a 
spus  maman?  Vrea  să  mergem  să  locuim  cu  el  într-un  loc 
minunat  numit  Belle  Terre.  în  culmea  emoţiei  şi  bucuriei  îi 
acoperise faţa lui Cash cu sărutări exuberante.
Două zile mai tîrziu, atît fusese necesar pentru a lichida tot ce 
aveau  şi  a-şi  împacheta  lucrurile  modeste,  se  îmbrăcau  în 
hainele lor cele mai bune şi  se urcau în tren. Lui Cash i-ar fi 
plăcut  ca  drumul  să  fie  mai  lung.  Era  minunat.  Ajunşi  la 
destinaţie,  stătuse băţos lîngă locomotiva  care pufăia,  privind 
suspicios la omul către care alerga mama lui.
Ea  se  aruncase  în  braţele  lui  Cotton  care  o  ridicase  în  sus 
învîrtind-o în jurul lui. Cash nu mai văzuse un om atît de înalt 
sau atît de puternic. Monique îşi dăduse capul pe spate, rîzînd 
mai armonios decît o auzise Cash vreodată. Buclele ei negre, în 
mişcare, aruncaseră luciri incandescente în lumina soarelui.
Se sărutaseră atît de mult încît Cash crezuse că fusese uitat de 
mama  lui.  Mîinile  mari  ale  bărbatului  lunecau  pe  trupul  ei, 
atingînd-o  aşa  cum  n-o  făcuse  nici  .unul  din  clienţii  barului. 
După alte sărutări, Monique se desprinsese din braţele lui şi-i 
făcuse semne nerăbdătoare, să se apropie. Cu paşi mici, lipsiţi 
de entuziasm, se dusese în direcţia bărbatului cel înalt. Acesta 
zîmbind şi ciufulindu-i părul, spusese:
- Nu cred că-şi aminteşte de mine.
- Era foarte mic cînd ai plecat, mon cher, spusese Monique 
blînd. Ochii ei luceau de lacrimi, dar gura ei era deschisă într- un 
zîmbet  larg.  Inima  tînără  a  lui  Cash  tresaltă.  Mama  lui  era 
fericită. N-o văzuse niciodată astfel.  Vieţile lor luaseră un nou 
curs. Totul avea să fie exact cum spusese ea, minunat. Nu vor 
mai fi obligaţi să locuiască într-un hol întunecos-şi murdar dintr-
un  apartament  plin  de  gîndaci.  Vor  locui  într-o  casă  la  ţară 
înconjuraţi de pomi şi iarbă, şi aer curat. în sfîrşit, erau la Belle 
Terre.



Dar casa către care-i  dusese Cotton nu prea  era  aşa cum se 
aşteptase Monique.  Era  mică,  cenuşie,  aşezată pe malul  unui 
braţ  de  rîu  pe  care-l  numea  Laurent.  Atmosfera  însorită  se 
schimbase  într-o  furtună.  Monique  şi  Cotton  avuseseră  un 
schimb de cuvinte furtunoase.  Cash fusese trimis  afară să  se 
joace.  Se  supusese  fără  chef,  dar  rămăsese  pe  prispă,  încă 
neîncrezător în acest bărbat pe care de abia îl cunoscuse.
- E o baracă! spusese Monique cu o voce ridicată.
Focul mocnit din paradis
- E  solidă.  A  fost  locuită  de  o  familie  de  strîngători  de 
muşchi, dar a stat goală mulţi ani.
- Miroase ca o mlaştină.
- Am să te ajut s-o pui la punct. Vezi? Am şi început. Am 
făcut o cameră de baie.
Monique ţipase:
- Tu n-ai să locuieşti aici cu noi, nu? După o scurtă pauză, 
Cotton suspinase:
- Nu. Dar asta e tot ce pot face.
Cotton se însurase cu o doamnă numită Macy şi Monique era 
supărată. Ţipase la el adresîndu-i cuvinte grele ca acelea auzite 
la bar, dar pe care Cash n-avea voie să le repete.  O luase pe 
„Frangleza" ei natală şi vorbea cu atîta patimă încît chiar şi fiul ei 
care era obişnuit cu ea, n-o prea înţelegea.
Pentru  că  se  lăsase  întunericul,  renunţase  şi  se  apucase  să 
prindă licurici. Mama lui şi Cotton se urcaseră sus în dormitor şi 
stătuseră acolo mult timp. Cash adormise ghemuit pe scîndura 
nefinisată a prispei. Cînd în cele din urmă coborîseră, se ţineau 
cu braţele pe după mijloc. Zîmbeau. Bărbatul înalt se aplecase 
şi-l mîngîiase pe obraz, apoi o sărutase pe Monique şi plecase cu 
maşina lui.
Priviseră  amîndoi  în  urma  maşinii  care  dispăruse  în  tunelul 
întunecos  al  pomilor.  Monique  îşi  pusese  braţul  pe  umerii 
înguşti ai lui Cash.
- De acum, asta-i casa noastră, Cash.
Şi chiar dacă nu părea fericită, cel puţin părea mulţumită.
Monique făcuse minuni cu casa aceea. în lunile care urmaseră, 
o transformase din ceea ce era, un loc murdar şi pustiu, într-o 



casă plină de lumină şi culoare. La ferestre erau ghivece cu flori 
şi perdele. Pe jos erau covoare. întocmai cum îşi ţinea ascunsă 
durerea, tot aşa deghizase şi urîţenia casei.
Păreau să  fi  locuit  acolo  mult  timp  pînă  cînd  Cotton  cedase 
insistenţelor Moniquei şi îi dusese prin pădure, la casa colonială.
Ziua aceea avea să rămînă veşnic în memoria lui Cash pentru că 
pînă în acea clipă nu mai văzuse o casă atît de mare. Era chiar 
mai mare decît cele din bulevardul St. Charles pe care i le arăta 
Monique din tramvai. Era uimit cît de curată şi albă era Belle 
Terre.  Nici  în  visele  lui  cele  mai  fantastice  nu  şi-ar  fi  putut 
închipui aşa o casă.
Stînd în umbra copacilor,  ascunsă după o perdea de muşchi, 
Monique îşi rezemase obrazul de pieptul lui Cotton privind casa.
- Povesteşte-mi despre casă. dum arată interiorul?
- A, e frumos, Monique. Holurile au podele care lucesc ca 
oglinzile. în sufragerie, pereţii sînt acoperiţi cu mătase galbenă.
- Mătase? repetase ea plină de veneraţie. Ce mult aş da să 
văd şi eu.
- E  imposibil.  Cotton  o  îndepărtase  de  el  privind-o 
întunecat.  Niciodată,  Monique,  înţelegi?  Casa  e  domeniul  lui 
Macy. Tu şi Cash n-aveţi voie să depăşiţi niciodată acest punct.
Monique îşi plecase capul lucios.
- înţeleg, Cotton. Era doar o dorinţă de a vedea ceva atît de 
frumos.
Faţa lui Cotton se îmbuna. O strînse în braţe sălbatic. O ţinea 
strîns, cu capul plecat peste al ei. Cash privi în urmă, spre casă, 
întrebîndu-se de ce nu puteau el şi maman să intre înăuntru să 
vadă şi ei pereţii în mătase galbenă şi de ce ar deranja-o asta pe 
doamna Macy. Probabil din cauză că era căsătorită cu Cotton.
- Se îmbracă special pentru cină? vru Monique să ştie.
- Da.
- Cu rochii elegante?
- Uneori.  Monique  se  apropie  mai  mult  de  Cotton  ca 
pentru  a-l  împiedica  să  vadă  rochia  ei  de  bumbac.  Cotton  îi 
mîngîle drăgăstos părul rebel, cîrlionţat. După o clipă îi puse un 
deget sub bărbie şi i-o ridică.



- Vorbind  de  cină,  parcă  spuneai  că  mi-ai  făcut  p 
Yambalaya. ^
Ea îi zîmbise luminos.
- Oui.
- Atunci hai să mergem. Sînt mort de foame.
Se întoarseră amîndoi în acelaşi timp şi o luară spre rîu.
- Cash,  vii  şi  tu,  băiete?  strigase  Cotton  cînd  îşi  dăduse 
seama că el rămăsese pe loc.
-Vin.
Dar rămăsese acolo, copleşit de frumuseţea casei. Belle Terre...
Gura Rhodei era lacomă. Nu-şi dădea seama că mintea lui Cash 
nu era îndreptată spre ea, ci numai spre senzaţiile pe care i le 
producea.  Cînd  crescu  lâ  mărimea  maximă,  cînd  totul  se 
întunecă în jurul lui, cînd îşi închise ochii strîns şi se concentra 
doar  asupra  eliberării,  cînd  strînse  din  dinţi  în  momentul 
suprem, în mintea lui nu exista numele Rhodei, ci al mamei sale.
Capul  lui  Schyler  se  plecă  înainte.  închizînd  ochii,  îşi  întinse 
ceafa, apoi îşi roti capul, pentru a îndepărta semnele oboselii.  
încercarea  de  a  se  concentra  asupra  scrisului  mărunt  al 
contractelor din faţa ei se dovedise imposibilă. £)chii ei obosiţi 
refuzau! Părăsi biroul şi se duse la aparatul de cafea din cealaltă 
parte a camerei.
îşi turnă o ceaşcă, mai mult pentru a se relaxa şi a face mişcare 
decît pentru că avea nevoie. Luă doar cîteva sorbituri înainte de 
a pune cana jos şi a se duce la fereastră.
Angajase  o  echipă  de curăţitori  pentru  a  se  ocupa  de  birou. 
Aceştia spălaseră murdăria de pe ferestre, dar priveliştea nu era 
cu nimic mai îmbucurătoare. Se uită lung la platforma pustie. 
Chiar  şi  liniile  de  cale  ferată  colectau  praf.  Trenurile  evitau 
derivaţia pentru că nu exista cherestea la Crandell, de
ridicat si dus la vînzare.
Trecuseră trei zile de cînd vorbise la ziar să publice un anunţ că 
Crandall Logging îşi reîncepe activitatea. Crezuse că va trebui să-
i  refuze  pe  tăietorii  independenţi,  că  nu  va  putea  cumpăra 
buşteni  de  la  toţi  pînă  nu  ar  fi  avut  mai  multe  contracte  la 
dispoziţfe. Optimismul ei se dovedise prost plasat.



Pînă acum, nici măcar unul singur nu venise cu o încărcătură de 
buşteni.  Personal,  îi  anunţase pe toti  foştii  angajaţi,  telefonic. 
Nici  unul nu venise să-şi  reia slujba. Fără marfă, era inutil  să 
contacteze piaţa.
Deprimată îşi frecă ochii înroşiţi. Seara trecută stătuse tîrziu la 
spital sperînd să-l prindă pe Cotton treaz. Vorbise cu el doar o 
singură  dată.  De  atunci,  Cotton  nu-i  mai  dăduse  ocazia,  nu-i 
păsa că se întorsese acasă pentru el. Cînd se gîndea la asta o 
apuca disperarea.
Bănuia  că  se  preface că  doarme adînc  ori  de cîte  ori  era  ea 
acolo. Doctorul Collins era încă rezervat, dar în principiu situaţia 
era favorabilă. Tricia şi Ken putuseră fiecare să schimbe cîteva 
cuvinte cu el. Schyler însă, nu reuşea.
Vizitele ei la spital erau un eşec total. Ca şi zilele de lucru. Stătea 
ore întregi  în  biroul  de ia  platformă aşteptînd să  se întîmple 
ceva, dar nimic. Totuşi nu voia să renunţe. Trebuia să reuşească 
chiar  dacă  pentru  asta  ar  fi  trebuit  să  angajeze  un  pădurar, 
cineva  care  să  coordoneze  totul,  cineva  care  vorbea  limba 
tăietorilor, care putea să-i îmboldească să lucreze mai mult ca 
oricînd.
Trebuia să-l reangajeze pe Cash Boudreaux.
Numele  lui  se  ivea  de  peşte  tot.  Ca  proverbialul  bănuţ  rău, 
răsărea de oriunde. îl auzise de atîtea ori în
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ultimele zile încît îl auzea şi în somn. Şi tot el era primul lucru 
care-i  venea  în  minte  cînd  se  trezea.  Primul  tăietor  căruia  îi 
telefonase spusese:
- Vreţi, să mă întorc la lucru? Grozav. Imediat ce vorbesc cu 
Cash, am să...
- Mă tem că domnul Boudreaux nu se va întoarce...
- Cum adică, Cash nu se întoarce? Păi el e omul de bază.
- Nu mai e.
- Ăă... da... să vedeţi... sînt temporar angajat...
Şi tot aşa la fiecare. Cînd ajunsese la al cincilea nume de pe listă, 
vestea se răspîndise deja, aparent prin viţa de vie care concura 
serios compania Bell în materie de transmitere a informaţiei. - 
-Da... Cash, el...



- întotdeauna lucrez cu Boudreaux, El... -Boudreaux nu mai 
lucrează pentru
dumneavoastră? Păi, să vedeţi, el...
Luase  legătura  cu  toţi  cei  ce  fuseseră  vreodată  angajaţi  la 
Crandall  Logging,  dar  fără  succes.  Frustrată,  îl  consultase  pe 
Ken.
- încep  să  cred  că  tot  ceea  ce  avea  de  făcut  Cash 
Boudreaux era să se uite la  un copac şi  acela pica.  Cu ce se 
ocupa el mai precis la Crandall Logging?
- în  general  dădea  bătaie  de  cap.  Ea  îl  întrerupse, 
impacientată.
- Adică?
- Adică... Ken făcu un gest cuprinzător. Mai mult sau mai 
puţin făcea totul.
- Adică la punctele de lucru, pe platformă, în birou? Ce?
- Nu ştiu, Schyler. Crede-mă. Biroul meu e în oraş.
Rar mă duc la platformă. Nu m-am ocupat de treburile zilnice. 
Eu sînt contopişi
- îmi dau seama. Scuză-mă că te-am deranjat. Mulţumesc 
pentru  informaţii  şi  iartă-mi  întreruperea.  Voise  să  plece, 
stînjenită acum de fiecare dată cînd era singură cu Ken.
- Schyler...
-Da.
Ken părea că se luptă cu sine înainte de a spune:
- L-am auzit pe Cotton zicînd...
- ?
- L-am auzit spunînd că Boudreaux a învăţat mai mult decît 
au ştiut alţii vreodată despre meseria de forestier.
- Venind din partea lui Cotton, e un compliment,v aprecie 
Schyler cu voce tare.
- Dar e un buclucaş înnăscut. Veşnic îi irita pe muncitori cu 
cîte ceva. Rar se întîmpla să treacă o zi fără ca el şi Cotton să nu 
sară unul la celălalt. Dacă vrei părerea mea e că-i mult mai bine 
fără el.
La vremea aceea şi Schyler se gîndise că era mai
bine fără el.AAvea o puteVe de distrugere, mai ales
asupra ei. în principiu, nu voia să mai discute



niciodată cu el pe tema angajării lui la Crandall Logging.
Privind pe fereastră acum, văzînd remorcile ruginind în garaj în 
loc să fie încărcate pînă la refuz cu buşteni,, admise că nu-şi mai 
putea permite să-l evite. X-urile din calendarul ei se multiplicau 
apropiindu-se de ziua scadenţei. Nici un fel de principiu n-ar fi 
putut scoate Belle Terre din impas. Dacă pentru a face rost de 
bani, trebuia să se umilească în faţa lui Cash, o va face. Orice 
altă alternativă fusese încercată.
înainte  de a-şi  pierde cumpătul,  încuie  uşa  biroului  după ea. 
Iapa era încă legată de pom în partea cealaltă a curţii, păscînd 
iarba scurtă, la umbră. Schyler se urcă în şa. Călărise cu Mark 
ocazional, dar nu atît încît să nu aibă neplăceri cu şaua a doua 
zi. Dar nu-i păsa. Disconfortul muscular nu echivala cu plăcerea 
de a traversa călare pămînturile  ce aparţineau de Belle Terre 
aşa  cum făcuse  de  cînd  putuse  să  stea  îh>  şa  şi  să  urmeze 
instrucţiunile lui Cotton.
Porni la drum. Cel mai bun loc unde putea să-l găsească pe Cash 
Boudreaux era casa lui. Dacă nu era acolo va lăsa un bilet. Era al 
dracului de rău că nu putea să-l caute la telefon. Mai curînd sau 
mai tîrziu va trebui să-i vadă mutra satisfăcută.
în loc să meargă pe drum, o luă pe cîmp, printre pîlcurile de 
pomi.  In timp ce iapa păşea semeţ pe o potecă dintr-o mică 
pădurice,  Schyler  auzi  zgomotul  unui  fierăstrău.  Curioasă 
îndreptă iapa în direcţia aceea.
Cash o văzu în clipa în care ieşi  dintre copaci,  dar nu-i  dădu 
atenţie.  îşi  concentra  atenţia  asupra fierăstrăului  cu care tăia 
ramurile  unui  copac  căzut.  Jignită  de  nepăsarea  lui  atît  de 
evidentă, Schyler se apropie, dar rămase în şa uitîndu-se la el.
Nu  purta  cămaşă.  Pielea  de  pe  spate  şi  piept  era  puternic 
bronzată. Faţa îi era plină de sudoare, în ciuda batistei legată în 
jurul  frunţii  pentru  a  o  opri.  Bicepşii  lui  se  umflau  şi  se 
destindeau în timp ce ţinea fierăstrăul care îşi croia drum prin 
lemnul  de*  pin,  rididnd  un  fir  de  fum  acru,  alb-albastru. 
Picioarele şi cizmele lui erau pline de rumeguş.
După ce căzu şi ultima cracă, opri motorul şi se



făcu linişte. Cash îl ridică cu o mînă. Qreutatea îi trăgea braţul în 
jos întinzînd pielea atît de tare încît se vedea fiecare venă. îşi 
ridică braţul liber şi îşi şterse fruntea de transpiraţie.
- Ar  trebui  să  te  arestez  pentru  furt  de  lemne  de  pe 
proprietatea mea.
Fata lui întunecată, bronzată fu destinsă de un zîmbet alb.
- Ar trebui să-mi mulţumeşti că te-am scăpat de putregaiul 
ăsta.
Cash puse fierăstrăul pe pămînt lîngă trunchiul copacului. Peste 
blugi purta un şorţ de piele întoarsă pentru a-i proteja pulpele 
în caz de mişcări greşite, cel puţin teoretic. Agăţată de centură, 
atîrna  o  sticlă  de  plastic  cu  combustibil  pentru  motorul 
fierăstrăului.  Ataşată  de  gaica  de  la  spate,  deasupra 
buzunarului, se găsea o ruletă. îşi pusese mănuşi de lucru care, 
tulburător, atrăgeau şi mai mult atenţia asupra bustului gol.
Se apropie de iapă şi se sprijini cu cotul de protuberanta şeii.
- Vreţi ca dăunătorii să vă distrugă pădurea, d-ră Schyler?*
Pentru a nu se uita la pieptul lui incitant, acoperit cu păr umed, 
creţ, îşi îndreptă privirea spre pinul dezmembrat.
- Cînd a fost doborît?
- A fost o mare furtună acum vreo două săptămîni.
- Ce faci cu el?
- Vin mîine.cu un tractor şi-l iau, spuse Cash, şi o privi din 
nou. Adică dac-aş putea împrumuta unul.
Schyler eraf hotărîtă să nu se lase provocată.
- Trebuie să discutăm ceva.
. - Numai dacă cobori de acolo.
- Poftim?
- Nu-mi place să fiu privit de sus. Dă-te jos.
Era*pe punctul de a protesta, cînd el, scoţîndu-şi mănuşile de 
piele întoarsă şi aruncîndu-le pe jos, ridică braţele spre ea.
- Mă  descurc  şi  singură,  spuse  ea,  aruncîndu-şi  piciorul 
drept  peste  şa  şi  coborînd  pe  acelaşi  picior.  Apoi,  ridicînd 
piciorul  sting,  îl  scoase din  scăriţă  şi  se  răsuci.  Cash  rămase 
nemişcat fără să-i facă loc.
- Interesanţi pantalonii ăştia.



Schyler îşi pusese nişte pantaloni de călărie bufanţi, negri şi o 
pereche de cizme din piele maron.
- Kam lăsat aici cînd am plecat în Anglia.
- Din  cîte  am auzit,  erai  cam grăbită  la  plecare.  Deşi  cu 
greu, reuşi totuşi să Ignore remarca.
- îmi  pare  bine  c-am  făcut-o.  Mă  refer  la  costumul  de 
călărie. Mi-a prins bine azi. O muscă îi trecu bîzîind pe la nas. O 
îndepărtă cu un gest. Sînt cam prea călduroşi, totuşi.
- Aveai obiceiul să călăreşti fără şa, fără pantaloni. Schyler 
începu să observe un alt soi de căldură. I
se împrăştia prin corp, îi alerga prin vene ca o lavă fierbinte.
- Mama m-a făcut să renunţ la el. Spunea că nu cadrează 
cu o doamnă.
Ochii  lui  coborîră  spre  unghiul  pulpelor  apoi,  fără  grabă,  se 
ridicară iar.
- Avea dreptate. Era de-a dreptul urît.
- De unde ştii cum era?
- Te vedeam.
- Unde?
- Peste tot... mereu... cînd credeai că nu te vede nimeni.
Schyler se depărta de cal şi de bărbat. Ambii păreau să emane 
un  miros  animalic,  de  mosc.  Atmosfera  era  îmbibată  de 
sexualitate şi nu ştia de ce, cu excepţia faptului că ultima oară 
cînd stătuse atît de aproape de el, Cash o sărutase.
De fiecare dată cînd o privea, ochii lui păreau să i-o amintească. 
Cash îşi amintea de sărutul acela şi ştia că şi ea îşi aminteşte. 
Nervoasă, Schyler îşi suflecă mînecile cămăşii albe şi îşi desfăcu 
gulerul pentru a se răcori.
- Bei?
Se aplecă din mijloc, îşi  ridică mănuşile de jos şi le înfipse în 
centură.
- Nu, mulţumesc. Am venit pentru a discuta afaceri.
Cash se duse la platforma camionetei parcate în apropiere, la 
umbră.  Oblonul  era  coborît.  Pe  el  se  afla  un  termos  mare 
albastru. îi scoase capacul şi cufundă un pahar înăuntru. Cînd îl 
scoase, era plin cu apă rece ca gheaţa. O bău însetat. O parte 



din ea îi curse pe bărbie şi pe gît, formînd bobite sclipitoare în 
părul de pe piept, şi mănunchiuri de păr umed.
Intenţionat uitîndu-se în altă parte, ochii lui Schyler căzură pe 
pălăria tare cu vizor. Era făcută special pentru a proteja ochii 
tăietorului de aşchii.
- Pălăria aceea nu prea-ti foloseşte dac-o ţii în camionetă. 
De ce n-o porţi?
- Nu i-am simţit nevoia.
- Dar, dacă păţeai ceva pe proprietatea mea, mă dădeai pe 
mine în judecată.
- Sînt răspunzător de faptele mele, domnişoară Schyler.
- Te-am rugat să nu-mi mai spui aşa.
- E adevărat. Rînjind ca un păcătos care nu are intenţia să 
se pocăişscă, Cash goli încă un pahar cu apă. Sigur nu vrei unul?
Apa părea delicioasă. Şi tot aşa şi buzele lui, reci şi umede.
- Ba da, mulţumesc.
Cufundă din nou paharul în termos şi i-l dădu. Schyler îl luă dar 
nu  bău  imediat,  privind  cu  suspiciune  paharul  picurînd,  din 
mîna ei. Cash încruntă sprîncenele supărat.
- Limba mea ţi-a intrat în gură pînă la jumătatea gîtului, 
mîrîi el. E prea tîrziu să-ţi faci probleme că bei după mine.
Nu se înfuriase niciodată atît de tare şi atît de iute în viaţa ei. Cu 
o singură zvîcnire, scîrbită, a mîinii, aruncă toată apa pe jos.
- Eşti un porc.
- Ăsta  e un cuvînt  britanic.  La  noi  oamenii  ca  mine  sînt 
numiţi lepădături.
- Şi  în  toată  lumea  vi  se  spune  bastarzi  nenorociţi.  Un 
muşchi de pe obrazul lui zvîcni, o venă i se
umflă la tîmplă.
Schyler regretă imediat ceea ce spusese.
- Nu în sensul acela. Nu literal. Simţea un impuls să întindă 
mîna, să-l atingă împăciuitor, dar n-o făcu. De teamă.
Cash  îi  smulse  paharul  din  mînă  şi-l  aruncă  pe  platforma 
camionetei.
- Ai  făcut  tot  drumul  ăsta,  pe  aşa  o  căldură,  ca  să  mă 
insulţi?
- Am venit pentru afaceri, spuse ea, negînd din cap.



- Pe cine mai vrei să ucid de data asta?
Merita asta, se gîndi ea, aşa că nu ripostă nimic.
- Vreau să te întorci să lucrezi pentru Crandall Logging.
- De ce?
- Pentru că am nevoie de tine. Ochii lui se aţintiră asupra 
ei.  Erau  tulburător  de  incisivi.  Am  redeschis  întreprinderea, 
continuă ea. Cu hîrtiile mă descurc, pentru că o făceam şi cînd 
era Cotton.
încercă să-şi umezească buzele, dar limba, ca şi .   cerul gurii, îi 
erau uscate.
- Dar nu ştiu cum să organizez munca. Nu ştiu unde să le 
spun să taie, sau ce, sau cît. Nu pot aprecia calitatea^ buştenilor 
cînd sînt aduşi şi nu ştiu dacă plătesc prea mult sau prea puţin. 
Din cîte am înţeles tu te ocupai de asta. ' 
- Da.
- Deci  am  nevoie  să  reîncepi  de  unde  ai  întrerupt  cînd 
Cotton a suferit atacul de cord.
- Cu alte cuvinte, vrei să te scot eu din rahat... Schyler luă o 
poziţie înţepată.
- Ascultă, îmi pare rău de ce am zis mâi devreme. N-am 
vrut să te fac bastard. Mi-a scăpat fără să vreau. Dacă ai de gînd 
să-mi porţi pică, să te înverşunezi împotriva mea, să fii rău...
- Vrei să salvez Belle Terre din ghearele lui Dale Gilbreath.
Schyler tăcu brusc. Timp de cîteva clipe se uitară unul la-altul. 
Expresia de pe faţa lui Cash era beligerantă, a ei era de uimire.;
- De unde ştii asta? -Ştiu.
- Ţi-a spus Cotton c-a împrumutat bani de la
Gilbreath?
Cash îi întoarse spatele şi se duse să-şi ia fierăstrăul.
Tatăl tău nu-mi făcea confidenţe.
- Atunci de unde ştii?
Heaven era un oraş mic. Toţi îşi băgau nasul în treburile altora, 
dar să crezi că oamenii stăteau ca romanii în Coliseum aşteptînd 
să vadă dacă Belle Terre scăpa din fălcile leului, era prea mult. 
Lipsise  îndeajuns  din  mijlocul  lor  pentru  a  detesta  bîrfa 
distructivă de provincie.



Furioasă, Schyler îl prinse pe Cash de braţ şi-l făcu să se întoarcă 
spre ea. Degetele ei îi intraseră în carne. Părul de pe braţul lui 
se chircise peste ele. Unghiile ei lăsară urme în relief. Cash îşi 
ridică ochii  spre ea, dar sclipirea periculoasă din ochii  lui  n-o 
intimida.
- Unde ai auzit de împrumut?
- în pat.
Schyler îşi retrase brusc mîna. El îi expédie un zîmbet sardonic, 
ticălos,  înainte de a-şi  continua drumul spre camionetă.  Puse 
fierăstrăul în spate. Piesă cu piesă, îl demontă şi puse totul la un 
loc. împinse termosul dincolo de balama şi prinse oblonul la loc. 
Luă un tricou, pe care îl pusese pe fereastra deschisă a portierei 
şi îl trase peste cap. In timp ce-l trăgea în jos pe piept, întrebă:
- Vrei detalii?. Ora, locul, cu cine? -Nu.
îi aruncă lui Schyler un zîmbet Leneş pe care ea ar fi dorit să i-l  
şteargă de pe buze cu palma. Dar n-o făcu. Se mulţumi doar să-! 
privească. „Sînt convins c-ai vrea să ştii", gîndi Cash şi rîse.
- Păcat că nu eşti mai curioasă. E o poveste picantă. Ţi-ar fi 
dat  fiori-  îşi  coborî  pleoapele  pe  jumătate-  poate  chiar  la 
amîndoi.
Omul era insuportabil. Avea maniere de porc şi discreţia sexuală 
a unui motan. Dacă n-ar fi avut nevoie de el, şi încă cu disperare, 
l-ar fi alungat de la Belle Terre pînă la căderea nopţii, fără să-i 
pese ce aranjamente avusese el cu Cotton.
Aşa însă, n-avea de ales, trebuia să-l tolereze cu aroganta lui cu 
tot, cel puţin temporar. îşi ridică părul ei  greu, ondulat de pe 
ceafă, în speranţa unei adieri răcoroase.
- Vrei să lucrezi pentru mine sau nu, d-le Boudreaux?
- Depinde.
- De ce?
- De cine e şef.
- După cîte ştiu, erai şeful tăietorilor. Vei fi din nou.
- Cu Ken care să se tină de coada mea?
- Atribuţiile lui Ken vor fi aceleaşi dintotdeauna.
- Ca făcător-de-nimic al întreprinderii?
- Dacă vrei să ştii,  izbucni ea, Ken a vorbit  foarte frumos 
despre priceperea dumitale ca forestier.



- Ar fi minţit dacă ar fi spus altceva.
- Nu te osteni şă-i mulţumeşti, spuse ea sarcastic.
- Bineînţeles.  îi  aruncă un nou zîmbet arogant. Cred c-ar 
trebui să fiu flatat că aţi sacrificat din timpul vostru furat pentru 
a vorbi despre mine.
Schyler îşi încleşta pumnul pentru a nu ţipa. Făcu un efort ca 
vocea ei să rămînă calmă.
- Ken va sta în biroul lui din oraş.
- Şi tu?
- Eu voi lucra în biroul de la platformă. Mă voi
ocupa de contracte şi expediţii. Dumneata te ocupi de oameni şi 
de buşteni,    
- Şi independenţii?
- li vom folosi ca şi pînă acum.
- Salariile vor rămîne aceleaşi?
- Da. La fel şi ca şi pentru cei care lucrează doar pentru noi.
- Iar eu sînt şeful, nu?
Schyler  avu  sentimentul  neplăcut  că  fusese  încolţită.  Cash  o 
presa să facă un angajament verbal, dar nu prea era sigură în ce 
privinţă. Ezită, dar în final, spuse:
- Da, vei fi şeful lor. -Atunci e-n regulă.
în  timp  ce  negociau,  se  rezemase  de  spatele  camionetei  cu 
braţele încrucişate pe piept şi gleznele una peste alta. Acum se 
desprinse  şi  porni  spre  ea.  Avu  nevoie  de  întreaga  ei  voinţă 
pentru a nu se da înapoi. Rămase pe loc pînă ce Cash ajunse 
aproape lipit de ea.
- Să nu mai porţi bluze transparente.
- Ce.,.
- Sutienul  ăla  dantelat  pe  care-l  porţi  nu  face  doi  bani. 
Singurul  lucru  la  care  foloseşte  este  să-i  înnebunească  pe 
bărbaţi. Dacă vrei producţie din partea buştenarilor, nu poţi să- i 
ţii tot timpul excitaţi. Nu-mi pasă dacă fac dragoste cu nevestele 
şi prietenele lor pînă găuresc salteaua în timpul weekendului, 
atîta timp cît se prezintă la lucru vioi şi devreme în fiecare luni 
dimineaţa şi nu se opresc pînă vineri după- amiaza.
Ochii lui se opriră asupra părului.



- Şi  netezeşte-ti  părul.  Coafura  asta  care  arată  de  parcă 
tocmai ai scăpat din braţele unuia, o să-i facă să fugă înnebuniţi 
în pădure să se rezolve.
- Eşti un...
- Nu, o întrerupse el, prinzînd-o de umeri.  Trebuie să m-
asculţi. îşi coborî faţa pînă aproape de faţa ei. Pluteşti pe un rîu 
de baligă fără vîsle, domnişoară Schyler. Dacă vrei să te ajut să- 
ţi salvezi întreprinderea şi Belle Terre de la sechestru, trebuie 
să-ţi ţii fundul jos, gura închisă şi să, faci aşa cum spun eu, ai 
înţeles? O scutură uşor, ridicînd vocea: Ai înţeles?
- Da!
îi dădu drumul tot atît de brusc pe cît o apucase.
- Bun. De mîine începem.
- Gilbreath.
- Alo? aici Schyler Crandall. Mulţumesc ci rni-aţi răspuns la 
ora asta tîrzie.
Bancherul îşi lăsă scaunul pe spate fi îşi puse picioarele pe colţul 
biroului.
- Nu-i nevoie să-mi mulţumeşti, domnişoară Crandall. Sper 
că aveţi veşti bune.
-Aşa cred.
- Sînt şanse să plătiţi împrumutul?
- Mi-e teamă că încă nu.
Oale făcu o pauză lunga, calculată.
- Păcat Pentru amîndoi.
- Crandall  Logging  se  redeschide  începînd  de  mîine, 
domnule Gilbreath,  informă ea scurt L-am reangajat pe fostul 
supraveghetor.
- Pe domnul Boudreaux, nu?
- Da. Tata are o mare încredere în ei La fel şi buştenarii. 
Am o listă promiţătoare de clienţi. Am să-i
contactez imediat ce am destul material pentru a
încheia nişte tranzacţii importante. E nevoie doar de
cîteva zile de tăieri. Toţi sînt nerăbdători să se apuce
iar de lucru.
- Toate astea sînt foarte interesante, domnişoară Crandall. 
E clar că aţi luat măsuri pozitive de reorganizare a întreprinderii  



dumneavoastră. Dar nu văd cum vor afecta aceste măsuri,  în 
mod direct, banca.
- Dacă vă pot prezenta destule contracte pentru a acoperi 
împrumutul, veţi fi de acord să plătesc doar dobînda şi să rulez 
împrumutul un timp? Maximum şase luni.
Femeia asta nu era genul de frumuseţe sudică, slabă de înger şi 
doar  cu  urme  de  creier.  Schyler  Crandall  nu  trebuia 
subestimată.  Apucase taurul  de  coarne.  Era  momentul  să  fie 
dur.
- Mă tem că nu se poate, domnişoară Crandall, chiar dacă 
obţineţi contracte, ceea ce e îndoielnic.
- Nu  vă  faceţi  griji  în  privinţa  asta.  Un  contract  semnat 
echivalează cu bani gheaţă.
- Nu  chiar,  spuse  el  cu  o  nuanţă  de  condescendenţă 
şovină. Aţi putea avea probleme cu livrarea.
- Exclus.
- N-am nici o garanţie.
- Aveţi Belle Terre.
- Am deja Belle Terre. Care ar fi profitul meu?
- Vă rog s-aveţi un pic de decenţă!...^
. -  Observaţia,e nemeritată, domnişoară Crandall.  Schyler oftă 
ădînc, dar nu-şi ceru scuze.
- Fiti rezonabil, domnule Gilbreath, spuse ea imperativ.  E 
nerealist  din  partea  dumneavoastră  să  speraţi  că  aş  putea 
încheia atîtea contracte încît să acopăr împrumutul într-un timp 
atît de scurt.
- E o chestiune care nu mă priveşte.
Gilbreath încercă să-şi ascundă satisfacţia. In tăcerea care urmă, 
aproape c-o putea auzi gîndind.
- Şi dacă v-aş plăti dobînda şi o parte din împrumut?
- Domnişoară Crandall,  spuse el  expansiv,  vă  rog nu mă 
mai puneţi în situaţia asta neplăcută. Vă închipuiţi că eu sînt cel 
care decide... îmi pare rău, dar nu hotărăsc eu singur. Trebuie să 
dau socoteală în faţa conducerii băncii. Atît ei cît şi eu am fost 
indulgenţi cu Crandall Logging şi cu Cotton.
Cotton  ne-a  fost  un  client  de  nădejde  mulţi  ani,  dar 
sentimentele  noastre se  opresc  aici.  Dacăne-am angaja  într-o 



situaţie  nesigură şi  am extinde împrumutul,  am ajunge într-o 
poziţie  foarte  vulnerabilă  cu  inspectorii  de  bancă.  Sîntem 
răspunzători pentru fiecare tranzacţie. Ei nu-l cunosc pe Cotton 
Crandall,  nu vor fi  sentimentali.  Vor considera împrumutul ca 
neproductiv... Şi acum cu criza asta...
- Vă  mulţumesc,  domnule  Gilbreath,  mi-ati  I  răspuns  la 
întrebare. La revedere, domnule.
Sch'yler închise telefonul înainte ca el să poată răspunde. Cu un 
zîmbet urît, Gilbreath puse receptorul în furcă. îi plăcea să vadă 
oameni umiliţi şi pe punctul de a se prăbuşi.
Cînd se mutase la Heaven din Pennsylvania, cu trei ani în urmă, 
stîlpii  comunităţii  îl  .trataseră cu atitudini care mergeau de la 
uşoara derîdere pînă la snobism făţiş. Rhoda şi cu el învăţaseră 
repede că ; cineva nu era considerat a avea rădăcini în Heaven 
dacă  nu  avea  o  uniformă  de  confederat,  mîncată  de  molii, 
împachetată într-un cufăr în pod. Arborii genealogici trebuiau să 
se întindă pe cîteva generaţii înainte ca stigmatul de venetic să 
fie retras.
Dacă nu îndeplineai criteriile, nu erai primit în sînul oamenilor 
de vază, aşa cum doreau Rhoda şi Dale să fie. Voiau să fie chiar 
în centrul elitei sociale-din Heaven. Practic, fuseseră obligaţi să-
şi părăsească locuinţa din Pennsylvania. Cuplul cu care fuseseră 
în relaţii  de schimb de parteneri sexuali ani de zile intrase în 
secta  numită  Creştinii  născuţi  a  doua  pară,  în  timpul  unei 
campanii  ce  cuprinsese  tot  oraşul,  într-o  mărturisire 
lacrimogenă, Jn faţa unei congregaţii numeroase şi emoţionate, 
dezvăluiseră  totul,  numind  şi  partenerii  întru  păcat.  în  ziua 
urrfiătoare,  Da[e  fusese  invitat,'  în  mod discret,  de  superiorii 
băncii,  unde  lucra  ca  al  doilea.vice-preşedinte  să-şi  înainteze 
demisia. îi promiseseră o scrisoare de recomandare dacă pleca 
imediat.
Astfel  ajunsese la  Delta  National  Bank din  Heaven, Louisiana, 
supracalificatşi stăpîn pe sine. La acea vreme, totuşi, nu-şi putea 
permite luxul financiar de a refuza vreo slujbă în domeniul său, 
mai  ales  aceea  de  preşedinte  de  bancă.  Cucerise  consiliul 
directorial cu un farmec îndatoritor şi prezentă drept motiv al 



plecării de la fostul serviciu, dorinţa de a se muta într-o zonă 
mai temperată.
De-abia îi fusese adusă mobila, cu un camion Mayflower, că şi 
începuse să regrete hotărîrea lui.
| Detesta oraşul,, căldura, îngustimea de minte a
j oamenilor şi cercurile lor închise.
Singurul  care-l  tratase  prietenos  fusese  Cotton  Crandall. 
Gilbreath descoperise că acesta era şi el un fel de nou-venit şi 
neintegrat. Cotton însă se înfipsese bine acolo însurîndu-se cu 
ultima Laurent din parohie.
Gilbreath nu avusese acest noroc, dar găsise o cale de a-şi întări 
poziţia  în  oraş.  Nu  era  un  oraş  perfect,  dar  deoarece  după 
episodul  Pennsylvania  el  şi  Rhoda  fuseseră  invitaţi  să 
părăsească localitatea, de către făcătorii-de-bine,  erau hotărîti 
să rămînă în Heaven. Şi dacă stătea în puterea lui, nu vor rămîne 
ca cetăţeni de mîna a doua. Era o baltă mică, dar, era hotărît să 
devină cel mai mare peşte din ea.
Dacă  punea  mîna  pe  Belle  Terre,  oamenii  vor  trebui  să-i 
privească pe el şi pe Rhoda cu respect, li venea ameţeala doar 
gîndindu-se că un cuplu de yankei vor locui la Belle Terre. Asta 
va pune oraşul la respect.  Şi orice tip nu va putea face nimic 
altceva decît să-l pupe în fund şi să se prefacă că-l iubeşte.
Convorbirea  telefonică  cu  Schyler  Crandall  fusese  ultima  lui 
activitate din ziua aceea. Cu pas elastic, părăsi clădirea băncii şi 
parcurse  distanţa  dintre  două străzi  pe  josA pînă  la  locul  de 
parcare,  unde  îşi  lăsase  maşina.  In  afară  de  Lincoln-ul  său, 
parcarea era pustie. Deschise uşa şi se instala la volan.
- Era  şi  timpul,  spuse  persoana  aşezată  pe  locul  din 
dreapta. Dă drumul la  aerul  condiţionat.  E  mai cald ca-n iad, 
aici. Parcă ai zis cinci fix. E aproape şi-un sfert. Ce-ai stat atît?
Chicotind, Dale porni motorul şi regla aerul condiţionat.
- Mă crezi sau nu, dar am vorbit cu Schyler.
- Cu Schyler? La bancă?
- M-a sunat ea.
- în legătură cu ce?



- Simte valul şi încearcă să se tină la suprafaţă. Cred că-i e 
teamă că tot ce are mai scump şi, mai aproape e pe punctul de 
a-i fi luat.
- Şi nu crezi că are dreptate?
- Pentru binele tău şi al meu, să sperăm că da.
- Ce voia de la tine?
- Să se tocmească, spuse Gilbreath şi îi  redă convorbirea 
telefonică.        
- Sper c-ai refuzat-o...
Dale schiţă un zîmbet malefic.
- Bineînţeles, dar lăsînd impresia că-mi pare foarte rău.
- Cu ea nu*ţine. E deşteaptă.
- Te îngrijorează, nu?
- Normal că mă îngrijorează. De ce zîmbeşti?  E un lucru 
serios.^
- Mie-mi spui? şuieră Dale. Schyler l-a reangajat pe fostul 
şef de echipă. Gilbreath se uită la pasager. E sigură că va face 
rost de nişte contracte în următoarele zile.
- Vor trebui să fie mai mult decît avantajoase. Dale dădu 
din cap aprobator.
- Cu sau fără contracte, ceea ce-i lipseşte e timpul. Nu cred 
că vom avea probleme.
- O să avem dacă nu stăm/Cu ochii pe Schyler. -
- Exact.  De aceea am nevoie  de tine.  Trebuie  să-mi  spui 
fiecare mişcare pe care-o face. Chiar şi acele lucrurr pe care nu 
le consideri importante. Vreau să ştiu tot.
- Vrei s-o spionez?
- Da. Mai mult, s-o sabotezi, să faci orice, numai vezi să nu 
te prindă.
- Bine.
- Ne trebuie ceva să-i distragem atenţia.
- Ca de exemplu?
- Nu ştiu. O poveste de dragoste. Desigur, ar fi mai bine 
dacă Cotton ar muri.  Asta ar îndepărta-o de afaceri,  un timp. 
Dale  evalua  atent  reacţia  celeilalte  persoane.  îşi  ridică 
sprîncenele întrebător Te-ar deranja atît de mult? Tăcere. Dale 



se încruntă. îmi dau seama că da. Eşti sigur că loialitatea ta nu e 
divizată?
- Sînt loial numai fată de mine. De ce n-aş fi?
- Atunci, dacă devine neplăcut sau periculos înainte de a se 
termina, n-ai să obiectezi?
-  Nu.
- îţi simt nesiguranţa în voce.
- Nu!
- Aşa e mai bine, spuse Dale, zîmbind din nou.
- Schyler i-a împuşcat cîinii lui Jigger Flynn. După o clipă de 
tăcere uimită, Dale întrebă:
- Eşti sigur? Am auzit zvonuri că...
- Zvonurile sînt false.  Schyler a făcut-o. A folosit  una din 
armele lui Cotton.
- De unde ştii?
- Stiu, e bine?
Dale ştia cînd să dea înapoi.  Făcînd asta, se gîndea în acelaşi 
timp la această informaţie preţioasă, cum s-o utilizeze mai bine.
- Jigger ar fi încîntat să afle asta.
- Adică?
- Nu face pe inocentul.  Te  gîndeşti  la  acelaşi  lucru ca şi 
mine. De aceea mi-ai spus. L-am mai folosit pe Jigger Flynn şi 
altădată, în situaţii delicate. E extrem de eficient şi relativ ieftin. 
Dacă ar şti că Schyler i-a ucis cîinii, ar face totul să se răzbune. 
Ar putea-o considera un vînat atrăgător. Buzele subţiri ale lui.
Dale se despărţiră într-un zîmbet subţire. Nu crezi?
- Trebuie  să  plec,  spuse  brusc  pasagerul  deschizînd 
portiera.
- Indiferent cît de ambigue sînt sentimentele tale faţă de 
Cotton, n-o să-i laşi să-ţi bareze drumul, nu?
- Nu. N-am să permit nimănui să-mi stea în cale.
- Asta am vrut s-aud.
Perfect  satisfăcut  de modul  cum decursese convorbirea,  Dale 
privi în* urma informatorului care dispăru pe alee.

Capitolul 22



Ken era într-o stare euforică atunci cînd părăsi ' Gator Lounge. 
Nu se împleticea,  dar era  destul  de beat  pentru a  bîjbîi  şi  a 
scăpa cheile pe cînd se apropia de maşină. Căzuseră pe nisip. Se 
aplecă să le ridice,  dar cînd le atinse, un pantof negru, lucios 
apăru din întuneric călcîndu-le. Aproape că-i strivi mîna. Rămase 
ca paralizat.
- Hei, Kenny. -
Ken se ridica încet. Aruncînd o privire rapidă peste umăr, i se 
confirmă ceea ce deja  bănuia.  Primul  bărbat,  cel  cu pantoful 
scump,  nu era singur.  Indivizi  de felul  lor umblă întotdeauna 
cîte doi, ca maicile. Numai că acest duo n-avea nimic pios.
- Bună. Ken rîse nervos. Dădu din umeri inocent şi îşi ridică 
mîinile,  predîndu-se.  înainte de a vă  ieşi  din fire,  vreau să vă 
spun că n-am bani...
Un pumn tare ca piatra i se înfipse în stomac. Ken se îndoi de 
şale ţinîndu-se cu mîna de burtă. Bruta care stătea în spate, îşi 
înfipse  mîna  în  părul  lui  şi-l  ridică.  Ken scoase un strigăt  de 
durere.  N-avea  cine  să-l  audă.  Parcarea,  scăldată  în  lumina 
crudă a neonului, era pustie. Dar, chiar -dacă cineva i-ar fi auzit 
strigătul de ajutor, nu s-ar fi amestecat. Indivizii de felul lor erau 
necruţători.
Primul* care era evident purtătorul de cuvînt,  înainta pînă ce 
ajunse nas în nas cu Howell.
- Mi-am ieşit deja din fire. De trei zile trebuia să-mi plăteşti 
ceea  ce:mi  datorezi,  Ken.  Vocea  lui  era  mătăsoasă,  dar 
dispreţuitoare.  Mă  doare  cînd  mă  minţi.  Mîna  cu  care-şi 
acoperea  pieptul  în  dreptul  inimii  strălucea  de  inele  cu 
diamante. Aici, în interior, mă doare cînd mă minţi.
- Nu pot face nimic,  bîlbîi  Ken. Sînt în criză de bani.  Am 
avut cheltuieli cu bătrînul la spital. Doctorii...
- Kenny,  Kenny,  mi  se  frînge  inima.  Faţa  morocănoasă 
deveni  urîtă.  Ştii  ce  eşti?  în  afară  de  mincinos,  rnai  eşti  şi 
păgubos. Ai pierdut masiv la luptele de cîini noaptea trecută. Şi 
gloaba aia pe care ai pariat la dubla întrecere de la Lafayette, e 
numai bună de trimis la fabrica de clei. îl scuipă pe faţă. Eşti un 
nenorocit de păgubos. Detest păguboşii. Mă fac să vomit.
Ken transpira intens.



- Mai lasă-mă puţin, omule. O să...
Individul îl izbi cu genunchiul între picioare. Ken ţipă de durere.
- Nu mă interesează scuzele tale jalnice. Eu nu trăiesc din 
scuze. Vreau banii. Cînd mi-i dai?
- C... curînd, se bîlbîi Ken. S-a ivit ceva grozav...
- Ceva grozav? Adică? Un cîştig la bingo?
Omul care-l ţinea de păr chicoti.
- Nu, articula Ken gîfîind,  încă sub imperiul  durerii.  Ceva 
grozav, realmente.
- Iar mănînci rahat.
- Nu,  jur  pe  Dumnezeu.  Dar  încă  nu  vă  pot  spune 
amănunte.  N-am  avut  timp  să  mă  gîndesc.  Compania  de 
cherestea...
- Se redeschide. Da, da, ştiu. E veche. Boudreaux e din nou 
la  treabă.  îi  aruncă  un  zîmbet  onctuos.  Se  ţine  de  coada 
cumnatei tale, aia sexy?
- Nu! Furios, Ken se luptă cu omul care-l  ţinea.  Bruta îşi 
strînse mai tare degetele în părul lui şi-i trase capul şi mai mult 
înapoi. Dacă asta ai auzit, e o minciună sfruntată.
Torţionarul lui rîse răutăcios.
- Te-a dat afară din pat şi din treburile familiei. Ce ruşine!
- Nu-i adevărat. Absolut deloc. Tot eu mă ocup de scripte. 
Sînt încă vice-preşedintele companiei.
- Dar  ea  e  cea  care  conduce.  Cu  Boudreaux  care-i 
şopteşte*ce să facă în timp ce fac dragoste, nu?
Ken încercă să nege din cap, dar- nu reuşi decît  să mărească 
strînsoarea atît de tare încît îi dădură lacrimile.
- Nu, eu conduc.
- Tu? Bruta rîse ca un lătrat pe care-l întrerupse tot atît de 
brusc pe cît declanşa cuţitul cu arc şi-l băgă între picioarele lui 
Ken, exact sub testicule.
Ken  guiţă  şi  se  ridică  pe  călcîie.  Omul  din  spatele  lui  care 
ameninţa să-i  smulgă părul,  îşi  slăbi  strînsoarea tocmai acum 
cînd Ken avea nevoie să fie susţinut.
- Am să fac rost de bani, şopti el speriat. Dar mai lasă-mi 
puţin timp.



- Pentru tine timpul s-a terminat. Ken simţi cuţitul apăsat 
pe fermoar.
- Nu, nu, te rog, pentru Dumnezeu, nu! Am să-ţi dau banii.
- Pe toţi?
- Pînă la ultimul cent.
- Cînd?
- în... într-o lună.
Omul din spatele lui desfăcu degetele şi lăsă să-i scape părul. 
Ken abia reuşi să nu cadă peste cuţit.
- Două s  aptă  mini,  se  corectă  el,  repede.  Treptat,  cu o 
mişcare care sugera înfricoşător o,
tăiere lentă, cămătarul îşi retrase cuţitul.
- Bine.  Sînt  generos.  Două  săptămîni.  Rînji  larg  apoi  îşi 
reluă expresia ameninţătoare. Nu te deranja să ne suni. Vom fi 
cu ochii  pe tine ca o muscă pe o baligă,  Kenny. îi  aruncă un 
zîmbet de crocodil flămînd. Chiar şi dinţii lui păreau ascuţiţi cu 
pila.  Apoi  el  şi  tovarăşul  său  ieşiră  din  lumina  neonului  şi 
dispărură în întuneric.
Luminile farurilor o treziră pe Schyler. Stînd pe leagănul de pe 
verandă, împingîndu-l din cînd în cînd
Cu mai puţină vigoare decît un ghem de ectoplasmă, Ken căzu în 
genunchi şi vomită pe nisip. Cînd spasmele se potoliră, se tîrî în 
patru labe pînă găsi cheile.
uşor  cu  degetul  mare de la  picior,  aproape că  adormise.  Nu 
ştiuse  ce  înseamnă  oboseala  pînă  nu  începuse  să  lucreze  la 
platformă  zilnic.  Rareori  pleca  înainte  de  lăsarea  serii  şi  era 
întotdeauna prima la sosire.
îi zîmbi lui Ken pe cînd acesta urca greoi treptele.
- Bună. Pari stors ca o cîrpă. Şi eu mă simt la fel.
- Eu, ă... am probleme cu stomacul.
- Sper că nu-i ceva serios. Ken dădu din cap. Din cauza asta 
ai lipsit de la cină? întrebă ea.
- Nu. Am fost deturnat. Traversînd veranda, întinse mîna 
spre clanţă.
- Dacă ai o clipă, aş vrea să te întreb ceva.
Mîna lui Ken căzu în jos şi el se întoarse cu faţa la
ea.



- Şi eu vreau să te întreb ceva, spuse el cu o voce gravă.
mk- Dă-i drumul.
- Te culci cu Cash Boudreaux?
Zîmbetul  lui  Schyler  se  stinse.  Era  jignită,  nu  numai  de 
presupunerea  lui  că  îşi  alege  partenerii  de  pat  dintre  cei  de 
afaceri, dar şi de insulta pe care o implica întrebarea lui.
- Bineînţeles că nu.
Paşii lui erau lenţi, calculaţi şi furioşi pe cînd se apropia de ea.
- Ai putea s-o şi faci. Tot oraşul bîrfeşte pe seama asta.
întunericul  ascunse  roşeaţa  bruscă  din  obrajii  ei.  Cu  o 
îndemînare  admirabilă,  reuşi  să-i  ascundă-cit  de  mult'  o 
supărase comentariul lui. Făcu un gest de lehamite.
- Ştii la fel de bine ca oricine cum vorbeşte lumea.
- Există un sîmbure de adevăr în orice bîrfă.
- De data asta, nu.
- Stai toată ziua cu el.

- Dar nu toată noaptea! IrT clipa în care temperamentul ei 
răbufni, îl şi suprimă. Era prea obosită pentru o discuţie în seara 
asta, mai ales pentru că n-avea de ce să se apere.  Lucrez cu 
Cash. E normal să fim împreună. Am lucrat cu mulţi bărbaţi, dar 
nu m-am culcat cu ei.
- Mark Houghton e doar una dintre excepţiile care-mi vin 
în minte.
Schyler  se  dădu jos din  leagăn atîl  de  repede încît  acesta  se 
legănă nebuneşte.
- N-am de gînd să discut despre viaţa mea personală cu 
tine, Ken. Aşa cum ţi-am mai spus, nu-i treaba ta. Noapte bună.
Ken o prinse de braţ cînd trecu pe lîngă el.
- Schyler,  Schyler,  se  rugă  el,  nu  pleca.  Rămîi  aici  să 
vorbim.
- Să  vorbim?  Bine.  Retrage-ţi  afirmaţiile  că  mă  culc  cu 
Boudreaux sau cu oricine altcineva.
Dar ce-ai vrea să creadă lumea?
- N-are decît să creadă ce vrea. Dar de la tine mă aştept la 
mai mult.
- Nu suport să aud numele tău amestecat cu al lui.



- Şi ce-ai vrea să fac? Lucrăm împreună.
- Concediază-I.
- Nu  pot,  strigă  Schyler  înverşunat.  Nu  vreau.  Am  prea 
mare nevoie de el.
- La început nu ziceai aşa.
- Acum ştiu mai bine. E un excelent specialist. Face chiar 
mai mult decît e plătit.
- Atunci pleacă tu. Lasă-mă să .preiau eu conducerea.
Schyler fu surprinsă ea însăşi cît de puternic detesta ideea asta. 
Aşa epuizantă cum era munca ei la platformă, nici nu-i trecea 
prin minte să renunţe. Eforturile ei de a obţine contracte mari 
de  la  foştii  clienţi  nu  prea  avuseseră  succes  pînă atunci.  Dar 
gîndul de a se da la o parte acum era de nesuportat. Şi nici nu 
avea încredere în altcineva, nici chiar în Ken, că va lupta atît de 
mult pentru a păstra Belle Terre.
Ar fi fost o copilărie să-i spună toate astea lui Ken, aşa că încercă 
să-l refuze diplomatic.
- Nu poţi fi în două locuri simultan.
- îmi mut biroul la platformă.
- Nu poţi face ambele treburi, Ken.
- Ba da, se încăpăţînă el. Lasă-mă să-ncerc.
- Nu-i  nevoie  să  te  extenuezi.  Mai ales  cînd sînt  dispusă 
să...
Ken o strînse puternic de braţ.
- Eu nu sînt dispus. Nu sînt dispus să te las să devii o tîrfă 
de profesie.
- Nu mi e firea.
- Ai apucat-o deja pe drumul ăsta. O strînse mai aproape. 
îmi- aduc aminte ce dulce şi feminină erai cînd...
- Ken, te rog,..
- Lasă-mă să termin, Schyler. încă mai...
- Am avut impresia că-ţi aud vocea. Era şi timpul să apari. 
Ken se depărta  brusc  de Schyler  şi,  vinovat,  se întoarse spre 
soţia lui. A, aici erai?
Tricia rîse uşor ieşind pe verandă.
- Ce puneţi la cale?



Preţ de cîteva clipe nici  unul nu răspunse nimic. Apoi Schyler 
spuse monoton:
- Tocmai  îl  întrebam  pe  Ken  despre  nişte  dosare  care 
lipsesc din teancul pe care l-a adus la platformă.
Doar cu cîteva săptămîni în urmă, Schyler ar fi fost încîntată să 
audă o mărturisire de dragoste de la Ken. Ar fi fost însă cu totul 
impropriu s-o facă în auzul Triciei.
Acum, genul acela de răsplată îi părea la fel de insignifiant ca şi 
un  trofeu  de  plastic.  Să-I  audă  spunînd  c-o  iubeşte  nu  mai 
merita tumultul pe care l-ar produce. Nu mai voia să audă asta. 
Dragostea lui n-o mai interesa chiar deloc.
- Sper să am dosarele alea pe biroul meu în cursul zilei de 
mîine, da? spuse ea.
- Da, sigur.
- Bine. Se aplecă şi îşi luă de jos sandalele, pe care le lăsase 
sub leagăn. Sînt epuizată. Acuşi se face şase dimineaţa, aşa că 
mă duc să mă culc. Noapte bună. Intră în casă şi lipăi pe scări în 
sus.
Tricia, rezemată de una din coloane, îi aruncă soţului ei o privire 
acuzatoare şi nemiloasă.
- Şi pentru mine a fost o zi lungă, spuse el repede. Mă duc 
să...
- Rămîi pe loc, domnule Howell. Tonul Triciei avea o notă 
de autoritate la care Ken reacţiona automat. Pentru a doua oară 
în doar cîteva minute, mîna lui se retrase de pe clanţă.
- Miroşi ca o tavernă.
Ken* se aşeză repede pe leagăn şi îşi frecă orbitele cu degetul 
mijlociu şi cel mare.
- Normal. De acolo vin.
- Ai vrut să-ti îneci necazurile într-un ocean de Burbon?
- Da, spuse el morocănos, cel mai mare necaz fiind căţeaua 
de nevastă-mea.
- Lasă-mă pe mine. Eu sînt cea mai mică dintre problemele 
tale.
- Ce vrei să spui?
- Ai de gînd s-o laşi să-şi facă mendrele şi să devină stăpînă 
aici, nu?



- Cum? Cine?
- Schyler, idiotule. Nu-ti dai seama ce face? Nu-ti pasă?
- îmi paşă dar nu vrea să mă asculte.
- Atunci înseamnă că nu vorbeşti destul de tare. îi întoarse 
spatele şi îşi încrucişa braţele ca şi cînd ar fi vrut să-şi păstreze 
calmul.  După o  clipă  se  uită  la  el  peste  umăr.  l-ai*  pomenit 
vreodată despre ce-am discutat noi?
Ken rîse dispreţuitor,  dînd din  cap ca  şi  cînd  nu i-ar  veni  să 
creadă.
- Despre vînzarea casei?
- Belle Terre, Crandall Logging, totul.
- Schyler nici n-ar vrea s-audă.
- De unde ştii, dacă nu i-ai spus?
- Nici tu nu i-ai spus, replică el provocator.
- Pe  mine  nu  m-a  ascultat  niciodată.  Dacă  are  cineva 
influenţă  asupra  ei,  acela  eşti  tu.  îşi  îngustă  ochii.  Sau pierzi 
teren  în  faţa  lui  Cash  Boudreaux?  Doamne-Doamne,  ce  mai 
vorbeşte  lumea  în  oraş.  Imaginează-ţi  ce  parteneri  de  pat 
nepotriviţi  sînt.  Schyler  Crandall,  fosta  frumuseţe  din 
Laurent'Parish  şi  bastardul  lui  Monique  Boudreaux.  Cine  ar 
crede?
- Nimeni care are un pic de minte.
- Pari foarte sigur.
- Sînt. Tocmai am întrebat-o. Zvonul n-are nici o bază.
- Crezi că ti-ar fi spus?
- Da, spuse el cu mai multă siguranţă decît simţea. Cred că 
mi-ar fi spus.
- Mă rog, spuse Tricia nepăsătoare. Dacă lumea crede că se 
culcă cu el, e ca şi cum ar fi adevărat. Zîmbetul ei îşi schimbă 
direcţia  şi  se  îndreptă  în  jos.  E  în  firea  ei  să  sejncurce  cu 
neisprăviţi. N-â avut niciodată minte. îşi muşcă colţul buzei. O să 
se aleagă praful şi de reputaţia noastră odată cu a ei. Nu m-ar 
mira să aflu că de aceea s-a încurcat cu Cash. Ca să rămînă aici 
şi şă ne strice căsnicia pentru... pentru ce s-a întîmplat cînd ne-
am căsătorit.
Tricia izbi coloana cu pumnul.



- N-am s-admit. Acum avem şi mai multe motive să plecăm 
de  aici.ABelle  Terre,  rîse  ea,  un  nume  frumos  pentru  ce?  îşi 
flutură mîna pentru a indica pajiştea şi ceea ce era dincolo de 
ea.  O grămadă de rahat! Pomi.  O viroagă împuţită  care nu e 
bună la nimic decît să producă ţînţari şi raci. Casa nici măcar nu-
i originală. E o replică a uner case a Armatei Unionale, arsă după 
ce-şi trăise traiul. N-are nimic deosebit.
- Atîta doar că Schyler o iubeşte. Ken îi aruncă nevesti-si o 
privire gînditoare. Şi cred că ăsta a fost motivul pentru care ai 
insistat să locuim aici.
Tricia contraatacă. .
- Pînâ acum nu te-am auzit plîngîndu-te. Chirie n-ai avut de 
plătit, mîncarea nu te-a costat nimic. La întreţinerea casei n-ai 
contribuit cu un cent. Ţi-a mers destul de bine în cei şase ani de 
cînd ne-am căsătorit  Făcu o pauză înainte de a azvîrli  ultima 
carte. Pînă acum, adică.
- Nu mă ameninţa, Tricia.
- la-o  ca  pe  un  avertisment  sincer.  Dacă  nu  eşti  atent, 
Schyler te va înlocui, bombonel. Va pune un picior zdravăn aici 
iar tu vei fi în plus. Ai să fii ca un putregai pe care Cotton nu va 
ezita să-l taie.
Pentru că îi răscolise teama lui cea mai adîncă, Ken se ridică în 
picioare şi se îndreptă din nou spre uşă. Cînd trecu pe lîngă ea, 
Tricfa îl prinse de braţ şi-l reţinu. Schimbîndu-şi tactica, se frecă 
de  el  şi  îşi  puse  obrazul  pe  pieptul  lui,  în  ciuda  mirosului 
neplăcut.
- Nu ti supărat, scumpule. Nu te înfuria pe mine. îţi spun 
toate astea spre binele tău. Al nostru. Convinge-o pe Schyler să 
scăpăm de- Belle Terre. Ce nevoie avem de o casă mare şi veche 
ca asta? în mod sigur, nu vom umple dormitoarele de nepoţi, 
aşa cum ar fi dorit Cotton. Cu partea noastră din vînzare, am 
putea cumpăra un apartament modern în orice oraş. Am putea 
călători. Am putea..;
- Tricia, o întrerupse el obosit, chiar dacă Schyler ar fi de 
acord, ceea ce nu e cazul,  cum rămîne cu Cotton? N-o să fie 
niciodată de acord să vîndă casa.



' - Cotton s-ar putea să moară. Ken se uită la ea atent. Faţa ei era 
atît de rece şi nesimţitoare încît îl făcu să tremure. Expresia ei se 
schimbă doar puţin cînd spuse: Trebuie să ne pregătim pentru 
această eventualitate. Se poate întîmplâ oricînd. Ei bine, ai de 
gînd să vorbeşti cu Schyler despre vînzarea casei sau > nu?
- Am destule pe cap, mormăi el evaziv. Dar îţi promit c-am 
să mă gîndesc.
Se desprinse şi intră în casă. Tricia privi în urma lui, dispreţuind 
bărbatul abătut care urca scările, cu capul plecat, umerii căzuţi, 
mîinile atîrnînd pe balustradă ca lipsite de viaţă.
Prin comparaţie, Tricia se simţea ca un ceainic gata să fiarbă. 
Lipindu-se de peretele casei îşi strînse pumnii şi îşi muşcă buza 
inferioară pentru a nu ţipa de "nemulţumire. Dorea, şi dorea, şi 
iar dorea, dar niciodată nu i se împlineau dorinţele. Oamenii din 
jurul  ei,  mai ales  Ken,  erau cu toţii  lipsiţi  de orice ambiţie  şi 
proşti.
Nimănui nu părea să-i pese că viaţa trecea cu viteza vîntului, în 
timp ce ei nu înaintau nici cît apele lacului. Erau dispuşi să se 
mulţumească  cu  atît  de  puţin,  cînd  erau  atîtea  lucruri  care 
aşteptau  să  fie  făcute.  Păreau  mulţumiţi  să  zacă  acolo.în 
Heaven.
Nerăbdarea  ei  de  a  pleca  şi  a-şi  schimba  viaţa  era  atît  de 
puternică, încît o mînca pielea pe dinăuntru.
Cardiacii  sînt  jefuiţi  de  întreaga  lor  demnitate.  Petrecînd 
săptămîni în şir în salonul de terapie intensivă, Cotton Crandall 
ajunsese un cunoscător perfect al umilinţei. Slăbiciunea corpului 
său,  ajutat  de medicamente puternicş,  îl  făcuse să  penduleze 
între conştientă şi  inconştienţă. Ştia însă că condiţia de om a 
cărui  inimă e legată  la un monitor care clipeşte e tot  atît  de 
înjositoare şi demasculinizantă ca şi castrarea.
Se  prefăcea  că  e  mai  puţin  conştient  decît  era  în  timp  ce 
.infirmiera schimba flacoanele de perfuzie pentru că era prea 
puţin intefesat de ceea ce îi picura în vene. Gîndurile lui stăruiau 
mai mult asupra infirmierei. Nu era una dintre acele călugăriţe 
autoritare care conduceau spitalul ca nişte generali. Era tînără şi 
drăguţă. Dintr-un unghi avantajos, Cotton îi putea aprecia forma 



sînilor, în timp ce-i lua tensiunea. Se întrebă cum ar reacţiona ea 
dacă
cuvertura s-ar ridica datorită unei erecţii.
îi  venea  să  rîdă  la  gîndul  acesta,  dar  nu  avea  încă  destulă 
energie, aşa că se mulţumi cu un zîmbet care însă nu ajunse să-i 
desfacă buzele.
Şansele unei erecţii erau mici totuşi, de vreme ce uretra îi era 
străbătură de un tub care îi ajungea pînă în vezică. „Rahat", îşi 
spuse el cu dispreţ. Nu era în stare nici să urineze.
Satisfăcută de rezultat, infirmiera îl bătu prieteneşte pe umăr şi 
ieşi  din cameră. Fu lăsat în pace, dacă nu în linişte. Aparatele 
computerizate  care  monitorizau  toate  datele  lui  vitale  îşi 
transmiteau impulsurile unor ecrane mici, verzi.
Cît mai avea de stat acolo? Cît de curînd putea să se întoarcă 
acasă,  la  Belle  Terre?  „Doamne,  fă-mi  măcar  acest  bine de a 
muri acolo", se rugă el.
Se îndoia însă serios că Dumnezeu, dacă exista unul, îşi amintea 
de numele lui Crandall Cotton.
Totuşi spera. Visul lui era să moară stînd pe veranda de la Belle 
Terre, cu un pahar mare de Burbon curat în mînă şi cu braţul în 
jurul lui Monique.
Piuiturile deveniră neregulate. Le auzi chiar înainte de a simţi 
palpitaţiile din pieptul său. Pentru a evita pericolul, o scoase pe 
Monique din minte.
Se  gîndi  în  schimb  la  cei  care  locuiau  la  Belle  Terre.  Ca  de 
obicei., gîndurile lui se concentrară asupra lui Schyler. Numele 
ei evoca o dragoste profundă şi un puternic resentiment. Cele 
două emoţii se luptau în el, fiecare suficient de puternică pentru 
a o anula pe cealaltă şi a-l lăsa într-o stare de amorţeală.
După ce îşi recăpătase facultăţile mintale sufficient pentru a-şi 
da seama că se întorsese acasă, inima lui slăbită se umpluse de 
bucurie.  Dar  atacul  de  cord  nu-i  ştersese  memoria.  Cînd  îşi 
aminti de ce plecase, întreaga supărare reveni. N-o putea ierta.
Se gîndea că e ciudat că ea continuă să-l viziteze. Deşi nu lăsase 
niciodată să se vadă că ştia că e acolo, ea venea consecventă, 
zilnic. Nu voia să admită, dar vizitele ei erau momentul luminos 
al nesfîrşitelor lui zile, pentru că în acel loc nu exista nici răsărit, 



nici apus. Orele se măsurau nu prin poziţia soarelui pe cer, care 
nici nu putea fi văzut, ci prin schimbul de tură al infirmierelor şi 
tehnicienilor.  Poţi  sta  luni  de  zile  în  spital  fără  să  ştii  în  ce 
anotimp eşti.
Poate că un anotimp era prea mult, era o pretenţie' prea mare, 
dar spera să trăiască îndeajuns pentru a vedea un apus de soare 
la Belle Terre. Doamne, primul apus de soare pe care-l văzuse 
de pe veranda de la Belle Terre, şi-l amintea de parcă fusese ieri!
Lucra  pentru  bătrînul  Laurent,  cel  mai  împuţit  individ  care 
respirase vreodată. Salariul pe care-l cîştiga ca tăietor se plătea 
doar scriptic,  putînd fi  folosit  numai în  magazinul  companiei. 
Sistemul era neconvenabil, dar fusese bucuros că avea o slujbă.
Macy Laurent venise la platformă jntr-o zi, conducînd o maşină 
roşie decapotabilă. întruchipa fructul oprit. Cu părui ei blond şi 
o rochie de culoarea bananei,  arăta ca un fruct copt,  bun de 
cules. Dar pentru unul din categoria lui Cotton, era tot atît de 
inaccesibilă de parcă ar fi fost înconjurată de un gard de sîrmă 
ghimpată. Nu-i acordă mai multă atenţie

decît  oricăruia  dintre  tovarăşii  lui  care o sorbeau din ochi  în 
timp ce-l tapa pe tatăl er de o bancnotă nou-nouţă de douăzeci 
de dolari, mai mult decît cîştigaii ei într-o săptămînă.
Cotton  atribui  soartei  pana  de  cauciuc  care  imobiliza 
automobilul  lui  Macy  cîteva  zile  mai  tîrziu.  Mergea  la  lucru 
venind de la pensiunea unde stătea, de asemenea, proprietatea 
companiei, cînd o văzuse pe unul din drumurile laterale. Purta 
un costum de baie. Picioarele ei rivalizau cu cele ale lui Betty 
Crable, al cărei mare admirator era de ani de zile. Se oferise să-i 
schimbe roata. Cu toate că ihtirzierea avea să-i atragă tăierea 
din salariu, consideră fapta lui bună drept o investiţie.
Fusese răsplătit. Macy fusese impresionată de corpul lui înalt, 
bronzat  şi  intrigată  de părul  lui  deschis,  aproape alb.  Pentru 
schimbarea roţii  îi  oferise un dolar. Cotton refuzase.  Atunci îl 
invitase  acasă  la  o  îngheţată  de  piersici  proaspete,  în  seara 
aceea. Acceptase.
- La orice oră, după cină, precizase ea fluturîndu-şi mîna în timp 
ce se îndepărta.



Cina se servea la şase fix la pensiune. Nu ştia că oamenii bogaţi 
mănîncă  abia  la  şapte  jumătate,  aşa  că  sosise  mult  prea 
devreme.  O  negresă  masivă,  de  vîrstă  incertă,  -  avea  să 
descopere uimit mai tîrziu că Veda Frances nu era atît de bătrînă 
cît crezuse el iniţial cu o ţinută mai impozantă ca a sergentului 
sub care luptasejn Franţa, îi spusese rigid să aştepte pe verandă.
Sorbind din paharul înalt de limonada rece, văzuse primul apus 
de soare la Belle Terre. Gulorile îl  ameţiră. Ar fi  vrut să fie şi 
Monique de faţă, dar ea era în New Orleans unde o lăsase să 
aştepte chemarea lui.
Apoi Macy apăruse pe verandă şi îi rostise numele cu un accent 
gros ca mierea şi uşor ca un fulg şi uitase cu totul de Monique 
Boudreaux.  Monique  era  vibrantă  şi  plină  de  viaţă,  ca  Un 
trandafir roşu. Macy era dulce şi delicată, ca o orhidee albă.
Pielea ei era aproape tot atît de străvezie. Fusese cuprins de un 
instinct  protector,  posesiv,  atît  de  puternic,  încît  simţea  că 
plesneşte. Era atît de firavă, atît de eterică încît aerul nici nu se 
mişcă atunci cînd se îndreptă spre unul din scaunele cu spătar 
din rafie, făcîndu-i semn să se aşeze şi el pe unul.
Prima oară cînd o sărutase, ceea ce se întîmplase după aproape 
o săptămînă, îi spusese că are gust de caprifoi. Rîsul ei răsunase 
ca un clopoţel. îl numise poet prostuţ.
Prima  oară  cînd  îi  atinsese  sînii  mici,  ascuţiţi,  phnsese  şi-i 
spusese că îi vine să leşine şi că dacă tatăl ei îl prindea asupra 
faptului, vor trebui să se căsătorească*.
Cotton spusese că asta nul deranja.
Vestea logodnei lor răscolise oraşul, desigur. Pentru a scăpa de 
gura fiicei lor, delicată ca un porţelan chinezesc şi încăpăţînată 
ca  un  catîr,  soţii  Laurent  o  lăsaseră  să  se  mărite  cu  Cotton 
Crandall. Pentru a salva aparenţele, îi inventaseră un trecut care 
includea un clan din Virginia. Povestea familiei fictive era plină 
de calamităţi. Sărmanul Cotton era singurul descendent în viaţă.
Lui nu-i păsa ce spuneau soţii Laurent prietenilor lor îngîmfaţi 
despre  el.  O iubea  pe  Macy,  iubea  Belle  Terre.  Nu-i  păsa  că 
mama ei se retrăgea în cameră la ea seara pentru a nu-l vedea 
pîngărind  camerele  sacre  ale  casei  cu  apucăturile  lui  de 



sărăntoc şi limbajul lui verde. Cînd murise, nu ţinuse doliu după 
ea, şi nici după socrul său, trei ani mai tîrziu.
Ca  un piston  bine  uns,  Cotton  intrase  în  golul  managerial  al 
companiei  de cherestea.  Primul  lucru pe care-l  făcuse fusese 
desfiinţarea sistemului scriptic. Vînduse magazinul companiei şi 
dărîmase căminul-pensiune, plin de şobolani. Cînd comitetul de 
directori  dezaprobase  în  unanimitate  inovaţiile  lui,  rezolvase 
problema desfiinţîndu-l.
Promisese lucrătorilor că va pune întotdeauna interesele lor pe 
primul plan. Fuseseră neîncrezători, dar se convinseseră repede 
că Crandali Cotton era un om de cuvînt. Promisiunile lui erau tot 
atît  de  durabile  ca  aurul.  Numele  de  pe  antetul  companiei 
fusese schimbat, ca semn al sincerităţii lui Cotton şi al dizolvării 
autocraţiei lui Laurent. Considerînd imensitatea schimbărilor în 
politica companiei, tranziţia fusese lină..
Nu acelaşi lucru se întîmplase în casă. Cotton
descoperi că aleasa inimii lui era obişnuită şi îi plăcea
să fie cocoloşită. Pentru un om crescut cu credinţa
într-o etică amiuncii, al cărui prînz depindea de faptul
dacă muncise sau nu onest în ziua respectivă, lipsa ei
de ocupaţie era de neînţeles.
La fefde ciudată i se părea şi aversiunea lui Macy pentru sex. în 
privinţa  asta  era  tot  atît  de  diferită  de  Monique,  ca  ziua  âe 
noapte. Desigur, Monique nu fusese virgină. O întîlnise într-un 
club de noapte dubios din cartierul francez, în ultimele zile ale 
războiului.  Localul era înţesat de soldaţi şi  marinari,  dar ea îl  
alesese pe el.
Flirtase cu însufleţire. El îi oferise de băut, se lăudase cu faptele 
lui de vitejie. Ea păruse impresionată. Se culcase cu ea chiar în 
seara aceea. Doamne, ce mai noapte! Nu întîlnise niciodată pînă 
atunci o femeie cu o atitudine atît  de generoasă faţă de sex. 
Iubea sălbatic, dar îi era credincioasă. Din noaptea aceea, patul 
lui Monique fusese rezervat doar pentru el.
Se  mutaseră  împreună  într-un  bloc  părăginit  şi  nu  se  mai 
despărţiseră nici o noapte pînă cînd fusese obligat să plece în 
căutare de lucru. Erau împreună



de trei ani. Problema căsătoriei nu fusese menţionată niciodată. 
Monique nu părea să urmărească sau să aibă nevoie de asta 
pentru fericirea ei.
Şi  undeva,  în  mintea  lui  Cotton,  exista  ideea  că  soarta  îi 
rezervase ceva mai bun, în această privinţă.
Crezuse că destinul i se împlinise în Laurent Parish. Ironia era că 
Macy nu exagerase cînd îi  spusese că mîngîierile  lui  o  fac să 
leşine. Aproape că leşinase în noaptea nunţii cînd, după ore de 
discuţii şi încercări nereuşite, reuşise pînă la urmă, cu forţa, să 
pecetluiască căsătoria.
în timp ce ea plîngea,âCotton îi promisese plin de remuşcări, că 
răul trecuse. Dar fusese mereu la fel. Indiferent ce făcea, ei nu-i 
plăcea. Jocurile intime îi produceau repulsie. Refuza să-l atingă 
„acolo" pentru că era atît de urît şi neplăcut. îl accepta fie cu o 
severitate^ dispreţuitoare,  fie  cu stoicismul  unui  sacrificat.  îşi 
amintea ziua în care Macy pusese capăt acestui lucru, complet.
- Cotton?
- Hmm?
Plouase  şi  nu  se  dusese  la  platformă.  Stătea  cu  nasul  în 
registrele de pe biroul său din camera din dosul scărilor, de la 
Belle Terre.
- Vrei să fii drăguţ să te uiţi la mine cînd îţi vorbesc?
Ridicase  capul.  Macy stătea  în  uşă.  Silueta  ei  zveltă  era  bine 
conturată de lumina din hol.
- îmi  pare rău,  dragă, eram pierdut  în socoteli.  Puse jos 
creionul. Care-i problema?
- Ţi-am mutat lucrurile. \
- Lucrurile mele?
Nervoasă, îşi pusese palmele pe şolduri.
- Le-am dus din camera principală în cea care dă în hol.
Nu-şi aducea aminte să fi fost vreodată mai furios ca atunci.
- O să ai o grămadă de necazuri din cauza asta, draga mea. 
Mai ales că va trebui să muţi toate blestematele alea de lucruri 
înapoi unde erau.
- Te-am rugat să nu mai foloseşti astfel de cuvinte.
Cînd se ridicase din scaun, acesta fugise înapoi izbindu-se de 
peretele panşlat.



- Ce dracu' îţi trece prin minte?
Pieptul ei îngust se ridica şi cobora repede, de indignare.
- Mama  şi  tata  n-au  dormit  niciodată  în  acelaşi  pat. 
Oamenii civilizaţi nu fac asta. Felul acela de... de... împreunare 
nocturnă cu care eşti tu obişnuit este...
- O plăcere. Traversase camera greoi şi se aplecase asupra 
ei. Majoritatea oamenilor consideră asta o plăcere.
- Ei bine, pentru mine e revoltător.
Asta-I  atinsese  la  punctul  lui  slab.  Recunoştea  că  una  dintre 
atracţiile  ei  fusese  inaccesibilitatea.  Ăsta  fusese  probabil  şi 
farmecul lui cel mai mare. Fusese altfel decît toţi băieţii aceia cu 
vorbire aleasă, de la colegiu, care îi făceau curte. Era un fel de 
Cenuşăreasă pe invers. Crezuse că escaladase zidurile castelului 
şi  o cîştigase pe prinţesă,  dar greşise.  Pentru ea,  era  încă un 
tăietor de lemne cu ceafa roşie, necizelat şi fără principii, într-un 
cuvînt, revoltător.
Eul lui nu-i permitea să-i arate dt de adînc era jignit.
- Cum rămîne cu copiii? întrebase el rece. Cum rămîne cu 
dinastia pe care trebuia s-o construim?
- Vreau să am copii, bineînţeles.
îşi coborîse faţa pînă aproape de a ei.
- Ei  bine,  pentru  a  avea  copii,  Macy,  trebuie  să  faci 
dragoste.
Privise cu o plăcere perversă cum se albeşte la faţă. Se clătinase 
de parcă j-ar fi dat un dos de palmă. Trebuise să admire tăria ei 
de a nu se prăbuşi, dar nu fusese surprins. Unul din strămoşii ei 
fusese un erou în armata Confederaţilor.
- Am să te anunţ în fiecare lună, zilele în care sînt fertilă. 
Spunînd aceasta, părăsise camera fără un sunet, fără un fîşîit de 
rochie.
Cîteva luni mai tîrziu, descoperise casa abandonată din viroagă. 
Trimisese după Monique.
Pînă azi îşi amintea acea după-amiază luminoasă,
cînd Monique sosise cu băieţelul ei. Relaţiile lor nu
fuseseră chiar atît de trandafirii. Monique scosese
cuţitul la el şi-l ameninţase că-i taie insemnul
bărbăţiei, cînd aflase că se însurase. Dar el o făcuse



să înţeleagă şi totul se terminase cu şi mai multă pasiune.
Goi ca nişte gaiţe şi lunecoşi ca două vidre, făcuseră dragoste 
toată  după-amiaza  în  dormitorul  încins  ca  un  cuptor.  Fusese 
ultima  oară  cînd  se  culcase  cu  ea  fără  să  folosească 
prezervativul, întreaga lui sămînţă trebuia păstrată pentru acele 
vizite periodice pe care le făcea în trupul rigid, pasiv al lui Macy.
Cotton nu se dusese niciodată în dormitorul ei neinvitat. După 
ce înfiaseră fetele, nu se mai dusese deloc. îşi ţinuse cuvîntul 
faţă de Macy şi după moartea ei.  Monique trăise în condiţiile 
impuse de el în ziua sosirii la Belle Terre.
Pînă în ziua morţii, Monique nu se plînsese niciodată de acest 
aranjament. De fiecare dată cînd se ducea la ea, la orice oră din 
zi sau din noapte, pe neaşteptate, lăsa la o parte orice făcea şi îi 
dădea  cee^  ce-i  trebuia:  o  mîncare,  o  ceartă,  simpatie,  rîs, 
conversaţie, sex.
Curiozitatea ei în legătură cu Macy nu se stinsese niciodată, dar 
nu era geloasă. Gelozia nu i-ar fi îmbunătăţit situaţia. Ar fi fost o 
emoţie irosită, iar
Monique  îşi  revărsa  toate  emoţiile  şi  întreaga  ei  energie  în 
dragostea ei pentru Cotton.
Doamne! ce-o mai iubise pe femeia asta!
Era moartă de aproape patru ani, dar durerea era la fel de vie. 
Ca şi atunci cînd buzele ei zîmbitoare îi şoptiseră numele pentru 
ultima oară şi degetele ei, strînse pe mîna lui, se relaxaseră.
Acum amintirea vinovată a ultimului ei zîmbet îi  apăsa pereţii 
fragili ai inimii lui bolnave.

Capitolul24
- Cash?  Acesta  se  opri  şi  se  întoarse.  Schyler  stătea  în 
cadrul uşii biroului. Te îndrepţi spre casă?
Cash strînse pleoapele din cauza soarelui.
- E timpul de plecare, nu?
- Da, dar dacă ai o clipă, aş vrea să-ţi spun ceva. Schyler 
crezu că avea s-o ignore pentru că îi
întorsese spatele şi se îndrepta în pas lent spre camionetă.



- Ai  stat  sechestrată  în  biroul  ăla  toată  ziua?  întrebă  el 
peste umăr.
- Da.
Se  aplecă  peste  oblonul  camionetei  şi  deschise  un  răcitor. 
Scoase o cutie de bere, rece ca gheaţa, din acelea de şase bucăţi 
la pachet.
- Vino. îti fac cinste cu o bere.
- Unde?*
Se uită la ea lung şi intens.
- Contează?
Schyler nu se dădea înapoi din faţa unei provocări, indiferent cît 
de subtil ar fi fost lansată.
- Doar o clipă!
Se întoarse în birou şi stinse toate luminile, afară de una, apoi 
încuie uşa şi se duse spre camionetă, unde era el. Cash băuse 
deja o cutie de bere. Zdrobi cutia în pumn şi o aruncă în camion. 
Cutia căzu cu un zgomot de tinichea goală. Scoase o cutie din 
ambalajul de plastic, pentru ea, şi încă una pentru el şi apoi le 
puse pe celelalte la loc.
- Unde mergem?
- Peste rîu, prin pădure.
- Spre casa bunicii? Rîzînd, Schyler îşi potrivi pasul cu al lui.
- N-am avut niciodată o bunică. Atît paşii cît şi zîmbetul ei 
ezitară.
- Nici eu.
Cash se opri şi se uită la ea.
- Cel puţin, din cîte ştiu, spuse ea cu voce scăzută.
El porni din nou. După o clipă Schyler întrebă:
- De ceJaci asta? -Ce?
- îmi arunci în faţă toate isprăvile tale.
- Ca să te înfurii.
- Recunoşti?
- De ce nu? E adevărat. N-am nevoie de un popă pentru a-
mi recunoaşte păcatele.
- Eşti catolic?
- Mama era.
- Şi tu?



- Mă pot lipsi. Religia nu i-a servit mamei la nimic, nu? Am 
luat un şir de mătănii din mîna unui soldat mort în Vietnam. La 
ce i-au folosit rugăciunile?
- Cum poţi fi atît de insensibil?       
- Viata.
Continuară să meargă, dar Schyler nu era dispusă să renunţe.
- Şi rudele mamei? '
- Ce-i cu ele?
- De unde sînt?
- Terrebone Parish, dar n-am cunoscut pe nici unul dintre 
ei, din cîte îmi amintesc.
- De ce?
- Pentru că au alungat-o.
Din nou, Schyler se opri şi se uită la faţa lui în umbra înserării.
- Au alungat-o?
- Oui Din cauza mea. Cînd tata ne-a părăsit, rudele ei n-au 
mai vrut să ştie de ea.
Trăsăturile lui bărbăteşti nu trădau nici o umbră de tristeţe, dar 
probabil  că  suferea.  Undeva,  în  adîncul  său,  Cash Boudreaux 
suferea că nu a fost acceptat.
Continuară să  meargă pe cărarea acoperită  de verdeaţă care 
şerpuia prin pădure.
- Poate  că  tot  din  cauza  asta  mama  mea  a  renunţat  la 
mine,  spuse  ea.  Poate  că  familia  ei  a  ameninţat-o  că  o 
dezmoşteneşte  dacă-şi  păstrează  copilul  nelegitim.  Cred  că 
mama ta te-a iubit foarte mult,şi a vrut să rămîi cu ea, în ciuda 
familiei.
- Da. Dar dorinţa de a mă păstra, în mod cert, a făcut din 
viaţa ei un calvar. Cash aplecă o ramură pentru a-Uface loc. Am 
ajuns.
Arătă cu mîna spre un mic afluent de pe fundul unei văi. Crengi 
de  salcie  plîngătoare  erau  aplecate  deasupra  apei,  mîngîind 
nodurile de pe trunchiul cedrilor ce se ridicau deasupra lor.
- E  frumos  aici,  şopti  Schyler.  Şi  plin  de linişte.  Cel  mai 
apropiat oraş pare la multe mile depărtare.
- la loc.



Se  aşeză  pe  bolovanul  indicat  de  el,  lîngă  marginea  apei.  O 
boare cu miros de drojdie de bere se răspîndi din cutia de bere, 
atunci cînd Schyler o destupă. Lăsînd să curgă spuma, o sorbi de 
pe dosul mîinii. Bău din cutie, apoi îşi linse buzele. Cash stătea 
rezemat de trunchiul unui cedru, studiind-o. Ea ridică privirea 
spre el şi-l întrebă:
- Cum de găseşti locurile astea? Cash privi în jur.
- Eram sălbatic ca un indian cînd eram mai mic. Locul meu 
favorit de joacă era pădurea, Am colindat toate bălţile astea. Să 
lăsă jos lunecînd pe trunchiul copacului, pînă ajunse să stea pe 
vine. Luă un băţ şi îl înfipse în mîlul moale de la marginea apei, 
făcînd să apară bule care se sparseră lăsînd mici cratere.
- Raci, spuse el.
Schyler îl privi curioasă. Omul acesta o intriga. Era o enigmă, un 
mănunchi  de  contradicţii.  Era  un  lucrător  harnic,  dar  nu  din 
cauza cîştigului. Părea să nu-i pese că* trăieşte fără prea mult 
confort. Nu dispreţuia şi nici nu invidia bunurile materiale, dar 
părea că-i sînt complet indiferente.
- Te-ai gîndit vreodată să faci ceva, Cash? Acesta îşi sorbi 
berea.
- în legătură cu ce?
- în viată. Adică, n-ai avut niciodată ambiţia de a pleca de 
aici?
- Să mă duc unde?
- Nu  ştiu,  spuse  ea  exasperată.  Undeva,  să-ţi  încerci 
norocul în alte ocupaţii. §5$
Cash scutură din cap.
- întotdeauna am dorit să lucrez în pădure.
- Ştiu. îţi faci treaba excelent. Ai fi găsit de lucru oriunde în 
meseria asta. Nu te-ai gîndit niciodată să pleci din Heaven?
Cash se uită la  suprafaţa liniştită  a apei  mult timp,  pînă cînd 
răspunse:
- Ba da.
- Şi de ce n-ai plecat?
- N-a  mers,  spuse  el  terminînd  berea.  Nemulţumită, 
Schyler continuă:
- Ce n-a mers? Slujba promisă? -Nu.



- Atunci ce?
-Nu  m-am  putut  desprinde  de  aici.  Impacientat,  se  ridică  în 
picioare.
- Cred  că  puteai  pleca.  Ce  te  ţine  legat  aici?  Ciish  făcu 
cîteva mişcări nervoase, apoi îşi puse
mîinile în şolduri şi îşi privi cizmele. Trase adînc aer în piept şi îl 
dădu afară. *
- Mama. N-am putut pleca din cauza ei.
Acesta era un răspuns mai serios decît sperase ea, dar lucrurile 
rămîneau încă obscure. îşi plimbă degetul pe marginea cutiei de 
bere.
- Şi  după  ce-a  murit?  De ce  n-ai  plecat  atunci?  Cash  nu 
răspunse. Schyler ridică privirea spre el
în .aşteptare, şi o întîlni pe a lui.
- l-am promis că nu voi pleca.
Se uitară unul la  altul  atît  de lung,  încît  Schyler începu să  se 
simtă  stînjenită.  Intuitiv,  ştia  că  răspunsul  lui  implica  ceva 
important, ceva care o privea şi pe ea, dar se îndoia că va afla 
vreodată.  Cash  Boudreaux  era  un  mister  ce  va  rămîne 
nedezlegat. Aceasta îi aminti de ce îl reţinuse.
- Cash, mi-ai spus că două dintre remorci aveau pene de 
cauciuc, cînd ai venit la platformă, ieri dimineaţă.
- Oui, dar s-a rezolvat. Le-am schimbat chiar eu. Roţile sînt 
la reparat la garajul lui Ottis.
- Nu roţile  mă preocupă,  murmură ea absentă.  Nu ti  se 
pare o întîmplare neobişnuită sau improbabilă?
-Ce?
- Două pene de cauciuc în aceeaşi dimineaţă?
- Coincidentă.  încruntarea  sprîncenelor  ei  arăta  că  nu  e 
convinsă. Nu crezi?
Respiraţia ei adîncă făcu să i se ridice sînii conturîndu-i-se clar 
sub  bluză.  Ea  nu-ş;  dădu  seama  de  asta,  nici  de  faptul  că 
mişcarea ei involuntară. îi  atrăsese atenţia. Din ziua în care îi 
ceruse  să-şi  reia  slujba,  avusese  grijă  să  poarte  vestminte 
modeste,  nu  pentru  că  se  simţea  înclinată  să  se  supună 
directivelor lui dure, ci pentru că nu voia să provoace critici.



- Sper că e doar o coincidenţă stranie. Probabil că nu m-aş 
mai fi gîndit la asta dacă...
- Continuă. Dacă ce?
Simţindu-se puţin jenată, se uită direct la el.
- Azi  dimineaţă,  cînd  am  ajuns  acolo,  uşa  biroului  era 
deschisă. Tu n-ai ajuns înaintea mea, nu?
Cash  dădu  din  cap.  Sprîncenele  încruntate  formau  un  unghi 
ascuţit pe fruntea lui.
- Vîntul?
- Care vînt? întrebă ea cu un rîs uşor. Mi-aş da un canin să 
simt putină briză ca lumea. în plus, uşa fusese încuiată. O încerc 
în fiecare seară la plecare. Ai intrat după mine aseară ca să dai 
telefon? Cash zîmbi strîmb şi dădu din cap.
- Unde vrei s-ajungi? Că penele puteau fi opera cuiva?
- Nu. Cred că nu. Pare ridicol, nu? îşi frecă ceafa. Bănuielile 
sîcîitoare care o Urmăriseră toată ziua păreau ridicole, enunţate 
cu voce tare. îi păru rău că nu-şi urmase instinctul iniţial şi nu le 
ţinuse pentru sine.
- Lipsea ceva din birou? -Nu..
- Ceva deranjat? -Nu.
- Nici un semn de vandalism?
- Nu, spuse ea cu o mişcare din cap. Atîta doar că mi-a dat 
o senzaţie neplăcută.
- Sînt sigur că nu-i nimic îngrijorător. Dar poate ar fi mar 
bine să pleci acasă mai devreme. Nu mai sta aşa tîrziu singură.
- Ken,  spune acelaşi  lucru.  A  venit  după mine în  fiecare 
seară.
- Howell?  Sprîncenele  lui  Cash  se  încruntară.  A  fost  aici 
alaltăieri noapte?
- Da, spuse ea, surprinsă de întrebare. De ce?
- S-a apropiat de garaj?
. Schyler îi aruncă o privirş dojenitoare.
- Nu fi absurd.
- Nu-i atît de absurd. Howell are două motive serioase să 
fie foarte deranjat.
- Care?



- Preluarea de către tine a conducerii întreprinderii şi bfrfa 
care circulă în legătură cu noi.
- Cu  noi?  Ştia  ce  va  urma.  Singurul  motiv  pentru  care 
întrebase era acela că voia să vadă cît ştie el. îşi luă o poziţie 
dîrză, aşteptînd să audă ce e mai rău.
- Noi, tu şi eu. Lumea spune că între noi nu sînt doar relaţii 
de afaceri.  Ne-a pus în acelaşi pat şi spune că ne potrivim al 
dracului de bine acolo.
Pregătirile  ei  fuseseră  inutile.  Nu  putu  suporta  lovitura  din 
cuvintele lui. I se tăie respiraţia. Rămase tăcută. Nu putea spune 
nici  un cuvînt,  după cum nu putea  nici  să  scape de ochii  lui 
incisivi, care, ca un cameleon, îşi schimbaseră culoarea pentru a 
se adapta la împrejurări. Acum erau cer. jşii,  pe urmă verzi, şi  
apoi albaştri ca agata. 1| Dacă ai fi Howell nu te-ai simţi ca o 
baligă?
- Ken  n-are  nici  un  motiv  să  fie  ranchiunos.  Nu  m-am 
amestecat în treburile lui, în biroul din oraş. In ceea ce priveşte 
cealaltă chestiune, deşi e o bîrfă tîmpită, nu-l priveşte cîtuşi de 
puţin. E însurat cu sora mea.
- Aşa e, spuse Cash tărăgănat, luînd o înghiţitură lungă de 
bere, dar nu poate suporta gîndul că eu mă înfrupt din ceea ce a 
aruncat el. Ai terminat?
- Nu tocmai.
- Bun. Ce mai e?
Schyier tocmai ducea la gură, tremurînd, cutia de
bere, cînd Cash se apleca de mijloc şi scoase ceva din mîlul de la 
picioarele ei. îngheţe de groază cînd văzu un şarpe zbătîndu-se 
cu  capul  în  jos,  în  mîna  lui.  Corpul  negru  vărgat  avea  două 
picioare  lungime.  Capul  era  negru.  In  gura  deschisă  văzu 
membrana alb-trandafirie de ia care i se trăgea numele.
Cash aruncă şarpele în spatele lui cu un gest
firesc,  apoi făcu o mişcare cu mîna ca şi  cum ar fi  aruncat o 
undiţă. Şarpele veninos se rostogoli de cîteva ori prin aer, apoi 
căzu cu un plescăit în mijlocul apei.
Ochii  lui  Schyler reveniră de la undele de un verdennchis ale 
apei la Cash.



- Ăla  a  fost  un şarpe veninos  de apă,  spuse ea  cu voce 
gîtuită.
- Um-buh. Plecăm?
- Şi l-ai apucat cu mîna...
Cash observă tonul ei îngrijorat şi spuse strîmbîndu-se:
- Am crescut pe malurile ^bălţii, Schyler. Nu mi-e teamă de 
şerpi.  De  orice  fel.  întinse  mîna  şi  o  ridică,  apoi  îşi  lunecă 
palmele calde, aspre, pe braţele ei. Cred că eşti, tare. Ai pielea 
ca  de  gîscă.  în  timp  ce  mîna  lui  continua  să  frece  pielea 
îmbrobonată, şopti: Nu prea ajung şerpii pînă la conac, nu?
Ţinînck)  cu  o  mînă  de  cot,  o  conduse  înapoi  la  platformă.  îi 
tremurau genunchii. Incidentul cu şarpele veninos o tulburase. 
Ca şi comportarea lui cavalerească, atingerea lui blîndă, privirea 
înflăcărată şi fiecare cuvînt cu rezonanţă sexuală care-i ieşea din 
gură.
Cînd ajunseră la camionetă, Schyler se rezemă de marginea ei.
- înainte să uit, spuse ea, mai am ceva de discutat cu tine.
- Ascult.
- Astăzi am fixat o întîlnire cu Joe Endicott Jr., la fabrica lui 
de hîrtie.
- în Texas?
- Da. Am mai lucrat cu ei înainte.
- îmi amintesc. Am încheiat cîteva contracte bune.
- Asta a fost acum cîţiva ani. Ştii de ce nu mai lucrează cu 
noi?
-Nu.
- Nici  eu.  M-a  tratat  cu  răceală,  dar  pînă  la  urmă  i-am 
învins  rezistenţa  şi  mi-a  acordat  o  întîlnire.  Pe  data  de 
doteprezece. Făcu o pauză pentru a-şi trage sufletul. Vrei să vii 
cu mine?
Cash păru surprins, dar răspunse repede:
- Desigur.
- Ţi-aş fi recunoscătoare. Am nevoie de priceperea ta. Am 
impresia  că  au  nevoie  de  lemne  de  calitate  şi  tocmai  şi-au 
epuizat furnizorii obişnuiţi. Asta ar putea însemna un contract 
mare pentru noi. Dacă vom fi Ia înălţimea cerinţelor, aş putea 
plăti împrumutul numai din acesta.



N-o mai  deranja  să  discute probleme familiale  cu el  De cînd 
lucrau împreună,  descoperise  că  dacă era  cineva care să ştie 
toate  problemele  întreprinderii  Crandall  Logging,  acela  era 
Cash.  Ştia  cît  e  de  strîmtorată  şi  n-avea  nici  un  sens  să  se 
prefacă optimistă.
- Cu plăcere, spuse el. N-ai terminat cu berea aia? Ea dădu 
din cap şi îi întinse cutia care era încă pe
jumătate  plină.  Cash  bău  restul  şi  aruncă  ambalajul  în 
camionetă lîngă cele două ale sale. Apoi se apucă cu amîndouă 
mîinile  de  oblon  şi  îşi  întinse  braţele,  incordîndu-şi  corpul. 
Spatele lui  întins,  bine făcut,  ieşi  în  relief.  Ţinea  un genunchi 
îndoit. întoarse doar capul şi se uită la ea.
- Nu ţi-a plăcut niciodată berea, nu? Schyler privi în lături.
- Cred că porcăria aia de bere de la Thibodaux Poud te-a 
lecuit.
Schyler privi în sus, la prima^ stea luminoasă, argintie, pe fondul 
de indigo al cerului.
- Mă întrebam dacă-ti aminteşti asta. -Da.
Ea îşi lăsă capul atît de jos încît bărbia îi atinse pieptul.
- Cînd m-am gîndit mai tîrziu, mi-a fost aşa de teamă de ce 
se putea întîmpla...
- Erai  cît  pe-aci  să  dai  de  dracu'  şi  n-aveai  decît...  * 
paisprezece, cincisprezece ani?
- Cincisprezece.
Cash îşh lăsă braţele moi. Cu economie de mişcări se întoarse şi 
se sprijini  cu partea laterală a corpului de camion, astfel încît 
acum era cu faţa la ea. Schyler nu se uita la el, dar îi putea simţi 
ochii îndreptaţi asupra ei.
- Mama  murise  doar  cu  cîteva  luni  înainte.  Schyler  nu 
înţelegea de ce se simţea datoare să-i
dea o explicaţie despre noaptea aceea de demult.
Dar nu se putea abţine.
- Ea, mama mea... n-a fost niciodată prea grijulie, continuă 
ea. Ceea ce vreau să spun este că... nu s-a ocupat niciodată de 
noi,  aşa cum a făcut-o Cotton.  Era veşnic  preocupată de alte 
lucruri, adăugă ea în grabă.
Cash nu spuse nimic. Schyler continuă:



- Dar  ea  era  cea  care  făcea  ordine,  care  se  ocupa  de 
disciplină.  Ea  şi  Cotton  se  certau mai  frecvent  în  legătură  cu 
modul  cum ar trebui  Tricia  şi  cu mine să  fim crescute,  decît 
despre orice altceva.
Desigur, unul dintre dezacorduri se terminase cu alungarea lui 
Cotton din dormitorul ei. Dar asta fusese înainte de adopţiunea 
ei. Schyler nu apucase vremea cînd Macy şi Cottctn împărteau 
acelaşi dormitor. îşi aducea aminte că fusese şocată cînd aflase, 
la vîrsta de opt ani, că în majoritatea familiilor mama şi tata nu 
numai că dormeau în aceeaşi cameră, ci împărteau şi patul.a
- în  orice caz,  cînd mama a murit,  Tricia  şi  cu mine am 
început să sondăm perimetrul autorităţii Jur Cotton. Am aflat că 
nu e de acord să beau bere. îmi cumpărase o maşină nouă, deşi 
permisul  meu  era  restrictiv.  Voiam  să  mă  duc  la  petrecerea 
aceea de pe lac si să mă mîndresc cu maşina în fata puştilor 
ălora mai copţi. Cred că voiam să le arăt că moartea mamei nu 
mă demoralizase - inhala aer sacadat - aşa că m-âm dus.
- Şi te-ai întîlnit  cu Darrell  Hopkins...  Rîzînd surprinsă, îşi 
ridică privirea spre el.
- Cum de-ţi aduci aminte de asta?
- îmi  amintesc  o  mulţime  de  lucruri  din  seara  aceea,  - 
vocea lui coborî un semi-ton - purtai o rochie albă şi focul de 
tabără te scotea în relief mai mult ca pe oricine altcineva. Era 
făcută din materialul acela cu găurele.
- Broderie.
- Probabil.  Aveai  părul  mai  lung  ca  acum  şi  era  cumva 
ridicat aici - Cash făcu un gest - şi prins cu o clamă.
- Nu-mi vine să cred că-ţi aminteşti aşa de bine.
- Da...  îmi  amintesc...  pentru  că  n-am  să  uit  niciodată 
mîinile puştiului ăluia excitat care teţinea de şolduri în timp ce 
dansa.
Schyler se opri din rîs. îşi coborî privirea.
- Lucrurile  ajunseseră  prea  departe  înainte  de  a-mi  da 
seama ce se întîmplă. O clipă totul părea atît de romantic... să 
dansezi sub cerul liber, pe malul iazului, cu un băiat mai mare... 
Apoi m-a strîns în braţe. M-am speriat şi l-am îmbrîncit. Atunci 
ai  intervenit  tu,  spuse ea  ridicînd  privirea.  Ai  apărut aşa,  din 



senin. îmi amintesc că mai tîrziu, calmă, m-am întrebat de unde 
răsăriseşi şi ce făceai acolo. Nu te mai văzusem demult.
- Eram în permisie de la Fort Polk. Memoria ei deveni mai 
clară.
- Aveai o tunsoare tipic cazonă.
Cash îşi trecu mîna prin părul său lung.
- Oui. Tocmai făceam un tur prin oraş cînd am auzit de un 
bairam cu rîuri de bere pe malul iazului şi m-am gîndit să mă 
duc şi eu să văd ce se poate face pe acolo...
- Şi ai sfîrşit prin a mă duce acasă, la tata.
- Nu înainte de a-l tăbăci puţin pe Darrell Hopkins. I Ultima 
oară cînd l-am văzut, nu prea demult, a trecut
pe partea cealaltă a străzii ca să mă evite. Mai are 0 încă dintele 
din  faţa  rupt  -  Cash  îşi  strînse  degetele  de  la  mîna  stîngă 
formînd un pumn. Ar fi trebuie să ştie că nu e bine să te iei la 
bătaie cu un soldat gata de plecare în jungă, la război.
Expresia  binevoitoare  de  pe  faţa  lui  Schyler  deveni  serioasă. 
- De ce-ai făcut-o, Cash? De-abia dacă mă cunoşteai.
Atmosfera  dintre  ei  părea  să  devină  densă  şi  electrizantă, 
instabilă ca înaintea furtunii. Ochii lui erau aţintiţi pe faţa ei.
- Poate că eram gelos. Poate voiam să dansez cu tine ca să 
fiu eu acela care te pipăie.
Cash intenţionase să fie insultător. Schyler simţea că-i vine să 
plîngă şi nu ştia de ce.
- Nu cred asta, Cash. Mai curînd cred c-ai vrut să fii drăguţ.
- Ţi-am mai spus o dată: nu sînt niciodată drăguţ. Mai ales 
cu o femeie.
- Dar eram o fetită atunci. Cred că ai intervenit pentru că 
nu voiai ca o fată nevinovată să păţească ceva.
. - Se poate. Dar nu cred.
Cash încerca să pară nonşalant, dar vocea lui era joasă şi adîncă, 
Nu-şi putea lua ochii de la ea. 
- De ce?
- Pentru  că  îmi  plăcea  prea  mult  să  am  capul  tău  pe 
genunchi. îti aminteşti?
-Nu.
- Mincinoaso!



- Nu-mi amintesc!
- Ar  trebui.  Pe  drumul  spre  casă ai  lăsat  capul  în  poala 
mea. Mai văd încă părul tău răspîndit pe genunchii mei. Era atît 
de  mătăsos,  de  sexy...  M-am  umplut  tot  de...  Ochii  lUi  se 
întunecară, privirea lor coborî spre gura ei. Ar fi trebuit să iau 
ceea ce mi se oferea cînd am avut ocazia, ceea ce mi se cuvenea 
pentru fapta mea bună.
- Şi anume ce?
Mîna lui ieşi încet din întuneric; degetele mîinii se strînseră pe 
ceafa ei, în timp ce cu degetul mare îi mîngîia gîtul. O trase spre 
el atît de aproape, încît sfîrcul sînilor îi împunse pieptul.
- Să mă înfrupt din tine.
- De aceea m-ai sărutat .zilele trecute? Pentru că se ivise 
ocazia?
şcărmăneală lui Cash în seara aceea, dacă ar fi putut. In schimb, 
îi  trăsese Cotton o săpuneală verbală.  în  timp ce ea era  sus, 
adormind în braţele Vedei, Cash era acuzat pe nedrept.
- Ai luat vina asupra ta, nu? îl  întrebă ea, nedumerită. Ai 
suportat mînia lui Cotton.
Privind  în  gol,  Schyler  continuă  să-şi  depene  amintirile,  ca  şi 
cum ar fi fost paginile unei cărţi nedeschise încă:
- Imi aduc aminte că vă auzeam de sus cum strigaţi unul la 
celălalt.  Cotton n-a înţeles că nu tu erai cel  care-mi  dăduseşi 
berea.
- Cotton refuza să înţeleagă, spuse Cash cu amărăciune.
- Ar fi trebuit să-ti mulţumească, dar el continua să zbiere 
la  tine  în  legătură  cu  -  aici  cartea  se  închise  brusc.  Paginile 
îngheţară pe loc. Căutările se terminaseră într-o fundătură şi, ca 
orice fundătură, era plină de frustrare.
- Ce-ti reproşa Cotton în noaptea aceea?
- Că te-am adus acasă beată.
- Altceva, insistă ea.
- Nu-mi amintesc, spuse el scurt. îşi înclină capul repede şi 
îşi trecu buzele peste buzele ei. Şi, în orice caz, ce mai contează? 
E o poveste veche.
Conta. Schyler ştia asta. Era ceva semnificativ aici care rămăsese 
nespus, ceva mai important decît voia Cash să dezvăluie.



- De ce nu mă ajuţi să-mi amintesc?
- Prefer să las amintiri, şopti el cu gura aproape de gîtul ei.  
Dar dacă vrei să recreezi trecutul, facem o plimbare cu maşina 
ta acum. Conduc eu, iar tu poti să-ti pui capul pe genunchii mei 
din nou.      
îi prinse capul în mîini şi o sărută scurt şi apăsat.
- Şi în timpul acela, poate, ai să găseşti altceva de făcut cu 
gura decît să vorbeşti despre timpuri apuse.
- Stai! strigă ea, furioasă de refuzul lui Cash de a discuta 
subiectul în continuare. Trebuie să vorbesc cu tine despre asta, 
Cash.
- Discuţiile  între  un  bărbat  şi  o  femeie  sînt  pierdere  de 
timp. Punîndu-i braţul pe după mijloc, o strînse la piept. Am să-
ţi  spun ceva:  dacă vrei  o incursiune în memorie,  hai să luăm 
cutiile de bere care au mai rămas şi să mergem la Thibodaux 
Pond.-  O  sărută  repede  pe  vîrful  nasului.  Bem  bere,  ne 
dezbrăcăm, facem baie. O sărută pe gură, băgîndu-i limba între 
buze. Ne tăvălim în iarbă, ne jucăm, eu te sărut peste tot... limba 
mea te va face să leşini... Buzele lui le atinseră din nou pe ale ei. 
Sărutul era la fel de aspru şi de nedelicat ca şi vîrful degetului de 
pe  sfîrcul  sînului.  Cine  ştie?  Poate  voi  fi  mai  norocos  ca 
Hopkins... termină el.     
Schyler îl  împinse în lături şi îşi şterse buzele de j sărutul lui. 
Pieptul îi tresaltă de indignare şi, spre stupoarea ei, de excitare.
- Noapte bună, Schyler.
Cash îi întoarse spatele şi se pierdu în întuneric.
Tîrziu, după aceea, în timp ce stătea întinsă în pat, încercînd să 
adoarmă, Schyler continua încă să se gîndească la întîlnirea lor. 
Cash Boudreaux era cel mai enervant om. îi  venea să-l  ucidă 
pentru comportarea lui faţă de ea, mai ales pentru că făcea să i 
şeînfierbînte sîngele cînd se apropia de ea.
îi crease probleme de la prima lor întîlnire, atunci, cu mulţi ani 
în  urmă.  Memoria  ei  ştersese cu multă  bunăvoinţă  amintirea 
acelei nopţi în care Cash o adusese acasă de la iaz. Dar în seara 
asta amintirile izbucniseră ca nişte pete luminoase în colturile 
întunecate ale creierului ei.



Totuşi, acel moment semnificativ, aoel ceva inexplicabil pe care 
Cash îl spusese tatălui ei, îi scăpa. Era de importantă vitală, deşi 
Cash, în .mod evident, nu voia ca ea să-şi amintească. Asta era 
curios. Ce putea fi şi de ce era important chiar şi acum?

Mai  încerca  încă  să  găsească  o  explicaţie  plauzibilă,  cînd 
telefonul  de  pe  noptieră  sună.  După  ce-l  găsi,  bîjbîind  în 
întuneric, răspunse: -Alo?
- Domnişoara Crandall? -Da.
- Aici doctorul Collins.
Schyler strînse puternic receptorul în mînă.
- Tata? întrebă ea cu teamă.
- Veniţi cît mai repede la spital, spuse doctorul Collins. A 
suferit  un  nou  atac  puternic.  Acum  nu  ne-a  mai  rămas  alta 
soluţie decît să-l operăm. Chiar şi aşa... nu se ştie...
- Vin îndată.
Rămase  cîteva  secunde  amorţită,  imobilizată  de  durere,  apoi 
sări în picioare. Desculţă, alergă în hol. Ken era în chiloţi, în faţa 
dormitorului pe care-l împărţea cu Tricia.
- Am  ridicat  receptorul  din  camera  noastră  şi  am  auzit 
sfîrşitul convorbirii, spuse el. Venim şi noi.
- Foarte bine. Să fiţi jos în cinci minute.
Chiar şi la acea oră din noapte, spitalul era bine luminat, deşi 
liniştit ca un mormînt. Trioul din lift stătea tăcut în timp ce urca 
la etajul doi, unde fuseseră de atîtea ori în ultimul timp. Femeile 
arătau palide în
absenţa machiajului; şi nici lumina fluorescentă nu le avantaja. 
Ken avea ochii umflaţi şi faţa nerasă.
Erupseră pe uşa liftului ca reporterii de fapt divers în urmărirea 
unei  ştiri  palpitante.  Schyler  îi  depăşi  pe  ceilalţi  şi  ajunse  la 
camera infirmierelor prima.
- Unde-i doctorul Collins?
- E deja la spălător. A lăsat hîrtia asta cu consimţămîntul 
scris, s-o semnaţi.
Schyler,  aruncînd  o  privire  fugară  asupra  documentului,  îşi 
scrise numele pe linia punctată.
- Tata a fost dus la sala de operaţie?



- Nu, dar brancardierii sînt la el în salon.
- Pot să-l văd?
- l-am făcut un sedativ puternic, domnişoară Crandall. 
- Nu contează. Trebuie să-l văd, spuse ea fără să adauge 
cuvintele  „pentru  ultima  oară",  deşi  se  temea  că  asta  era 
realitatea.
Anxietatea evidentă de pe faţa ei avu efect asupra infirmierei.
- Bine, dar să nu-i reţineţi.
- Nu. Se întoarse spre sora ei şi Ken: Vreţi să-l vedeţi?
Tricia, frecîndu-şi puternic braţele cu palmele, dădu din cap că 
nu. Ken se uită de la ea la Schyler.
- De ce nu te dtici singură?... Prima oară cînd l-am văzut 
aşa, n-a fost deloc plăcut...
Schyler porni în fugă pe culoar. Uşa de la salonul lui Cotton era 
deschisă. Doi brancardieri îl transferau de pe pat pe brancardă. 
Corpul lui era firav ca al unui copil.  Era înfăşurat în tuburi şi 
cabluri. Era o privelfşte macabră. Schyler însă nu încetini; dădu 
buzna în cameră. Brancardierii o priviră curioşi:
Focul mocnit din paradis
- Sînt fiica lui.
- îl ducem la blocul operator, spuse unul din ei.
- Ştiu,  dar  infirmiera  m-a  lăsat  să  vorbesc  cu  el.  E 
conştient?
- Nu cred. l-au făcut o injecţie preoperatorie.
în  timp  ce  brancardierii  ajustau  perfuzia  şi-l  acopereau  pe 
Cotton  cu  un  cearceaf  alb,  scorţos,  Schyler  se  postă  lîngă 
brancardă,  lăsînd  destul  spaţiu  pentru  a  nu-i  incomoda  pe 
brancardieri,  dar destul  de  aproape pentru a  apuca mîna lui 
Cotton.  Dosul  mîinii  era  vînăt  din  cauza  injecţiilor  Mîna  era 
complet lipsită de viaţă.
Palma  însă  îi  era  aceeaşi  dintotdeauna.  Cunoştea  fiecare 
ridicătură. O mie de amintiri se legau de mîna aceea. O bătuse 
mîndră  pe  creştet  cînd  obţinuse  un  A  la  matematică.  O 
mîngîiase după ce căzuse de pe un mînz năbădăios. îi ştersese 
lacrimile în timp ce-i explica că Macy o iubeşte, dar nu ştia cum 
să-i arate asta.
îi ridică mîna, lipindu-şi-o de obraz.



- De ce ai încetat să mă iubeşti, tată?
Schyler şopti cuvintele atît de încet încît nimeni nu le-ar fi putut 
auzi, dar, ca şi cum i-ar fi răspuns, ochii lui Cotton se deschiseră 
şi  priviră  direct  într-ai  ei.  Schyler  scoase  un  mic  strigăt  de 
bucurie şi zîmbi luminos printre lacrimi. Nu va muri fără să ştie 
oît de mult îl iubeşte.
- Schyler? horeai Cotton.
- Trebuie  să  mergem,  domnişoară,  spuse  brancardierul, 
încereînd s-o dea la o parte.
- Da, ştiu... dar... Ce e tată? Ce vrei să spui? O iubea încă! 
încerca să-i spună asta acum, în caz că era ultima ocazie.
- De ce...
- Domnişoară...
- Vă rog! strigă ea frustrată. Brancardierul se dădu înapoi. 
Schyler  SQ aplecă asupra lui  Cotton din nou.  Ce...?  Am făcut 
ce?...
- De ce... mi-ai... distrus nepotul?
- Boudreaux!
Cash  era  atît  de  adîncit  în  gînduri  încît  nu  auzise  camioneta 
apropiindu-se de casă, şi nici paşii de pe prispă. Bea la cafele de 
la trei jumătate aşteptînd să se facă ziuă, să plece la lucru. în 
ultimul timp, în momentele de inactivitate, ca acesta, gîndurile 
lui zburau spre femeia pentru care lucra. ^|
De aceâa se străduia să fie veşnic ocupat.
Numele  lui  se  auzise  brusc  de  undeva.  Cineva  bătea  la  uşă 
repetînd numele lui cu o voce la fel de armonioasă ca aceea a 
unui malaxor de ciment. Blestemîndu-şi vizitatorul matinal, îşi 
puse ceaşca cu cafea fierbinte pe masă.
De partea cealaltă a uşii era Jigger Flynn.
Cash deschise uşa furios. Ochii lui se contractară suspicioşi, dar 
avu grijă să pară nonşalant.
- Bon jour, Jigger. Ce vînt te aduce la ora asta matinală?
Fără nici un salut, Jigger mîrîi:
- Am nevoie de ceva pentru femeia mea.
- Care femeie?
- Căţeaua aia de negresă care stă cu mine, care alta?
Ochii lui Cash se făcură reci.



- Gayla? Jigger, mîrîi şî dădu din cap. Ce-i cu ea?
- Sîngerează.
- Sîngerează? repetă Cash alarmat. Din ce loc sîngerează?
- De peste tot. M-am trezit cu patul plin de sînge. Zice c-a 
avortat.
- Isuse!
Cash îşi trecu mîna peste fată. Nu era prima oară că Jigger venea 
să-i  ceară  leacuri  pentru  vreuna  din  tîrfele  lui  care,  fie  că-şi 
provocase un avort, fie că fusese bătută de un client violent şi 
sadic, Jigger evita doctorii pentru că astfel de incidente atrăgeau 
politia. Majoritatea oamenilor legii din parohie erau la cheremul 
lui, dar Jigger se ferea de riscuri inutile.
- Dacă a avortat, are nevoie de un doctor, îi  spuse Cash. 
Mai bine du-o la spital.
- Mama ta mi-a dat leacuri si în alte ocazii, stii bine. Le-a 
făcut bine pe tîrfele astea.
- Ştia  mai  multe  decît  ştiu  eu.  Ochii  lui  Jigger  străluciră 
malefic.
- Ar fi păcat. Gayla o să şe înece în propriul ei i sînge.
Acesta  era  modul  lui  de  a-i  spune  lui  Cash  că  n-avea  nici  o 
intenţie s-o ducă la spital. Era destul de deştept ca să n-o spună 
direct, dar rînjetul lui era amoral. . Cash scrîşni din dinţi.
- Aşteaptă aici.
După cîteva minute se întoarse cu o pungă de hîrtie.
- Ai aici două sticle şi instrucţiuni scrise.
îi întinse punga lui Jigger. Acesta o apucă, dar Cash nu-i dădu 
drumul. Jigger se uită la el întrebător.
- Las-o în pace pînă se face bine, spuse Cash tăios. înţelegi 
ce-ţi spun?
- Să nu m-ating de ea?
- Da. Altfel o ucizi. Jicjger rînji la el.
- îţi  place  Gayla?  Să-ţi  spun  ceva,  Boudreaux:  ţi-o  dau 
pentru o noapte în schimbul doctoriei.
Fata  lui  Cash  deveni  ameninţătoare.  Luă  brusc  I  mîna  de pe 
pungă.
- Dă-mi douăzeci de dolari.



Dînd din umeri, Jigger trase o hîrtie de douăzeci de dolari din 
buzunarul de la pantaloni si-i dădu lui | Cash.
|i| Eşti sigur că n-ai prefera-o pe Gayla? Cash tăcu. Jigger chicoti 
şi  se întoarse să  plece.  Făcuse doar un pas,  cînd se întoarse 
şrîntrebă:
- De ce lucrezi pentru Schyler Crandall aia?
- Programul îmi convine şi plata e bună. *Ochii lur Jigger se 
strînseră ca o linie.
- Dama aia mi-a împuşcat cîinii, aşa cum zice Gilbreath?
Cash nu zise nimic, dar reţinu informaţia.
- O să plătească, şuieră Jigger ameninţător.
- Las-o pe Schyler Crandall în seama mea. Jigger îşi dădu 
capul pe spate şi rîse. întinse spre
Cash un deget bont, îngălbenit.
- Am uitat. Şi tu ai nişte socoteli de încheiat cu Crandallii, 
nu?
- Şi am s-o fac în felul meu. Tu nu te băga. Lasă-i în pace.
Jigger îLfăcu cu ochiul.
- Sîntem de aceeaşi parte a barierei, Boudreaux, aşa să ştii. 
De aceeaşi parte a barierei.
Coborî treptele prispei, legănîndu-se, şi se duse la camioneta lui. 
Rîse din  nou pe nas şi-i  făcu cu mîna  luf  Cash,  înainte  de a 
demara.
Cash se îmbrăcă pentru lucru, scoase din priză maşina de cafea 
şi plecă la doar cîteva minute după Jigger. Fu surprins că Schyler 
nu  se  afla  la  platformă  cînd  ajunse  acolo.  Intră  în  birou, 
întrebîndu-se dacă e cazul să-i spună despre vizita lui Jigger. Se 
hotărî să nu-i spună. Veştile despre Gayla ar întrista-o şi,  mai 
mult ca sigur, ar provoca-o să facă ceva nesăbuit. In plus, cu cît 
ştia mai puţine lucruri, cu atît mai bine.
Cînd buştenarii începură să-şi facă apariţia şi ea tot nu venise, 
Cash formă numărul de la Belle Terre. I se răspunse de către 
posaca menajeră că d-ra Crandall nu era acasă.
- Unde e?
- S-a dus la spital. D-l Crandall a avut un nou atac de cord 
şi se pare că nu va supravieţui.



Absent,  Cash puse receptorul  în furcă.  Se lăsă pe scaunul lui 
Cotton, de la birou, şi  privi  în gol.  în cele din urmă, intră un 
tăietor pentru a întreba ce are de făcut. Aruncă o privire la faţa 
lui Cash şi se retrase fără un cuvînt. Ceva nu era în regulă cu 
şeful şi Dumnezeu să-l păzească pe cel care-l deranja cînd era 
într-o stare ca asta.

Capitolul 26
Cuvintele tatălui ei îi răsunau în minte ca un ecou: „De ce mi-ai 
distrus nepotul?"
Oricît  le repeta în minte,  nu înţelegea nimic.  Era o problemă 
mult  prea  importantă.pentru  a  se  ocupa  de  ea  acum,  cînd 
mintea ei nu se putea concentra mai mult de cîteva secunde. 
Trebuia să-şi folosească energia într-un singur scop: acela de a 
rezista pînă la terminarea operaţiei:
îşi acoperi fata cu mîinile şi respiră adînc. Nu se putea ca tatăl ei 
să moară înainte de a mai vorbi cu el o dată. Nu. Dumnezeu nu 
putea fi atît de crud.
- O cafea?
îşi coborî mîinile. Ken stătea aplecat asupra ei.
- Nu, mulţumesc.
Ken o strînse uşor de umăr, ca îmbărbătare, apoi se îndreptă 
spre cealaltă canapea de vinilin  şi  se aşeză lîngă Tricia.  îi  luă 
mîna şi o strînse între ale sale.
Schyler privea cu oarecare invidie.  Avea şi  ea nevoie de acea 
comuniune  sufletească  cu  cineva  în  aceste  clipe,  cu  oricine; 
oricine  care  i-ar  putea  împărtăşi  frica  şi  ar  ajuta-o  să  treacă 
peste ea.
întîmplător Trîcia prinse privirea lungă a lui Schyler. Se cuibări 
mai aproape de Ken şi îl strînse de braţ, posesiv. Schyler ignoră 
gestul sigur de sine al Triciei, dar pe ea o privi mai atentă. Fără 
machiaj,  Tricia  părea  mai  bătrînă,  mai  aspră.  Nu  existau 
cosmetice care să poată ascunde cutele amare din jurul  gurii 
sau să-i încălzească ochii reci, calculaţi.
Şi în clipa aceea Schyler înţelese.



fntr-o explozivă  fracţiune de secundă de claritate,  înţelese  că 
Tricia era vinovatul.
- Tu au Vocea lui Schyler era aspră şi hîrîitoare ! ca frunzele 
de porumb uscate mişcate de un vînt
fierbinte de august. încercă să-şi producă destulă salivă pentru,a 
înghiţi.
- Tricia, i-ai spus tu tatei vreodată că am făcut un avort?
Obrajii  Triciei,  lipsiţi de masca fardurilor, deveniră şi mai albi. 
Buzele ei se destinseră şi se despărţiră uşor ca si cînd ar fi avut 
mintea  rătăcită.  Ochii  ei  albaştri  clipiră  o  dată,  de  două  ori. 
Mută, cuprinsă de I un tremur, privea cu ochii mari la femeia 
din faţa ei, care-i era soră doar cu numele.
- Ai făcut-o! Ai făcut-o!
Revelaţia o izbi pe Schyler drept în mijlocul pieptuluL Oftă de 
durere, inhalînd aerul cu un şuierat. Capul îi căzu pe spate, ochii 
se închiseră strîns, şi pe obrajii albi ca varul începură să-i curgă 
lacrimi. -Domnişoară Crandall...
îşi ridică capul şi deschise ochii. Doctorul Collins stătea lîngă ea, 
privind-o  îngrijorat.  Mai  purta  încă  mănuşile  verzi.  Masca 
chirurgicală fusese desfăcută şi atîrna pe pieptul lui ca un guler.
- M-a trimis chirurgul... Acum îl.închide.
- Mai trăieşte... tata? II Tînărul doctor zîmbi.
- Da. A supravieţuit  unui by-pass cvadruplu. Nodurile din 
pieptul ei dispărură şi respiră uşurată
pentru prima oară după atîtea ore.
- Se va face bine?
Doctorul se scarpină pe obraz, indecis.
- Dacă-şi  revine,  va  fi  mult  mai  bine  decît  înainte.  Dar 
situaţia rămîne critică cîteva zile.
- înţeleg. Mulţumesc c-aţi fost sincer cu mine.
- Vreţi să vorbiţi cu chirurgul?
- Cînd poate. Nu e absolut necesar, nu? -Nu.
Doctorul se uită la ea o clipă.
- Aţi avut o noapte grea. Vă sfătuiesc să mergeţi acasă şi 
să...
Vocea liy se pierdu complet. Schyler dădea din cap încăpăţînată.



- Nu.  Vreau  să  fiu  lîngă  el  cînd  se  trezeşte.  Doctorul 
înţelese că orice încercare de a o
corfibate cu cuvinte era o pierdere de timp.
- Am să vă găzduiesc aici. Va fi la reanimare vreo treizeci şi 
şase de ore. Nu e o scenă plăcută, dar puteţi intra la el oricînd, 
dacă vreţi.
- Vreau.
- Perfect.  Atunci,  să fiţi  în faţa uşii  la  şi  'zece minute ale 
fiecărei ore.
îi salută pe cei doi Howell cu o mişcare a capului, îi mai aruncă o 
ultimă  privire  lui  Schyler  şi  ieşi  din  sala  de  aşteptare  cu 
bruscheţea lui obişnuită.
Schyler înghiţi cu dificultate. Nu voia să se lase doborîtă acum şi 
să facă o criză de plîns, deşi începuse s-o doară gîtul de atîtea 
suspine strînse acolo. îşi .şterse palmele transpirate cu batista 
care era deja şifonată şi umedă- transpirase din cauza anxietăţii. 
Viiturile degetelor îi erau albe şi reci. Parcă n-aveau sînge în ele.
Făcînd  un  efort,  se  ridică  în  picioare.  Merse  doar  trei  paşi. 
Jumătate din distanţa care o separa de sora şi cumnatul ei. O 
privi pe Tricia drept în ochi: „Piei din ochii mei!" Rostise fiecare 
cuvînt precis, clar, răspicat. Apoi părăsi camera de aşteptare cu 
demnitatea şi furia intacte.
Schyler deveni stafia etajului de reanimare al spitalului. Refuza 
să  plece  de  acolo.  îi  dădea  tîrcoale  mereu,  fără  odihnă,  fără 
încetare, anticipînd fiecare raport asupra stării lui Cotton, care 
continua să fie gravă.
Doctorul  Collins  încercase s-o pregătească,  dar nimic  din  ce-i 
spunea  el  n-ar  fi  putut  diminua  oroarea  din  salonul  de 
reanimare. Privea de la distanţă cum Cotton se lupta cu tubul de 
respirat  în  gît,  care-i  dădea  o  senzaţie  de  sufocare,  cînd  îşi 
recăpăta cunoştinţa. Trebuiseră săi lege braţele pentru a-l opri 
să rupă cateterii,  acele şi  electrozii.  Schyler nu putea înţelege 
cum  reuşea  un  pacient  să  supravieţuiască  salonului  de 
reanimare. Şi nici cum reuşi ea însăşi.
în prima zi, nu se gîndi la nimic altceva decît la tatăl ei. îi era 
atîta teamă că maşinăriile care îi monitorizau inima se vor opri 
din piuit şi va muri! Fiecare oră de supravieţuire era un semn 



încurajator, îi spuneau doctorii. Iar ea se agăţa de speranţa asta. 
în cea de a doua zi,  începuse să creadă. Pentru ca timpul să 
treacă mai uşor în a doua noapte, se duse la telefonul public şi-l 
sună  pe  Mark.  Auzindu-i  vocea  amabilă  şi  plină  de  grijă, 
încordarea se relaxa şi ea izbucni în lacrimi.
- A murit, iubito?
- Nu, nu. îl puse ia-curent, plîngînd zgomotos.
- Sper să-şi revină. Sînt sigur că-şi va reveni. Doctorii sînt 
optimişti,,nu?
- Da. Aşa au'zis şi ei.
- Dar* tu cum te simţi? Pari complet epuizată.
- Sînt,  mărturisi  ea.  Fată  de  Mark  n-avea  de  ce  să  se 
prefacă. Sînt epuizată, dar vreau să stau aici pînă va fi complet 
în afară de orice pericol.
- La ce-i mai poate folosi, dacă ai să te prăbuşeşti?
- Trebuie să stau aici cu el.
Mark  o  cunoştea  destul  de  bine,  pentru  a  şti  că  atunci  cînd 
adopta tonul acesta, nu mai avea rost să discute. Plin de tact, 
schimbă subiectul.
- Cum merg afacerile? E vreo speranţă? Schyler îl-puse la 
curent şi cu asta:
- N-am mai fost la birou de cînd cu operaţia tatei, dar cred 
că are grijă Cash ca totul să fie bine.
Mark îi oferi din nou bani;, şi din nou ea îl refuză, în final, spuse:
- Mi-e dor de tiner Schyler.
- Si mie. Simt nevoia să fiu luată în braţe.
- Vino acasă şi am să te iau eu în braţe.
îşi  muşcă  buza  inferioară,  străduindu-se  să  nu  1  plîngă  iar. 
Foarte  scumpe,  lacrimile  astea.  Era  costisitor  să  plîngi  într-o 
convorbire  intercontinentală,  dar  îi  era  îngrozitor  de  dor  de 
Mark.
- fsiu  pot,  Mark.  încă  nu.  O  să  mai  treacă  ceva  timp, 
probabil. Trebuie să stau aici pentru tata. Fie într-un caz, fie în 
celălalt.
- Nu merită atîta loialitate din partea ta.
- Ba da/



Mark  hu  ştia  ce-i  făcuse  Tricia  şi  nu  voia  să-i  spună  toată 
povestea acum, la telefon.
- Locul meu în clipa asta e la Belle Terre. Trebuie să stau 
aici.
Conversaţia se sfîrşi cu o glumă picantă spusă de Mark. Era bun 
la  asta,ştia  să-i  smulgă  un  zîmbet  cînd  I  se  simţea  abătută. 
înainte de a o întîlni pe ea,
I  avusese  şi  el  destule  deziluzji  şi  suferinţe.  Acestea  îi 
dezvoltaseră  un  pronunţat  simţ  al  umorului  şi  un  mod 
pragmatic de a privi viaţa şi festele pe care le juca oamenilor. 
Această abilitate unică a lui fusese ceea ce o atrăsese la el în 
primul rînd şi tot asta o salvase de la disperare de nenumărate 
ori.
Dar după ce închise, Schyler se simţi mai deprimată ca oricînd. 
Cu capul plecat de disperare, străbătu coridorul steril, răcoros, 
spre camera de aşteptare care devenise cartierul ei general.
Nu-J văzu pe Cash decît cînd se izbi de el. Acesta
j o prinse de braţ pentru a o împiedica să cadă.
Schyler se uită la el fără să înţeleagă. Cash o privea
trist, făcînd-o să priceapă cît de jalnic arăta. Evitase
oglinzile de la toaletă timp de două zile. îl întrebă defensiv:
-Ce cauţi aici? îşi luă mîinile de pe braţele ei şi buzele i se arcuiră 
într-un zîmbet sardonic.
- Ăsta-i  un  spital  public,  nu?  Bastarzii  Cajun  n-au  voie 
înăuntru?
- Grozav! Asta-i exact ce-mi lipsea, sarcasmul tău excesiv, 
spuse ea încercînd să treacă pe lîngă el, dar fără succes.
- De ce nu m-ai sunat cînd s-a produs atacul? Schyler rîse 
uscat, neîncrezătoare.
- Pentru c-am fost puţin ocupată. Aveam alte griji.
- înţeleg,  în  momentul  acela,  dar  după  aceea?  Nu  te-ai 
gîndit c-ar trebui să ştiu şi eu?
- Se pare c-ai aflat.
- După ce te-am căutat la Belle Terre să văd ce-i cu tine.
- Deci, ce te frămîntă?



- Tot ce mi-a spus căţeaua aia care răspunde la telefon a 
fost că era vorba de un nou atac de cord şi că, probabil, Cotton 
nu va supravieţui.
- Deşi n-am nici un chef să-i iau apărarea d-nei Graves, atît 
ştia ea în acel moment.
- Alţii au aflat mai mult, destul de repede. Eu a trebuit să 
aflu* detalii despre operaţie la staţia de benzină, cînd m-am dus 
sa fac plinul.
Călugăriţa-infirmieră de la pupitru întoarse capul şi se uită la ei 
dezaprobator pe deasupra ochelarilor de bunică. Cash o fixă şi 
el.
- Aveţi nevoie de ceva, doamnă?
- Vă rog nu ridicaţi yocea, domnule.
Cash detesta autoritatea. Privirea pe care i-o aruncă femeii  fu 
destul de elocventă. Luînd-o de braţ pe Schyler, o trase după el 
fără ceremonie, în hol şi
apoi printr-o serie de uşi batante, în curte. Era plină de plante 
din plastic şi bănci de piatră. Dădu la o parte o ramură băţoasă 
de palmier care-i stătea în cale şi ignoră băncile.
- Cum îi e?
Schyler îşi simţea fiecare firişor de nerv ca într-o rană deschisă. 
Totul  o  irita.  Şi  mai  ales  faptul  că  prezenţa  lui  Boudreaux  o 
bucura.
Dacă n-ar fi fost aşa măgar, dacă manierele lui n-ar fi fost atît de 
revoltătoare, dacă ar fi ştiut să se poarte ca un domn, în loc să 
se -poarte ca un derbedeu, i-ar fi plăcut că venise.  Pieptul lui 
larg părea un loc de odihnă perfect pentru capul ei obosit. Dacă 
ar fi cuprins-o în braţe, s-ar fi lipit de el pentru că dorea atît de 
mult să fie ţinută în braţe... Ar fi fost bucuroasă de orice gest 
afectuos din partea lui. Dar el nu-i oferea nici o duioşie; era ca 
de obicei: critic şi malefic.
- Te-am întrebat cum se simte.
Vocea lui, ca un lătrat ascuţit, o făcu să tresară, r E bine.
- Rahat!
- Ei  bine,  nu se  simte  bine!  strigă  ea,  făcînd un gest  de 
agitaţie, l-au deschis toracele, i-au desfăcut coastele şi i-au pus 
patru by-pass-uri la inimă, care era foarte slăbită. Cum crezi c-ar 



putea să se simtă? Voi doi n-aţi avut niciodată un cuvînt bun, 
unul pentru celălalt, aşa că ce-ţi pasă?
Faţa lui se apropie la cîţiva centimetrrde a ei.
- Pentru că vreau să ştiu dacă întreprinderea pentru care 
mă  spetesc  muncind  n-o  să  se  ducă  dracu'  dacă  Cotton 
plesneşte.
Schyler se răsuci pe călcîie. Cashîşi trecu toate ceie zece degete 
prin păr, ţinîndu-l ridicat deasupra frunţii cîteva secunde, înainte 
de a-l lăsa să cadă la loc. înjură printre dinţi in engleză-franceză, 
in dialectul ' învăţat de la mama lui.
- Ascultă, spuse el, ajungînd-o din urmă lîngă uşă, lucrătorii 
vor să ştie ce-i cu el. N-am putut afla nimic de la spital cînd am 
sunat. Howell  e mut ca o scoică împuţită.  Trebuie să le spun 
ceva oamenilor.
Schyler, revenită la calm, se întoarse din nou cu fata la el. Chipul 
ei părea săpat în piatră:
- Spune-le că se simte aşa cum era de aşteptat. Doctorul 
zice că mîine ar trebui să apară o schimbare în bine. Fata ei se 
îmblînzi puţin cînd adăugă: Dacă apare.
- Mulţumesc.
- Cu plăcere.
- Ţi-au repartizat un pat?
- Poftim?
- Un pat de spital. Arăţi ca un gunoi trecut prin malaxor. 
- Ce încîntătoare expresie, d-le Boudreaux.
îţâfr.A fost blîndă. De cînd n-ai luat o masă caldă? De cît timp n-
ai mai dormit, n-ai mai făcut o baie? De ce te epuizezi pentru 
Cotton?
- Nu mă epuizez deloc!
- Nu?!
- Nu. Şi n-am nevoie să-mi spui dumneata cît de rău arăt. 
Luă  o  atitudine  înţepată.  Am să-l  pun pe  Ken să  facă  plăţile 
vineri.  Aşa  că  în  timp  ce  te  speteşti  muncind  pentru  noi,  fii 
liniştit că vei fi bine plătit pentru efortul dumitale.
Doctorul Collins o căută în după-amiaza următoare, puţin după 
ora două. Schyler era în sala de aşteptare, cu capul rezemat de 



perete.  Se  aşeză  lîngă  ea,  Juîndu-i  mîna  într-a  lui.  Schyler  se 
pregăti pentru o veste proastă.
- Mu vreau să fiu prea optimist, începu el, dair dă semne 
clare de recuperare.
Aerul din plămînii ei ieşi într-un suspin de uşurare.
- Slavă Domnului! Doctorul o strînse de mînă.
- Vreau să-l ţin în salonul de terapie intensivă încă cel puţin 
o săptămînă. Dar cred că a depăşit momentul critic.
' - Pot să-l văd? -Da.
- Cînd?
- Peste  cinci  minute.  în  timpul  acesta  vă  sfătuiesc  să  vă 
pieptănaţi  şi  să vă  rujaţi.  Să nu-l  speriem pe bietul  om după 
toate cele prin care a trecut, spuse el, rîzînd tremurat.
Cinci minute mai tîrziu, Schyler intră în salonul în care Cotton 
fusese şi înainte. Observă imediat o schimbare în culoarea feţei. 
Pielea  lui  îşi  pierduse  paloarea  aceea  cenuşie.  Infirmiera  de 
serviciu se retrase, respectuoasă, permiţîndu-i un moment de 
intimitate cu tatăl ei.
Schyler  se  aplecă  deasupra  lui  şi-i  atinse  părul.  Ochii  lui  se 
deschiseră şi îi întîlniră pe ai ei.
- Ai să te faci bine, şopti ea. Degetul ei îi netezi sprinceana albă, 
ciufulită, caré reveni rebelă la loc. Cînd ai să te simţi mai bine, 
am să-ţi  explic  totul.  îşi  trecu  limba  peste  buze  pentru  a  le 
umezi,  deşi  abia  se  rujase.  Dar  vreau  să  ştii  ceva,  să  ştii 
adevărul. Se opri pentru a se asigura că e lucid şi că era atent la 
ea.  N-am fost  niciodată  însărcinată.  N-am făcut  niciodată  un 
avort.  Nu ţi-aş  fi  omorît  niciodată  nepotul.  îşi  lăsă  palma  pe 
obrazul lui. Tată, mă auzi?
Ochii lui se umplură de lacrimi. Era un răspuns.
7 Nu te-am minţit niciodată în viaţă. Ştii bine. Ceea ce-ţ'i spun e 
adevărat. Jur pe Belle Terre, pe care ştii cît o iubesc de mult. N-
am  fost  niciodată  însărcinată.  Totul  a  fost  o...  tragică 
neînţelegere.
Schimbarea care apăru pe faţa lui fu tot atît de iute ca şi prima 
rază  de lumină  a  zorilor.  Trăsăturile  lui  se  destinseră  într-un 
repaus odihniţpr, plin de pace. Ochii lui se închiseră. O" lacrimă 



se ivi între pleoapele strînse. Schyler o şterse cu degetul mare, 
apoi se aplecă şi-l sărută duios pe frunte.
Sfîrşită cum era, plecă de la spital, simţindu-se mai bine decît în 
toti cei şase ani care trecuseră.
Focul mocnit din paradis

Capitolul27
Primul lucru pe care Schyler îl făcu cînd ajunse la Belle Tere fu 
un  duş  bine  săpunit.  îşi  masă  necruţător  pielea  capului  cu 
şampon, îşi depila picioarele şi se simţi din nou om.
Apoi se duse direct la culcare şi dormi şaisprezece ore.
Cînd se trezi în dimineaţa următoare, era moartă de foame. îşi 
puse o fustă şi o bluză şi se duse jos în bucătărie. Omleta din 
trei ouă, şuncă şi brînză era aproape gata cînd dna Graves intră.
-  Bună  dimineaţa,  spuse  Schyler  amabilă,  pe  cînd  deşerta 
îndemînatică,  omleta  din  tigaie  în  farfurie.  Menajera, 
nemulţumită că bucătăria îi fusese invadată, nu răspunse, ci se 
răsuci pe călcîie şi ieşi afară. Amuzată, Schyler se aşeză la masa 
de bucătărie  şi  consumă tot  ce era  în  farfurie  pînă la  ultima 
fărîmitură.  Apoi  bău suc  de portocale proaspăt stors  si  două 
ceşti de cafea.
„Plouă", se gîndi ea în timp ce spăla vasele. Cerul era întunecat 
de nori joşi, ca un capac. O zi bună de lenevit în pat. Şi probabil 
asta făceau Tricia şi Ken.
Plecă de acasă fără să-i  vadă şi  merse direct la spital.  La uşa 
salonului în care era Cotton, se opri brusc. Folosindu-se de o 
infirmieră  zveltă  în  chip  de  cîrjă,  Cotton  stătea  lîngă  pat.  îşi 
ridică capul şi zîmbi la fiica lui.
- Mă doare al dracului, dar e grozav. Lăsîndu-şi poşeta jos, 
Schyler alergă la el şi-l
îmbrăţişa pentru prima oară de cînd se măritase Tricia cu Ken.
Scena de intensă emoţie fu întreruptă de infirmieră care spuse:



- Sper să aveţi mai multă autoritate asupra lui, decît mine, 
domnişoară Crandall. E cel mai năbădăios, cel mai necredincios 
pacient pe care l-am avut vreodată.
- Asta-i o minciună afurisită.
Femeile  îşi  făcură cu ochiul în spatele lui Cotton. împreună îl 
aşezară  din  nou  în  pat.  Cu  toată  bravada  lui,  mişcarea  îl 
epuizase. Imediat ce capul lui atinse perna, începu să sforăie. 
Schyler îl privi un timp, cum doarme, apoi ieşi din cameră şi se 
duse  la  chioşcul  de  cadouri  din  hol  pentru  a  comanda flori. 
Aveau multe să-şi spună. Dar asta mai tîrziu. Slavă Domnului, 
vor avea timp.
Rămase în preajma lui cîteva ore, dar el nu se trezi.  Doctorul 
Collins şi chirurgul o asigurară că cel mai bun lucru pentru el 
acum era să doarmă. Plecă fără să mai fi putut vorbi cu Cotton, 
dar zîmbetul afectuos cu care o gratificase cînd intrase la el în 
salon o asigură că  îşi  aminteşte ceea ce-i  spusese ea  în  ziua 
precedentă şi că-i recîştigase încrederea.
Era  nerăbdătoare  să  se  ocupe  de  treburile  de  la  birou,  dar 
trebuia să mai aştepte cîteva ore. Era altceva care trebuia făcut 
înainte. Ceva ce fusese arrrînat prea mult. Şase ani, de fapt.
Era  abia  trecut  de prînz  cînd se înapoie  la  Belle  Terre,  de la 
spital. Vremea era încă închisă. Alergă de la maşină pe verandă 
printr-o ploaie torenţială. Camerele de la parter erau goale. O 
auzi pe d-na Graves mişcîndu-se prin bucătărie, dar o evită. Se 
duse  sus.  Prin  uşa  de  la  dormitorul  Triciei  se  auzea  radioul. 
Schyler deschise uşa fără să bată şi intră.
Tricia,  îmbrăcată  într-un  kimono  de  satin  aruncat  peste  slip, 
stătea la măsuţa de toaletă, machindu-se. Cînta îngînîndu-l pe 
Rod Stewart.  Cînd  o  văzu  în  oglindă  pe  Schyler,  Tricia  scăpă 
creionul de ochi din mînă şi se răsuci pe taburetul de catifea.
- Nu te-am auzit bătînd.
- Nici n-am bătut.
Mîinile  Triciei  apucară  marginile  kimonoului  şi  le  strînseră, 
trădîndu-şi nervozitatea, deşi fata îi rămăsese calmă.
- Ce lipsă de politeţe! Asocierea cu neisprăviţii te-a făcut să 
uiti bunele maniere?



Schyler nu voia să se lase provocată şi să treacă în defensivă. Se 
duse la radio si-l închise cu o mişcare bruscă a mîinii. Se făcu 
deodată linişte absolută. Schyler se înfipse în faţa surorii sale.
- Nu meriţi politeţe din partea mea. Să fii bucuroasă că nu 
primeşti  ceea  ce  meriţi.  Schyler  era  furioasă,  suficient  de 
furioasă pentru a smulge părul lucios al Triciei, suvită cu suvită. 
Ceea ce însă era mai puternic decît furia, era perplexitatea.
- De ce Tricia? Ce motive te-au putut împinge să-i spui lui 
Cotton că am avut un avort?
- Ce te face să crezi că am făcut asta?
- Lasă teatrul! şuieră Schyler. Ştiu. Ceea ce nu stiu este de 
ce. Pentru Dumnezeu! De ce ai scornit minciuna asta?
Tricia  se  sculă  în  picioare  şi  smuci  cu  răutate  cordonul 
kimonoului.  Se duse la fereastră, trase la o parte draperiile şi 
privi afară, la vremea^ mohorîtă. Draperia căzu la loc cînd ea se 
îndepărtă. în cele din urmă se opri în fata lui Schyler. \
- Ca să nu se mai ţină de capul meu, d'aia. Ca să nu mă mai 
condamne că ti l-am suflat pe Ken. De altfel, nici n-a trebuit să 
mă străduiesc în privinţa asta. îşi ridică bărbia, mîndră. Părul îi 
flutură în jurul umerilor. După ce s-a culcat cu mine, nici nu se 
mai gîndea să se întoarcă la tine.
O afirmaţie  ca  asta  ar  fi  distrus-o  pe Schyler  cu cîţiva  ani  în 
urmă, dar acum mintea ei era preocupată de altceva.
- Cotton te  certa  că  mi  l-ai  luat  pe  Ken?  Tricia  rîse  fără 
umor.
- Mă certa, mă făcea rea, egoistă, căţea... în toate felurile. 
După cum mă/nuştruluia, ai fi crezut că ţi-am băgat un par în 
inimă. îi tot dădea zor că te-am trădat, că în mod deliberat m-
am străduit să-l cuceresc pe Ken pentru că-l doreai tu.
Schyler  îşi  lunecă  degetele  pe  spătarul  sculptat,  de  lemn 'de 
'trandafir al fotoliului. îşi amintea cum Macy stătea rezemată pe 
pernele lui, absentă şi distantă, cînd fetele ei veneau s-o sărute 
înainte de culcare. îi mai simţea încă buzele reci lunecînd abia 
simţit pe obrazul ei. Tricia o dădea mereu la o parte, căţărîndu-
se peste  ea  pentru a  obţine  acele sărutări  reci,  date cu atîta 
zgîrcenie.



- Şi n-avea dreptate? întrebă Schyler moale. Nu-I voiai pe 
Ken numai pentru că era al meu?
- Nu! răspunse Tricia ascuţit. Mă îndrăgostisem de Ken. Eşti 
exact ca tata, gata întotdeauna să crezi  despre mine ce-i  mai 
rău.
- Tu  faci  oamenii  să  fie  aşa,  Tricia.  Toată  viaţa  ai 
complotat."" Dar această... această... Ochii ei se învîrteau prin 
cameră  căutînd  cuvîntul  potrivit  pentru  a  califica  trădarea 
Triciei. Nu găsi nimic.
- Cum ai putut să faci ceva atît de josnic?
- N-am făcut-o ca să-ţi fac ţie rău, Schyler. Schyler o privi 
cu gura deschisă, necrezîndu-şi
urechilor.
- Cum ar fi putut să nu mă afecteze?
- Tu esti descurcăreaţă. Te-ai mutat la Londra si ai început 
o viaţă nouă. Am zis că tata o să treacă peste asta.
- Peste faptul că fiica lui a avut un avort?     
- Of,-Doamne!  Am  spus  primul  lucru  care  mi-a  venit  în 
minte cînd m-a întrebat cum am putut să-i fac aşa ceva micuţei 
Schyler. Ironică, îşi duse o mînă la piept.
- Nu te cred. Cred că i-ai spus asta pentru că ştiai c-o să-l 
îndepărteze definitiv de mine.
- Vorbe! Tricia se întoarse la masa de toaletă si luă din nou 
creionul de machiaj. Aplecîndu-se spre oglindă şi trăgîndu-şi o 
pleoapă în  jos,  începu s-o  coloreze.  Nu face  din  asta  un caz 
federal. Un avort mi se părea un motiv credibil Ca tu şi Ken să vă 
certaţi. Nu m-am gîndit că tata o să tină supărarea veşnic.
- Şi cînd a devenit clar că da, că e supărat pe ! mine din 
cauza asta, de ce nu i-ai spus adevărul?
- Pentru că n-am vrut să mă urască.
- în  schimb  l-ai  lăsat  să  mă  urască  pe  mine...  Tricia  se 
întoarse brusc.
,,$f Ei bine, era momentul ca jocurile să fie schimbate, nu crezi?
Schyler se dădu un pas înapoi, uimită de ura evidentă a Triciei.  
întreaga ei fată era schimonosită de ură.
- Ce vrei să spui?



- Nu era rîndul meu să fiu în graţiile lui? Să mă bucur de 
atenţiile lui, să fiu iubită? Pieptul ei voluptos se ridica şi cobora 
sub kimono.  Cuvintele astea zăcuseră în ea ani întregi.  Acum 
izbucniseră. Aveai mare trecere la el. Tot ce făceai tu era bine, 
perfect.
" Cînd se întîmpla să se uite dincolo de tine şi să mă vadă pe 
mine, nu-i-plăcea ceea ce vedea.
- Nu-i adevărat. Tricia o ignoră.
- Cînd vorbea cu mine, era doar ca să mă critice. Tu însă, 
puteai greşi.
îşi  aruncă kimonoul şi  se duse la dulapul de haine.  Smulse o 
rochie de pe port-mantou şi o trase peste cap. Schyler observă 
ce frumoasă era. Avea trupul bine proporţionat. Silueta ei era 
zveltă şi compactă. Faţa ei ar fi fost şi ea frumoasă dacă n-ar fi 
existat acea duritate care o împiedica să fie feminină.
Jricia se întoarse la masa de toaletă şi apucă un ruj.  îl  răsuci, 
scoţîndu-l din tubul auriu şi-l  aplică cu mişcări line, rapide pe 
buza inferioară.
-Nu ştiu de ce dracu' m-au ales pe mine.
îşi frecă buzele una de alta şi aruncă rujul înapoi pe masă.
- Pentru că te-au vrut.
Tricia scoase un sunet de dispreţ.
- Naivitatea  ta  mă  înnebuneşte,  Schyler.  Mama  era  pe 
jumătate nebună pentru că nu putea avea
I copii.
- Voia să-i ofere tatii copii.
Tricia  scoase  un  sunet  batjocoritor.  încingîndu-şi  talia  cu  un 
cordon, îl încheie şi-l ajusta.
- Nu voia să-i ofere nimic, în afară de o viaţă grea. Voia să 
aibă un copil pentru că asta garanta un moştenitor al familiei 
Laurent la Belle Terre. Si dacă asta nu se putea, măcar să fie pe 
jumătate Laurent.
Nefiind în stare să aibă un copil, era mai puţin perfectă. Şi asta 
nu putea să accepte. Aşa că a luat-o puţin razna.
M- Nu spune asta. Mama nu era o femeie prea fericită, dar.
- La dracu', Schyler, era nefericită! Da! sublinie ea cîrid văzu 
că  Schyler  voia  s-o  contrazică.  Era  o  căţea  egocentrică, 



mizerabilă. Grija vieţii ei era să-i facă şi pe alţii nefericiţi. Nu ne 
iubea pe noi. Se iubea 'pe sine. Punct. Cotton te iubea. Tu adorai 
pămîntul pe care călca. Mie ce crezi că-mi rămînea? Nimic. Toată 
viaţa. Şi cînd a apărut Ken Howell cu pedigri-ul lui într-o mînă şi 
cu inima frîntă în cealaltă, normal că l-am vrut. De ce nu? Er.a 
rîndul meu, ţipă ea bătîndu-se cu mîna în piept. Bineînţeles că 
pusesem ochii pe el. Aş fi făcut orice să ţi-l iau.
-.Orice? N-a existat niciodată lin copil, nu? N-ai fost gravidă..Asta 
a  fost  de  asemenea  o  minciună.  N-a  existat  nici  un  avort 
spontan după căsătorie, nu?
- Ce importanţă.
- Spune-mi! -Nu!
Animozitatea  lor  era  palpabilă.  Confirmarea  monosilabică  a 
suspiciunii  pe  care  Schyler  o  avusese  întotdeauna  fu  ca  un 
clopot de sfîrşit de rundă care semnalează că fiecare trebuie să 
se întoarcă în colţul său. îşi traseră sufletul. Schyler vorbi prima.
- Ken ştie că l-ai păcălit?
Tricia dădu din umeri pe cînd îşi aprindea o ţigară.
- îmi închipui că da. Nu e un Einstein, dar nu e nici prost. 
N-am discutat niciodată despre asta. Lansă un nor de fum spre 
tavan.  Cred  că  el  preferă  să  creadă că  o  menstră  prelungită 
înseamnă avort. Mi-am zis că n-are decît, dacă asta-l face mai 
puţin nefericit că te-a pierdut,
îi aruncă lui Schyler o privire rapidă, cercetătoare.
^ Dintre noi amîndouă, eu sînt o soţie mult mai bună pentru el 
decît ai fi putut fi tu vreodată. Siguranţa ta de sine îl sperie. O 
admiră,  dar  nu-i  place.  Face  ca  defectele  lui  să  apară  mai 
evidente.  |
- Să nu-mi spui mie ce fel de soţie i-aş fi fost. II iubeam. 
Adînc.
- Ştiu, spuse ea moale, cu colţurile gurii ridicate.
- S-a întors la mine. Asta nu puteai suporta. Cuvintele lui 
Schyler loviră drept la ţintă. Tricia,
enervată,  scutură  scrumul  într-un  vas  Waterford,  rănită  în 
vanitatea ei.



- De aceea ai scornit minciuna că eşti însărcinată, continuă 
Schyler. Voiai să ne distrugi pe amîndoi. Ai găsit o cale de a mă 
distruge emoţional pe mine şi de a-l prinde pe Ken în plasă.
în  timp  ce-şi  depăna  gîndurile,  Schyler  se  apropiase  de 
fereastră. Ploaia era şi mai puternică. Pe pajişte se formaseră 
bălţi. Chiar şi sub ploaie, Belle Terre era frumoasă. Nimic nu-i 
diminua frumuseţea în ochii ei.
- Şi pe urmă a trebuit să te justifici în ochii tatei. Ştiai că 
ceea ce preţueşte el cel mai mult este Belle Terre. Vorbea mereu 
de crearea unei dinastii. Chiar dacă nu-i purtau numele, voia ca 
generaţii  întregi  de  nepoţi  să  crească  în  casa  asta.  Ştiai  că 
doreşte asta mai mult ca orice. Ştiai că ceea ce l-ar durea cel mai 
mult ar fi să afle că una din noi a avortat un nepot.
- Of, Doamne! exclamă Tricia în timp ce strîngea ţigara. Eşti 
la  fel  de sentimentală ca şi  el.  Copiii  noştri  n-ar fi  nepoţii  lui 
pentru că nu sîntem fiicele lui. Toată povestea aia cu dinastia şi 
generaţiile e ridicolă. Era neplăcut să-l auzi dîndu-i zor cu asta 
ca un prost gîngav. Nici el nu ţine la Belle Terre mai mult ca noi. 
Toată parohia ştie că s-a însurat cu Macy Laurent doar pentru a 
obţine Belle Terre. .
- Nu-i adevărat. A iubit-o pe mama.
- Şi se culca cu Monique Boudreaux!
Schyler  se învîrti  pe călcîie  şi  se  uită  la  Tricia  nevenindu-i  să 
creadă. Tricia izbucni în rîs.
- Inocenţa întruchipată! Nu ştiai, nu?! Nu pot să cred, spuse 
ea surprinsă. Chiar nu ştiai că era amanta lui Cotton? Uimitor. 
Clătinînd din cap, scoase un sunet dispreţuitor. Ce crezi tu că e? 
Călugăr?  Sfîntul.  Cotton?  Crezi  c-a  stat  fără  să  aibă  unde-şi 
priponi  calul  toţi  anii  ăştia,  cît  n-a  dormit  în  acelaşi  pat  cu 
mama?
- Eşti vulgară.
- Ai dreptate, susură Tricia. De aceea a fost aşa de uşor să-l 
atrag pe Ken din patul tău într-al meu.
- Nu chiar-.
Ambele femei tresăriră la vocea lui Ken. Se întoarseră simultan 
şi-l văzură stînd în uşă. Cuvintele lui îi erau adresate Triciei, dar 
se uita la Schyler.



- Dă-mi voie să-ţi împrospătez memoria, Tricja. Ai venit la 
mine ca o căţea în călduri.
- Ceea ce părea să-ti placă.
- Mi-ai spus şi mie aceeaşi minciună ca lui Cotton.
- Ţi-a spus că avortasem copilul tău? întrebă Schyler.
- Din invidie, cred, spuse Tricia.
- Şi tu ai crezut-o?
Schyler se uită la omul din faţa ei şi se întrebă cum de putuse 
să-l  iubească.  Era  slab,  patetic.  Era  evident  acum.  Permisese 
unei femei maliţioase să-i domine mintea şi să-i dicteze viitorul. 
Un  bărbat  adevărat  n-ar  fi  fost  dus  de  nas  astfel.  Cash 
Boudreaux, de exemplu.
Ken făcu un gest de om neajutorat.
- Regret,  Schyler,  era  uşor  de  crezut.  Tu  mereu  luptai 
pentru  drepturile  femeilor,  spunînd  că  femeile  au  dreptul  să 
aleagă.
- Da, au dreptul să aleagă. Asta nu însemna că eu... Aici se 
opri. N-avea nici un rost să mai discute acum. Răul fusese făcut 
cu ani în urmă. Slavă Domnului, răul nu rămăsese definitiv.
- l-am  spus  tatii  adevărul  iqri.  Ne-am  împăcat.  Pentru 
moment îl ignoră pe Ken şi i se adresă direct Triciei. N-a existat 
niciodată  vreun  motiv  ca  tu  să  crezi  că  tata  nu  te  iubeşte. 
întotdeauna te-a iubit. în plus, îl ai pe Ken. Securea e îngropată 
în,  privinţa  asta,  dar  n-am să-ti  iert  niciodată  faptul  că  mi-ai 
manipulat viaţa adversativ.
Se întoarse gata de plecare, dar Tricia se repezi
după ea. Se postă între Schyler şi uşă. .
- Nu  dau  o  ceapă  degerată  pe  iertarea  ta.  Vreau  doar 
partea mea din averea asta. Scurt şi clar. Pe urmă am să fiu cît 
se poate de fericită să dispar din viaţa ta manipulată adversativ, 
pentru totdeauna.
- Partea  ta?  Ce  vrei  să  spui?  -Tricia,  interveni  Ken,  nu-i 
momentul...
- Vrem să vindem Belle Terre.
Pret de o secundă, cuvintele Triciei nu avură nici un răsunet în 
mintea ei. Ideea era pe cît de inimaginabilă pe atît de ridicolă. 
Era  atît  de  absurd  totul  încît  o  apucă  rîsul.  Să  vindem Belle 



Terre? Se aşteptă să-i vadă zîmbind, s-o pună în temă cu ceea ce 
era, sigur, o glumă.
în schimb, părea să fie o conspiraţie tainică. Tricia o privi cu ură. 
Se  uită  la  Ken  întrebător.  Acesta  îşi  întoarse  privirea  în  altă 
parte.
- Aţi înnebunit amîndoi? întrebă ea cu voce răguşită. Belle 
Terre nu va fi vîndută niciodată..
- De ce?
- Pentru că e a noastră. Aparţine lui Cotton şi nouă.
- Nu-i  adevărat,  mîrîi  Tricia.  A aparţinut familiei  Laurent. 
Acum sînt morţi.
Schyler îşi îndreptă trupul.
- E adevărat că nu aparţine lui Cotton în baza rudeniei de 
sînge, dar şi-a investit toată viaţa în ea. N-o ş-o vîndă niciodată.
încercă  să  treacă  pe  lîngă  Tricia,  dar  aceasta,  *cu  \  o  forţă 
surprinzătoare, o prinse de braţ.
- Cotton se poate răzgîndi.
- Niciodată. Eu nici n-aş încerca măcar, spuse ea dînd la o 
parte mîna Triciei.
- E bătrîn, Schyler. E foarte bolnav. Din cauza asta, afacerile 
merg prost. E atît de dator, încît n-o să poată plăti niciodată.
- SI deci?
- Să-I declarăm lipsit de discernămînt.
Schyler  vru s-o lovească pe Tricia  atît  de tare încît  îşi  strînse 
pumnul să n-o facă.
- Dacă  i  se  întîmplă  ceva  lui  Cotton,  atunci  vei  avea  cu 
adevărat un duşman, Tricia. Va trebui să te lupţi cu mine, atunci.
Schyler strînse volanul atît de tare încît i se albiseră încheieturile 
degetelor. Conducea mult prea repede, dar nu-i păsa. în plus, i 
se  părea  normal  ca  viteza  maşinii  să  tină  pasul  cu  cea  a 
ştQrgătoarelor de parbriz.  Acestea se mişcau furios înainte şi 
înapoi, dar efectul lor asupra.ploii torenţiale părea minim.
Dintr-un colt încă sănătos al mintii, îşi dădea seama că trebuie 
să fie epuizată chiar după ce dormise atît. De aceea se simţea de 
parcă ar fi fost jupuită de piele pe viu. Confruntarea ei cu Tricia 
şi  Ken o făcea să  se simtă goală şi  expusă.  îi  era  greu să se 
controleze şi se temea că se va prăbuşi în orice clipă.



în acelaşi timp simţea că trebuie să acţioneze. Dacă se oprea, n-
ar mai fi putut reîncepe. Dacă ar sta să se gîndească la tot ce se 
spusese în ultima oră, ar înnebuni» Trebuia să se mişte,  să-şi 
lase mintea să se centreze pe lin singur gînd: că voiau să vîndă 
Belle Terre.
Obiectivul ei era clar. Se fixase asupra unui scop şi nimic n-avea 
s-o  deturneze.  Trebuia  păstrată  Belle  terre,  sigură,  intactă, 
pentru Cotton.  Trebuia  să  lucreze pînă  va  cădea lată.  lată  ce 
trebuia să facă.
Cursul  acţiunilor  era  atît  de  puternic  imprimat  în  mintea  ei 
încît"atunci cînd ajunse pe malul celălalt al lui Laurent Bayon, 
trebui  să  apese  frîna  pînă  la  podea.  Maşina  merse  înfrînată 
cîtiva  metri  înainte  de  a  se  opri.  Ştergătoarele  de  parbriz 
continuau  să  se  mişte  constant.  Ploaia  bătea  pe  acoperişul 
maşinii. Schyler, respirînd pe gură, ca şi cum ar fi venit alergînd 
toată distanta de acasă, privi platforma.
Lipsa de activitate era aţît de contrastantă cu energia fulminantă 
din  interiorul  ei,  încît  nu-i  venea  să  creadă ce  vedea.  Era  de 
neînţeles. Nu se4 lucra absolut nimic. Locul era pustiu.
Uşa biroului era închisă, cu lacăt, ferestrele în \ întuneric. Uşile 
grele ale clădirii ca un hangar, care adăpostea remorcile cînd nu 
erau folosite, erau închise cu lanţ. Platformele de încărcare de-a 
lungul liniei ferate erau pustii. Toată zona părea abandonată ca 
un oraş fantomă, pustie, goală, moartă.
Schyler  îşi  înghiţi  dezamăgirea  şi  încercă  cu  disperare  să-şi 
amintească în ce zi se afla. Pierduse şirul zilelor, cu siguranţă. 
Mental,  refăcu  zilele  după  calendar.  Nu,  aceasta  era  zi 
lucrătoare.
„Atunci de ce nu se lucra? Unde era afurisitul de Cash? Lua-l-ar 
dracu'!"
Era atît de supărată încît începu să tremure involuntar. îşi luă 
piciorul  de  pe  frînă  şi  întoarse  volanul  furioasă.  Apăsă  pe 
acceleraţie; roţile din spate
patinară încercînd să adere pe terenul înecat în apă, aruncînd în 
spate o trombă de apă şi noroi.
„La dracu'!" Schyler izb[ cu pumnul în volan şi apăsă din nou 
acceleraţia.  în  cele  din  urmă,  rotile  prinseră  teren  solid  şi, 



maşina  se  lansă  înainte.  Spatele  maşinii  derapa  şi  trecu 
periculos pe lingă un stîlp de beton al podului. Schyler smuci din 
nou volanul şi îndreptă maşina spre drumul principal. Nu întîlni 
nici o altă maşină şi acesta fu un noroc pentru că mergea pe 
banda galbenă.
Vizibilitatea era mult limitată de ziua întunecoasă şi de ploaia 
puternică.  Văzu  curba  prea  tîrziu  şi  apăsă  pedala:de  frînă. 
Maşina trecu dincolo  de drumul  lateral.  înjurînd,  lividă,  dădu 
înapoi.  Drumul  lateral  era  ca  o  mare  de noroi,  dar  ea  aţinti 
ornamentul de pe capotă chiar pe centru şi se avîntă în ej. Furia 
ei  se  amplifică  ca  şi  zgomotuî  motorului.  Cînd  opri  brusc, 
deschise  uşa cu o* smucitură şi  sări  afară.  Fără să-i  pese de 
ploaie, mărşălui spre casă. Aceasta avea aceeaşi culoare ca şi 
cerul cenuşiu şi se armoniza cu I cadrul atît de bine, încît era 
aproape invizibilă.
Cash stătea pe prispa acoperită, retras, astfel încît să nu se ude. 
Apa de ploaie se rostogplea de pe acoperişul de tablă picurînd 
peste  streaşină,  în  jos,  formînd  mici  băltoace  la  marginea 
prispei. Scaunul pe care stătea avea fundul din trestie şi spătarul 
din împletitură. Era lăsat pe spate într-un unghi precar. Stătea în 
echilibru  ţinîndu-şi  picioarele  pe  un  stîlp  de  chiparos  care 
susţinea  acoperişul.  Era  fără  cămaşă.  Blugii  aveau  fermoarul 
încheiat, dar neprins în copcă. O sticlă de whysky şi un pahar cu 
două degete de băutură pe fund erau puse pe un scaun. Din 
colţul gurii îi atîrna o ţigară. Ţinea ochii pe jumătate închişi din 
cauza rotocoalelor de fum ce se ridicau din capătul ţigării. Cînd 
Schyler dădu buzna pe prispă şi i se adresă strigînd, ochii lui se 
deschiseră puţin mai mult.
- Ce dracu' faci aici?       
Fără grabă aparentă, Cash îşi luă ţigara din gură şi se uită Iq ea 
curios.
- Fumez.
Schyler tremura de furie. Braţele îi atîrnau rigide pe lîngă corp şi 
pumnii i se închideau şi deschideau continuu. Pielea umedă şi 
rece, şi părul din care ploaia îi picura pe umeri, păreau s-o lase 
indiferentă.



Cu  un  muget  de  furie,  îi  împinse  picioarele  de  pe  stîlpul 
susţinător. Picioarele din faţă ale scaunului căzură cu zgomot pe 
prispă. Ca şi cum ar fi fost catapultat, Cash sări brusc în picioare 
dominînd-o cu statura lui înaltă. Ţigara fu azvîrlită dincolo de 
prispă.
- îţi place să trăieşti periculos, d-ră Schyler! Vocea lui avea 
fîşîitul sinistru al unei săbii trase din teacă. |^f:- Ar trebui să te 
concediez imediat!
- Pentru ce?
- Pentru  că  trîndăveşti  în  absenţa  mea.  De  ce  nu  se 
lucrează? Unde sînt buştenarii? Remorcile nici măcar n-au fost 
scoase  azi.  Am  fost  la  platformă.  Biroul  e  închis,  garajul  e 
încuiat. Nu-i nici o activitate. Poţi să-mi spui de ce?
Lui Cash nu-i  trebuia niciodată prea mult pentru a-şi  ieşi  <Jin 
fire. Nu-i picau bine reproşurile fi nu se dăduse niciodată înapoi 
din faţa unei lupte. In toate formularele, completa spaţiul gol de 
după „Preferinţe religioase", cu cuvîntul creştin, dar concepţia 
de a întoarce celălalt obraz îi era străină. Armata îi
antrenase  şi  îi  ascutise  reflexele  care  şi  aşa  fuseseră  iuti  ca 
fulgerul.
Putea să pară complet relaxat, un om care fumează liniştit, se 
bucură de un pahar de băutură şi de o ploaie bună. De fapt însă, 
nervii  lui  Cash erau la fel  de încordaţi  ca şi  ai  lui  Schyler.  în 
ultimele  zile,  nici  el  nu  dormise  mai  mult  ca  ea.  Puţina  lui 
răbdare se epuizase de mult; era pus pe harţă. Consumase mai 
mult  whysky decît  ar fi  fost  prudent să bea cineva,  în miezul 
zilei.  Era  într-o  dispoziţie  bătăioasă  înainte  ca  Schyler  să  fi 
năvălit pe teritoriul lui, aruncîndu-i acuzaţii nefondate.
Dacă i-ar fi făcut asta un bărbat, acela s-ar fi aflat deja jos, în 
noroi,  scuipîndu-şi  dinţii.  Dar  Cash,  cu toată duritatea lui,  nu 
abuzase niciodată fizic de o femeie. Recurse la dispreţ. Acesta se 
simţi în vocea lui cînd spuse:
- Vremea, doamnă. Crezi că i-aş lăsa să lucreze pe vremea 
asta?  Făcu  un  gest  larcf,  cuprinzător  cu  mîna,  trecînd-o  prin 
picăturile de apă care curgeau de pe frunze.
- Te-am angajat să lucrezi pe orice vreme.
- Asta nu-i o răpăială scurtă, de aprilie.



- Poate să fie şi un uragan, vreau să-i văd pe muncitori la 
treabă.
- Eşti ţicnită? Pădurea e o capcană mortală cînd plouă atît 
de  mult  şi  aşa  de  repede.  Nu  putem  băga  nici  remorcile. 
Noroiul...
- Ai de gînd să-i pui la treabă sau nu? -Nu.
Sînii i se ridicau pe măsura furiei şi frustraţiei.
- Ar fi trebuit s-ascult de ce-mi spune lumea. Toţi zic că eşti 
un om de nimic.
- Se poate, dar tăietorii nu pot tăia, duce şi încărca lemne 
pe o vreme ca asta. Dacă zici c-ai stat în preajma lucrătorilor, ar 
trebui să ştii asta. Cotton n-ar scoate oamenii pe ploaia asta; şi 
nici eu.
Brusc,  amintindu-şi  cuvintele Triciei,  Schyler  inhala  aer  cu un 
suspin.
- Mama ta... Şi tatăl meu... E adevărat? Au...?
- Da, spuse el, prelungind silaba cu un şuierat, au fost.
Schyler îşi reprimă un suspin.
- Era  însurat.  Avea  o  familie,  strigă  ea  ascuţit.  A  fost  o 
netrebnică.   *
- Şi el e un pui de căţea, mîrîi Cash. L-am urît pentru că 
trăia cu ea. încruntă din sprîncene ameninţător, înghesuind-o pe 
Schyler în stîlpul de chiparos. Dar a trebuit să suport asta'zi de 
zi,  practic toată viaţa, în timp ce tu, nu. Stăteai acolo la Belle 
Terre fără să ştii nimic, în vreme ce eu a trebuit să asist cum o 
foloseşte şi o face să sufere pe mama mea, ani de zile, fără să 
pot face nimic.
- Mama ta era o femeie în toată firea, a ştiut ce face.
- Da,  a  ales  pîn-a  cules!  Sa  îndrăgostit  de  un  mizerabil 
precum Cotton Crandall.
Schyler îşi ridică bărbia.
- Nu cred c-ai avea curajul să i-o spui în faţă.
- Am avut. întreabă-l.
- Vreau să pleci de la Belle Terre pînă la sfîrşitul săptămînii.
- Şi cine o să-ţi pregătească buştenii pentru vînzare?
-Eu.



- Te înşeli. Nici pe vine nu poţi să stai fără mine. Făcu un 
pas spre ea. Ştii  bine asta. Ştiai  în momentul cînd ai pornit-o 
spre mine,  este? Se sprijini  cu o mînă de stîlpul de deasupra 
capului ei şi se aplecă spre ea, atingînd-o cu corpul. Ştii ceva? Nu 
cred că de asta ai venit pînă aici. Cred că ai venit pentru cu totul 
altceva.
- Eşti beat.
- încă nu.
- Vorbesc serios. Vreau să pleci.
Se depărtase de stîlp. El o prinse de braţ şi o aduse la loc izbind-
o  de  el,  desttri  de  tare  pentru  a-i  curma  cuvintele 
condescendente.  îşi  ţinea palma sub bărbia  ei,  în  timp ce cu 
degetele îi strîngea faţa.
- Problema dumitale, domnişoară Schyler, este că nu ştii cînd să 
te opreşti. O ţii una şi bună pînă-l scoţi pe om din sărite.
Gura lui o acoperi pe a ei, într-un sărut apăsat. Schyler reacţiona 
violent. Se luptă cu mîna lui pentru a-şi elibera faţa în timp ce 
trupul i se sprijinea de al lui.  Braţele ei se abătură asupra lui 
furioase.
- Recunoaşte. îşi îndepărtase gura de a ei, doar atît cît să 
vorbească. Pentru asta ai venit.
- Dă-mi drumul!
- Nici o şansă, doamnă.
- Te urăsc!
- Dar mă vrei.
- Nici pomeneală.
- Ba da. D'aia te-ai înfuriat ca o viespe. O sărută din nou. 
De data asta reuşi să-i bage limba
în gură. Ploaia răpăia puternic pe acoperiş, înecîndu-i chiotele 
de revoltă şi apoi suspinele de abandon.
Nu era o decizie conştientă. Nu capitulase voluntar. Emoţiile îi 
depăşiseră voinţa şi reacţionau pe cont propriu. De multe zile 
căutau o cale de revărsare. Acum se ivise una şi răbufneau în 
exterior.
Totuşi firea ei încăpăţînată nu accepta capitularea. Reuşi să-şi 
degajeze gura. îşi simţea buzele umflate şi rănite. Cînd îşi trecu 



limba  peste  ele,  simţi  gust  de  whysky,  gustul  lui,  al  lui  Cash 
Boudreaux.
Gîndul era inadmisibil.  îşi  puse mîinile  pe umerii  I  lui  goi,  cu 
intenţia de a-l împinge înapoi. Dar el îşi coborî din nou capul. 
Buzele  lui  le  acaparară  pe  ale  ei.  Degetele  ei  se  strînseră 
formînd şanţuri adînci pe muşchii încordaţi ai braţelpr lui.
Cînd sărutul se termină, Schyler îşi întoarse capul într-o parte.
- încetează, gemu ea.
Cach  încetă;  sau  cel  puţin  încetă  s-o  mai  sărute  pe  gură.  în 
schimb o sărută pe gît.
- Şi tu vrei asta la fel de mult ca şi mine. -Nu.
- Ba da. îi atinse cu limba lobul urechii.
Schyler  lăsă să-i  scape un geamăt  adînc,  care  se  dizolvă  sub 
buzele  lui.  Se  sărutară  lacom,  |  angajîndu-se  într-o  orgie  de 
săruturi,  crude, carnale.  Cash îi  ştergea buzele cu limba ca şi 
cum ar fi vrut să-i îndepărteze mîndria şi rezistenţa.
Mîinile lui coborîră pe pieptul ei,  pînă cînd fiecare acoperi un 
sîn, şi îi masă puternic.Nu fu mai delicat nici cu nasturii bluzei ei 
ude,  sau  cu  copca  sutienului  p  Nici  tratamentul  aplicat 
cărnurilor moi care-i umplurş mîinile nu era cu mult mai blînd. 
„Isuse", şopti el frămîntîndu-o. îi ţinu sînii în palme în timp ce-i 
freca sfîrcurile cu degetul mare.
- Foarte drăguţi, domnişoară Schyler.
- Lua-te-ar dracul!
- încă nu. Pînă nu terminăm ceea ce am început. Corpul lui 
Schyler se freca de stîlp. Avea ochii
închişi, dar orbeşte îşi strînse degetele în părul de pe pieptul lui. 
Cash mîrîi, de durere, de plăcere... o muşcă de buza inferioară. 
Schyler se lansă cu totul în căutarea unui sărut cu gura deschisă 
şi limba ieşită în afară, şi-l găsi.
Brusc,  se  desprinseră  unul  de  altul  şi  se  priviră  în  ochi. 
Respiraţiile lor rapide se amestecară una cu alta. Era singurul 
lucru  care  se  mai  auzea  pe  deasupra  ploii  care  continua 
neîncetat.
Cash îsi îndoi genunchii şi o ridică în braţe. Uşa de la intrare fu 
dată de perete, împinsă de piciorul lui gol. Interiorul casei era 



întunecos  şi  înăbuşitor.  O  purtă  în  braţe  pînă  pe  terasa 
îngrădită.
Patul de fier era nefăcut. Cearceafurile erau albe şi curate, dar 
aveau acea moliciune a unei zile ploioase care era tot atît de 
senzuală ca şi. căldura generată de trupurile lor. Genunchiul lui 
făcu o groapă adîncă în saltea. Arcurile pocniră ca lemnul care 
se usucă într-o casă veche, îndrăgită. în clipa în care părul ei ud 
luă qontact cu perna, trupul lui o acoperi cu o mişcare posesivă, 
de împerechere. Gurile lor se uniră flămînde cînd Cash o strînse 
sub el.
Sărutînd-o apăsat, Cash îşi lunecă mîna pe sub fusta ei, în sus, 
de-a  lungul  pulpelor.  îi  strînse  în  palmă  sexul.  Era  fierbinte, 
umed. îi strînse uşor
muntele  Venerei.  Răspunsul  ei  fu  un  suspin  moale/  plin  de 
dorinţă. .Repede, se ridică şi-i  înfipse cealaltă mînă sub fustă. 
Prinzînd cu toate degetele elasticul slipului, îl trase în jos, de-a 
lungul picioarelor.
Apoi. se urcă pe ea, plantîndu-şi genunchii solid de fiecare parte 
a trupului ei. Inima lui Schyler se zbătea furtunos, în timp. ce se 
uita la el. Pulpele lui păreau tari şi zvelte :n blugii decoloraţi. Din 
unghiul ei, umerii lui păreau mai largi, braţele mai puternice; ar 
fi putut s-o frîngă în două dacă ar fi vrut. .
Abdomenul  lui  era  plat  şi  musculos.  Mameloanele  arămii 
stăteau cuibărite într-un hăţiş de păr şaten. Faţa lui era lipsită 
de orice expresie, dar încordarea îi reliefa şi mai mult structura 
osoasă.  Ochii  lui  păreau singura pată de culoare din cameră. 
Ardeau.
Se  concentra  asupra  lor  în  timp  ce  el  îi  desfăcea  bluza. 
Nerăbdător, i-o smulse din cordonul fustei şî  dădu la o parte 
cupele subţiri ale sutienului. Sînii ei erau lăsaţi moi pe piept, dar 
areolele  erau  ridate  şi  umflate  de  excitare.  Sfîrcurile  erau 
înroşite şi tari.
Cash se aplecă peste ea şi-i  atinse cu limba unul din sfîrcuri.  
Schyler îşi arcui spatele. O atinse iară şi iară cu vîrful ascuţit al 
limbii, apoi absorbi unul în gură.
Plăcerea  fu  atît  de  puternică,  căldura  atît  de  puternică,  încît 
Schyler se agăţă cu mîinile de el.



-  Desfă-mi  fermoarul,  ordonă  el  cu  voce  şuierătoare  printre 
sărutările  blînde,  umede  cu  care  îi  mîngîia  sînii.  După  cîteva 
clipe, cînd deveni clar că ea n-avea de gînd s-o facă, se ridică din 
nou în genunchi şi duse mîna la fermoar. Gîfîia pe cînd îl trăgea 
în jos. Schyler privea fascinată în timp ce deschizătura se
lărgea. Se umplu cu un păr mai negru şi mai des decît cel de pe 
piept.
Cash îşi strecură genunchii îhtre genunchii ei şi îi ridică poalele 
fustei pînă la brîu. Schyler închise ochii.
în acea clipă dorea cu disperare să întrerupă totul.
Chiar  atunci  el  o  atinse  acolo.  Degetele  lui  îndepărtară 
smocurile  de  păr  blonc^  cîrliontat,  apoi  pătrunse  printre 
faldurile moi, în trupul ei,lunecînd în interiorul umed.
- Ţine-te bine. O să fie o treabă dură, spuse el ca un muget.
îi  mută mîinile  punîndu-i-le  pe barele de metal  de la  capătul 
patului,  deasupra  capului  ei  şi  îi  îndoi  degetele  în  jurul  lor. 
Schyler strînse metalul rece.
Mîinile lui se lăsară în jos, în interiorul pulpelor ei şi i le desfăcu. 
Ea scoase un mic sunet neajutorat.
- Deschide ochii. Vreau să vezi cine e.
Ochii  ei  se  deschiseră  brusc  ca  o  provocare  directă  faţă  de 
cuvintele lui. Dar nu era nici o îndoială în privinţa celui care o 
pătrundea. Era umedă, dar strîmtă. Durerea de moment o făcu 
să  tresară.  El  se  încorda,  surprins  o  clipă.  Apoi  făcu  o  nouă 
mişcare rapidă pătrunzînd-o complet.
Se retrase aproape complet, apoi se afundă din nou în trupul ei.
- Numele meu e Cash Boudreaux.
- Ştiu cine eşti.
- Spune-I. îşi-apăsă pintecul peste al ei. Rosteşte-I. Schyler 
îşi prinse buza inferioară între dinţi. Buza
superioară  era  îmbrobonată  de  sudoare.  încercă  şă-şi  ţină 
şoldurile  pe  pat,  dar  fără  să  vrea  le  ridica  pentru  a  întîlni 
următorul avînt al penisului său puternic, neted. 
- Rosteşte-mi numele, lua-te-ar dracg'!
îşi puse palrrfa pe pîntecul ei, cu degetele îndreptate spre sini, şi 
o lunecă în jos pînă cînd podul palmei ajunse în punctul cel mai 
de jos. O mişcă încet înainte şi înapoi. Un geamăt adînc, inegal, 



se  ridică  din  pieptul  ei.  Senzaţii  fierbinţi  începură  să  urce 
şerpuind din rţjijloc,  răspîndindu-se prin corp pînă cînd vîrful 
degetelor de la mîini şi picioare îhcepură să pulseze de năvala 
sîngelui. Strînse barele de fier mai puternic.
- Rosteşte-mi numele! Fruntea lui era scăldată în sudoare, 
dinţii erau strînşi în efortuhde a se reţine. îşi cobork capul spre 
sînii ei şi îi împunse cu vîrful nasului. Barba lui nerasă se freca 
de  pielea  delicată.  Fesele  lui'se  ridicau  şi  coborau cu  fiecare 
pătrundere. Podul palmei continuă să-i maseze muntele Venerei 
pînă cînd se umezi. îşi trecu degetul mare prin smocul de păr în 
jos, pînă la izvorul acelei umezeli. Vîrful degetului era moale şi 
sensibil pe locul acela încă şi mai moale, şi mai senzitiv.
Schyler, cuprinsă toată de plăcere, scoase un strigăt ascuţit.
- Rbsteşte-mi numele, spuse el gîfîind.
- Ca... Cash.
Ochii i se închiseră, gîtul i se arcui. Capul ei se înfipse în pernă. 
Pulpele ei îi încolăciră şoldurile strîns. Cash o privea fix. Cedînd 
unui impuls pe care nu-l mai avusese niciodată, se aplecă şi îşi 
îngropa faţa în umărul ei. Mîinile lui se uniră cu ale ei pe bara de 
metal  şiw  degetele  lor  se  împletiră.  Pieptul  lui  îi  strivi  sînii. 
Gîfîitul se intensifică, deveni mai răguşit. O izbea ca un ciocan, 
trupul ei îl mulgea.
Cînd  se  produse  orgasmul,  nici  unul  din  ei  nu  spuse  nimic 
coerent,  dar gemetele lor de gratitudine izbucniră simultan şi 
prelung.

Capitolul29
Pentru Schyler, prezenta lui în ea fusese prea lungă.
Pentru el, totul fusese prea scurt.
Cash se ridică de pe ea. Privirea lui îi căută faţa. Ochii ei erau 
închişi. Faţa era destinsă şi calmă. Rezistînd unui impuls de a o 
săruta, îşi eliberă încet mîinile şi picioarele şi se rostogoli pe o 
parte. Automat, întinse mîna după pachetul de ţigări şi bricheta 
de pe noptieră.
Pe cînd aprindea una, Schyler se ridică şi îşi aruncă picioarele 
peste marginea patului în partea opusă, cu spatele la el şi capul 



întors.  îşi  trase  fusta  în  jos  şi  căută  printre  cearceafurile 
mototolite slipul. Găsindu-I, se aplecă de mijloc şi îl îmbrăcă. îl 
trase  în  sus  cu  aceeaşi  mişcare  cu  care  se  ridică.  îşi  puse 
sutienul şi îşi încheie bluza, fără s-o mai bage în fustă.
Se întoarse şi privi spre el, ca şi cum ar fi vrut să-I spună ceva. 
înghiţi vizibil. Buzele ei se deschiseră, dar se închiseră la loc fără 
să scoată nici un sunet. Cash îşi băgă ţigara în gură şi îşi puse 
mîinile  la  ceafă  într-o  poziţie  care  părea  insolentă  şi 
nepăsătoare, mai ales de vreme ce blugii lui stăteau încă lăsaţi 
pe .pulpe.
Ar  fi  pariat  salariul  pe  o  lună  în  legătură  cu  următoarea  ei 
mişcare; şi avea dreptate. Schyler se întoarse cu spatele la el şi 
ieşi din casă. Ascultă paşii ei pierzîndu-se pe cînd ieşea pe uşă şi 
cobora de. pe prispă. Curînd auzi zgomotul motorului.
Rămase nemişcat multă vreme, pînă cînd ţigara dintre buzele lui 
deveni  pericol  de  incendiu.  O stinse,  îşi  scoase blugii,  îi  făcu 
ghem şi, furios, îi aruncă cît colo. Aceştia izbiră peretele opus şi 
căzură pe podea.
Golise întoarse într-o parte şi rămase cu privirea în gol. Ploua 
mai tare ca dricînd. Abia putea să vadă malul opus al gîrlei prin 
perdeaua argintie. Ramurile pomilor stăteau aplecate din cauza 
greutăţii apei.
Ochii  i  se întoarseră spre perna de lîngă el.  îşi  puse mîna pe 
golul făcut de capul ei. Era cald încă. „Schyler!"
Schyler. Cash îşi aminti ziua cînd auzise prima oară acest nume. 
Gîndise că e un nume ciudat pentru o fetiţă. La fel şi Monique. 
Vorbiseră despre asta mai tîrziu, după plecarea lui Cotton.
Era o zi  rece de noiembrie.  Gîrla  era  învăluită  în ceaţă.  Cash 
făcuse nori albi de aburi, suflînd în aerul rece. Se prefăcea că 
fumează ţigări Camei cum : făceau băieţii mai mari de la sala de 
înot. Cotton îl surprinsese în acel moment.
- De ce nu eşti  la şcoală? întrebase el în clipa în care se 
dăduse jos din maşina lui lucioasă, lungă.
- Maman nu m-a trimis astăzi. Alea sînt gogoşi? #1 spusese 
el arătînd spre punga de brutărie din mîna lui Cotton. Acesta 
rareori  venea  cu  mîna  goală.  De  obicei,  aducea  ceva  pentru 
amîndoi,  flori,  un  bibelou  ieftin,  o  sticlă  de  parfum  pentru 



Monique;  cărţi  de  aventuri,  o  pungă  de  bomboane,  o  mică 
jucărie, pentru Cash.
Dar nu le dădea niciodată bani. încercase, dar Monique nu i-a 
primit.  Se  certau  în  legătură  cu  asta,  dar  Monique  învingea 
întotdeauna.
în ziua aceea nu s-au certat. Monique a ieşit pe prispă ştergîndu-
şi mîinile cu un prosop de vase.
- Probabil că mi-ai mirosit sosul, îl tachina ea pe Cotton. De 
unde ştii întotdeauna cînd fac ghiveci?
Cotton Îi zîmbi.
- E o zi bună pentru ghiveci. Apoi sprîncenele lui albite se 
încruntară. De ce nu e Cash la şcoală?
Monique-dăduse din umerii ei frumoşi.
- Ne-am sculat tîrziu.
Ar trebui să fie la şcoală, Monique. Ai să te trezeşti cu cel care 
răspunde de chiulangii, acasă.
Ea rîsese cu rîsul ei adînc de contralto şi se aplecase să cuprindă 
capul ciufulit al lui Cash şi să-l strîngă la piept.
- Am nevoie de el să ducă nişte medicamente, azi.  Toată 
lumea s- a îmbolnăvit de răceală.
- Doctoriile  tale  sînt  un  rahat,  mormăi  Cotton,  scuturînd 
noroiul de pe cizme pe cînd se urca pe prispă.  Ce le vinzi tu 
ăstora e o aiureală, un rahat voodoo.
Rîzînd şi ţinînd băieţelul de opt ani între ei, îl I prinse pe Cotton 
de lobul urechii cu dinţii ei puternici şi albi.
- La tine are efect, mon cher.
- Cu  siguranţă,  suspină  Cotton.  O  sărută  lung  şi  apăsat, 
frecind-o  pe  spate  cu  mîinile  lui  mari,  muncite.  Cind  e  gata 
tocana?
- Peste cîteva ore. Poţi să stai atît?
Cotton privi în jos la Cash. Băiatul înţelese gravitatea expresiei 
lui.
- Trebuie să vorbesc ceva cu tine.
La masă, în faţa căminului, în timp ce devastau gogoşile şi cana 
de cafea proaspătă, Cotton lansase ştirea tulburătoare.
- Vom avea un copil.



Cash care îşi lingea pudra de zahăr de pe degete, se uită rapid la 
mama lui. Instinctiv ştia că Va fi întristată. Aşa era. îi văzu mîinile 
delicate  împreunîndu-se.  îşi  împletise  degetele  ei  subţiri  şi  le 
ţinea atît de strîns încît încheieturile luaseră culoarea osului. : - 
Un bebe?
- Da. Adoptăm un copil. Macy... Macy... Cotton suspinase şi 
privise în cana de cafea o clipă lungă, înainte de a continua. Se 
pare  că  e  stearpă.  Asta  o  macină.  Ochii  lui  albaştri  erau 
îndreptaţi elocvent asupra lui Monique. Mai ales de cînd ştie de 
tine. Vrea copii. Belle Terre are nevoie de copii.
Monique privi în jos spre Cash.
- Oui,  spuse ea calm. Trebuie s-o umpli cu cît  mai mulţi 
copii posibil.
Cotton rîse forţat.
- Păi,  uite,  am început cu unul.  E  o fetiţă.  Macy voia  un 
băiat,  dar...  Dădu  din  umeri.  S-a  născut  fetita  asta  şi  ea  s-a 
repezit să nu piardă ocazia. Părintele Martin se ocupă de actele 
de adopţiune. A trebuit să promit că va fi catolică.
- Mai bine decît baptistă.
Tachinările ei erau la fel de forţate ca şi rîsul lui. Cotton îşi drese 
vocea zgomotos:
- N-are decît trei zile.
- Cum arată?
- .S-a născut în Baton Rouge, aşa că n-am văzut-o. Macy 
însă a şi botezat-o Schyler.
- Un  nume  ciudat  pentru  o  fetiţă.  Dar  drăguţ,  spuse 
Monique cu entuziasm prefăcut.
- E un nume din familia Laurent.
Gurile lor spuneau una, ochii însă comunicau
altceva. în cele din urmă tăcură amîndoi. Buştenii din
cămin pocneau şi crăpau. Ochii lui Cash treceau
, scrutător de la unul la altul.
După un timp, Cotton întinse mîna peste masă şi acoperi mîinile 
împreunate ale lui Monique.
- Asta nu schimbafnimic.
- Ar trebui.



- Nu. Ştii bine că nu. Ştii. Ea continuă să se uite în ochii lui, 
îndurerată  şi  nesigură.  El  continuă  să-i  trimită  asigurări 
nerostite. Cînd zici că-i gata ghiveciul ăla?
Faţa  ei  se  lumină.  Ochii  ei  ca  tăciunele  străluciră  printre 
lacrimile reţinute.
- Poţi rămîne?
-  Da!
- Pînă e gata?
- Pînă mănînc două porţii.
Zbură din scaun şi se aruncă de gîtul lui. Se sărutară cu o patimă 
înzecită pentru că era nepermisă. Apoi se grăbi să pună peştii,  
crustaceii,  legumele  şi  condimentele  în  oală,  unde  aveau  să 
fiarbă împrednă cu sosul pînă se vor fi frăgezit, iar ghiveciul va fi 
devenit bogat, gros şi bine rumenit.
în acest timp, Cotton îl ajută pe Cash să încarce căruciorul roşu 
care era adesea văzut pe străzile oraşului tras de băiat. Era plin 
cu unguente şi po^iuni, tincturi şi pomezi puse în vase de sticlă 
care  scoteau  un  clinchet  armonios.  Mama  lui  era  o  traiteur 
-vindecătoare - iar el, băiatul care ducea leacurile.
- Sper  că  nu  fumezi  de-adevăratelea,  spuse  Cotton, 
referindu-se  la  norii  de  aşa-zis  fum  pe  care-i  exhalase  mai 
devreme.
- Nu, domnule. Monique îl învăţase cum să i se adreseze 
lui Cotton, respectuos.
- Bun. E un obicei urît şi foarte dăunător pentru tine.
- Cum aşa?
- îţi face rău la plămîni.
- Şi dumneavoastră fumaţi uneori.
- Eu sînt mare.
Cash privi în sus, la Cotton, sperînd că într-o zi va fi şi el la fel de 
înalt şi puternic.
- Fetiţa va locui în casa aceea mare, albă?
- Bineînţeles.
Cash se gîndi la asta, cu oarecare invidie faţă de fetiţă.
- O să mai veniţi pe la noi după ce o înfiaţi? Cotton rămase 
blocat. Se uită în jos, la faţa
inocentă, speriată, a lui Cash. Cu un început de



zîmbet, întinse mîna şi-l mîngîie pe obraz.
- Da, o să mai vin. Nimic nu mă poate opri să mai vin pe la 
voi.
Cash cîntări sinceritatea din răspunsul lui Cotton şi decise că era 
autentică.
- Cum spuneaţi că se cheamă fetiţa?
- Schyler.
Cash îşi  puse mîna în adîncitura făcută de capul ei  în pernă. 
Părul  ei  ud lăsase faţa  de pernă  umedă.  Strînse  degetele.  în 
pumn, nu rămase nimic. Era gol.
Pentru  bastardul  lui  Monique Boudreaux nu fusese niciodată 
nimic.
Focùl mocnit din paradis
- Eşti  cam  agitat  în  seara  asta.  Dacă  nu  te  opreşti  din 
plimbatul ăsta ai să faci o potecă pe covor. Dale Gilbreath nu 
văzu privirea  rea pe care i-o aruncă soţia  lui.  Făcuse această 
observaţie fără să ridice capul din ziar. Acum, dădu la o parte un 
colţ şi îi aruncă un zîmbet superior, în felul acela pe care ea îl 
detesta. Te frămîntă ceva, dragă? Nu te simţi bine?
- Mă simt perfect. Tonul încordat al vocii Rhodei nu prea 
era convingător.
- Ai fost nervoasă şi indispusă toştă seara. Fără prea mult 
interes trecu în. revistă pagina de ştiri  pe care o avea în faţa 
ochilor.
- Din cauza ploii.  Rhoda se duse la  fereastră  şi  trase de 
mînerul şnurului. Draperiile se desfăcură. Doamne! Vremea asta 
mă înnebuneşte. Umezeala e atît de mare... de parcă ai respira 
printr-o supă de linte.  Pare c-o să  plouă,  pare că nu.  Şi  cînd 
începe, e ca un potop.
- Am dat iernile alea grele pe un pic de udătură. Dale fu-
din nou obiectul unei priviri distrugătoare.
N-avea nevoie de filozofia lui răscoaptă în seara asta, mai ales 
cînd ştia că nici lui nu-i place clima din Louisiana.
- Putină zăpadă pe la picioare nu ţi-ar strica, nu? spuse ea, 
pe un ton prefăcut. Ai început să faci burtă. Şi nu-i de mirare de 
vreme ce stai cu fundul pe scaun toată ziua. Nu simţi niciodată 
nevoia de puţină mişcare?



Rhodă  avea  oră  de  gimnastica  în  fiecare  dimineaţă.  Efortul, 
transpiraţia şi extenuarea erau ca un ritual religios pentru ea. 
Pentru a-i arăta cît de bună era condiţia ei' fizică faţă de a lui, îşi 
supse burta, îşi încorda fesele şi îşi împinse sînii înainte.
Dale lăsă ziarul şi luă o pipă pe care începu s-o umple calm cu 
tutunul lui preferat, scos dintr-o punguţă de piele.
- Cînd  ai  dreptate,  ai  dreptate.  Mi-ar  prinde  bine  puţină 
mişcare. Puse un chibrit aprins deasupra pipei şi trase în piept. 
Stingînd chibritul şi privind-o prin norul de fum, o întrebă:
- Vrei neapărat să facem schimb de insulte în seara asta?
Dale putea.să fie şi rău. Nu se antrena cu trageri la ţintă, dar 
lovea sub centură cu precizie. Rhoda nu era în starea de spirit 
pentru a înghiţi atacurile lui calme dar maliţioase. Eul ei fusese 
rănit. Nu mai suporta alte răni.
Cash îi  spusese c-o va suna în după-amiaza asta şi  va  aranja 
locul şi ora întîlnirii.v N-o făcuse. Şi ea n-avea"unde să-l caute 
pentru  că  n-avea  telefon.  Se,  întrebase  întotdeauna  daca 
singurul motiv pentru care nu-şi instalase unul nu era cumva 
acela de a evita o femeie atunci cînd vota. Probabil că ăsta era 
motivul. Cajun-ul era un pui de căţea mai afurisit ca oricare.
S-ar fi dus la casa lui din afara oraşului, dar nu ştia exact unde 
era. Fusese foarte confuz ceea ce-i spusese în legătură cu asta, 
cînd  întrebase  cum  poate  ajunge  acolo.  Pe  măsură  ce 
după-'amiaza se scurgea, se gîndise serios să-şi rişte reputaţia, 
saşi sacrifice mîndria pentru o oră petrecută în braţele lui, dar a 
dracului să fie dac-ar risca ea să şi înfunde BMW ul pînă la osii în 
mlaştina aia. Li se ziceau drumun. Unele aveau chiar şi numere 
de şosele, dar ea le considera nişte şleauri care trebuiau evitate 
cu orice preţ.
Acum, simplul gînd la planurile ei eşuate, pentru dupâ-amiaza 
aceea,  o  înfierbînta  pînă  la  a  o  face  gata  să  răbufnească.  Şi 
aparent Dale avea chef de harţă cu ea, fie că voia sau nu.
Cu un ton obişnuit, Dale spuse:
- De exemplu, aş putea începe cu această fixaţie juvenilă 
pe care o ai faţă de ultimul tău amant
Atitudinea  Rhodei  se  rigidiza  puţin,  dar  nu-şi  putu  controla 
tremurul genunchilor. Dale voia să audă o tiradă de dezminţiri. 



îi plăcea s o înţepe cu aluzii şi Jumătăţi de adevăr. îi plăcea s-o 
provoace pînă cînd răbufnea
încet, se întoarse cu faţa la el. expnmînd o uimire admirabil de 
bine jucată.
- Ultimul iubit?
Dale trase din pipă şi zîmbi strîngînd capătul ei între dinţi.
- Ar fi  trebuit  să urmezi  o carieră de actriţă,  Rhoda. Eşti 
foarte bună. Dar eu te cunosc mai bine decît tu însăţi. Simt cînd 
eşti în călduri. Răspîndeşti un miros de mosc, ca un animal.
- Şi mie-mi pare bine că nu te-ai făcut poet. Frazeologia ta 
e revoltătoare.
- Te pricepi foarte bine şi la schimbarea subiectului.
- Subiectul tău e obositor. Dale chicoti.
- Rhoda, tu şi amanţii tăi nu sînteti niciodată obositori.
- De unde ştii  că am un amant, acum? îl provocă ea. Cu 
mîinile pe şolduri, se întoarse cu faţa spre locul unde se afla el.
- Veşnic e cîte unul. Ironic, adăugă: cel puţin unul.
- Eşti gelos?
- Tu stii mai bine.
- A,  da,  spuse  Rhoda  cu  un  zîmbet  de  miţă  blîndă. 
întotdeauna ţi-a plăcut mai mult să asişti âecît să participi.
- Pentru că întotdeauna ai făeut din asta un spectacol atît 
de viu şi palpitant.
Nu era un compliment şi Rhoda era destul de deşteaptă pentru 
a nu face confuzia asta.
- Hai să vorbim despre altceva. Sau mai bine, hai să nu mai 
vorbim deloc. Eşti în pasă proastă în seara asta.
Dale pufăi din pipă cu o satisfacţie înşelătoare.
- Ar fi bine să nu mă superi, scumpo. Aşa cum intenţionase 
prin remarca lui, Rhoda deveni atentă.
Figurativ, lăsă armele jos.
- Da? De ce nu?
- Sînt pe punctul de a da o lovitură.
- Cu banca?
- Hmm. Cu ceva care-ţi va face o plăcere enormă.
- E o treabă legală?



Dale  se  încruntă  la  ea,  dar  nici  unul  din  ei  nu  luă  în  serios 
expresia lui plină de reproş.
- Să-ţi fie ruşine. Bineînţeles că-i legal. De fapt, va încununa 
strădania unui om.
- Şi mie ce-mi iese?
- Nimic altceva decît realizarea unui vis. Pentru amîndoi. în 
loc să fim noi lâ periferia societăţii din Heaven, ţărănoii ăştia o 
să ne pupe în fund. Nu vom mai avea nici o oprelişte şi nici o 
teamă.
Rhoda vibra de o emoţie aproape sexuală. Se aşeză pe braţul 
fotoliului său şi se lipi de el.
- Povesteşte-mi şi mie.
- Incă  nu.  Vreau  să-ţi  fac  o  surpriză.  Işi  goli  pipa  în  | 
scrumieră şi stinse lampa de pe măsuţă.
Rhoda îl urmă imediat ce se ridică de pe fotoliu şi se îndreptă 
spre dormitor.
- Să  te  ia  naiba,  Dale.  Detest  să-mi  plimbe  cineva  I 
morcovul pe la nas în felul ăsta.
- Dimpotrivă, scumpo, îţi place. Curiozitatea e viaţa ta.
- Mor dacă nu-mi spui. Ce ai pus la cale?
- Am să-ţi dau un fir. Aprinse lumina din dormitor. Care e 
subiectul de conversaţie cel mai fierbinte acum în oraş?
Rhoda se  gindi  o  clipă,  privind  detaşată  cum Dale  scoate  un 
aparat de fotografiat  de 35 mm dintr-o cutie  de sticlă,  de pe 
etajeră. Puse un film şi ajusta luminozitatea. Brusc, gîtul Rhodei 
vibra de un rîs gros, extrem de răutăcios.
- Nu-i vorba de Cotton Crandall! exclamă ea. Să nu-mi spui 
că planul tău are legătură cu Crandall şi Belle Terre...
- De ce nu?
Dale potrivi abajurul lămpii făcînd lumina să cadă pe măsuţa de 
noapte,  cu  satisfacţie,  apoi  îşi  privi  soţia  elocvent.  Aceasta 
începu să se dezbrace.
- Belle Terre? Vrei să spui că există şansa ca... Dale întinse 
mîna şi-i astupă gura.
- Totul rămîne între noi, ai înţeles?
Ea dădu din cap. Dale îşi luă mîna şi începu să-i desfacă nasturii 
bluzei.



- Fiica aia..., şopti Rhoda, care-i cam iute din fire, după cîte 
ştiu, aia pe care a educat-o Cotton...
- Schyler? N-ai nici o grijă, o asigură Dale cu superioritate, e 
pe mîini bune.
- Adică?
- Ăsta-i  unul  dintre  amănuntele  care  nu  trebuie  să  te 
preocupe. Mizai mare de data asta, Rhoda. De aceea trebuie să 
fim foarte atenţi.
li scoase bluza şi i-o aruncă pe un scaun. Işi plimbă mîinile pe 
sînii ei.
- Ar fi regretabil dacă o indiscreţie fără rost ar compromite 
totul,  nu? O ciupi  de sfîrc cam prea tare pentru a fi  excitant. 
Rhoda se strîmbă. Indiscreţie fără rost, înţelegi?
- Fii mai clar.
- Bine. Găseşte-ţi un amant care să nu fie atît de legat de 
familia Crandall, de preferat unul care n-a ieşit dintr-o ladă de 
gunoi.
Rhoda îl privi în ochi fără să clipească. Nu era alarmată că ştia 
de Cash. în fond, îi făcea plăcere. Dale ştia că reputaţia lui Cash 
în privinţa femeilor era legendară. Că acesta o alesese tocmai pe 
ea din atît ea femei, făcea să-i crească acţiunile.
- Niciodată nu tti-a păsat cine sînt amanţii mei, pînă acum, 
spuse ea cu o voce la fel de mohorîtă ca şi vremea.
- Au  fost  întotdeauna  dintr-un  mediu  social  potrivit.  De 
data asta ai răzuit fundul mlaştinei.
Printr-un  acord  tacit,  numele  de  Cash  Boudreaux  nu  era 
niciodată  menţionat.  învăţaseră  din  experienţă  că  nu  era 
înţelept să pomenească nume. Aceasta ar putea da naştere la 
urmări nedorite în clipa cînd relaţia se termina. Să nu admiti 
nimic, acesta era crezul la care aderaseră amîndoi.
- Ar putea să ne fie util.
- Chiar  ne  este,  spuse  Dale.  Foarte  folositor.  Dar  eu  îl 
folosesc în felul meu. Ne este mai valoros în altă parte decît în 
patul tău. Nu-I putem avea amîndoi în acelaşi timp.
Din nou Rhoda rîse din adîncul gîtului.
- Am mai folosit tactica asta şi înainte.
- Dar nu cu genul ăsta de om. Nu cred c-am reuşi, nu?



- Nu, admise ea, fără o secundă de ezitare. Sigur nu.
- Nu  te  condamn  că  l-ai  ales.  E  atrăgător,  pentru  cine 
apreciază  tipul  brutal,  vulgar.  Dar,  pînă  la  finalizarea  tuturor 
detaliilor, amuză-te cu unul care e mai aproape de rangul tău 
social.
- Şi al tău.
Rhoda  ştia  că  asta  era  cheia  întregii  probleme.  Dale  nu  se 
supăra că e un încornorat. îi păsa însă cine îi pune coarnele. Era 
o chestiune de vanitate.
- Şi al meu, admise el. O ajută să-şi sooată fusta şi se opri 
să  admire  lenjeria  neagră,  portjartierul  dantelat  şi  blăniţa  de 
dedesubt. îşi lunecă mîna între pulpele ei.
 
- Eşti udă.
- Ştiai c-o să fiu. Mîngîind-o, Dale rîse.
- Căţea flămîndă de bani! Eşti în stare să juisezi pînă şi la 
auzul lor.
- împărtăşim aceeaşi ambiţie, scumpule.
- îmi aduc aminte de momentul  cînd mi-ai spus că dacă 
penisul meu ar fi tot atît de monstruos ca şi ambiţia, n-ai mai 
avea de ce să cauţi satisfacţie în altă parte.
- Şi  tu  mi-ar  răspuns  că  sexualitatea  mea  era  unul  din 
meritele tale cele mai mari.
- Şi-a servit bine scopul de multe ori.
Mai tîrziu, pe cînd Bhoda stătea tolănită între perne, pe pat, cu 
buzele sexului ei tot atît de roşii şi lucioase ca şi cele ale gurii,  
Dale se apropie cu aparatul pentru a lua un prim plan. Declanşa 
obturatorul cu un rînjet.
- Spune-mi şi mie chestia.
- Tocmai  mă  gîndeam  ce-ar  spune  unii  din  membrii 
consiliului de conducere al băncii, dacă te-ar vedea astfel.
Rhoda întinse mîna şi-l mîngîie pe obraz, o parodie de afecţiune.
- Majoritatea m-au văzut, dragul meu, m-au văzut deja.

Capitolul  31
Ăsta era efectul pisicilor moarte.



Schyler se întoarse la Belle Terre după ce fusese la Cash şi se 
duse direct în camera ei. Umplu cada de la baie pînă sus şi se 
bălăci pînă cînd apa se răci. îi ceru doamnei Graves să-i aducă 
cina  sus,  pe  o  tavă.  Ignoră  atît  suspinul  de  grea  suferinţă  al 
menajerei cît şi cina. Nu-i era foame. Şi se îndoia că-i va mai fi 
vreodată.
Cum de putuse face ceva atît de stupid? Nu că ar fi fost prima 
oară că făcuse o eroare severă de raţionament. Subestimase ura 
geloasă a surorii ei şi abilitatea ei de a manipula. Renunţase la 
Ken prea uşor, dar rămăsese agăţată de o iubire moartă prea 
mult.  Aproape că o lăsase pe Tricia  să distrugă relaţiile  ei  cu 
tatăl lor.  Dar dintre toate greşelile  grave pe care le făcuse în 
viaţă, culcatul cu Cash Boudreaux era cea mai mare.
Pentru a nu se mai gîndi la asta în timpul nopţii, luă un somnifer 
şi  se  culci  devreme.  înainte  ca  efectul  narcoticului  slab#sâ  o 
doboare, revâzu totuşi în minte, de cîteva ori, cele petrecute.
în imaginaţia el, simţi din nou mîinile lui, buzele, corpul. Lîngă al 
ei. în ea. îşi amintea de el gol şi puternic, dar şi frumos. Făcea 
dragoste aşa cum făcea orice altceva, cu intensitate şi patimă şi 
cu o totală lipsă de metodă. Reputaţia lui de bărbat viril era bine 
întemeiată. însăşi amintirea actului era mai puternică decît orice 
alte experienţe sexuale pe care le avusese ea vreodată. Nu se 
simţise niciodată atît de al dracului de bine, în viaţa ei.
Adică  pînă  se  terminase.  După  aceea,  nu  se  mai  simţise 
niciodată  atît  de  nefericită.  Nu  plînsese,  dar  dorise  s-o  facă. 
Slavă Domnului că-şi reţinuse lacrimile. Ar fi dovedit umilirea ei 
absolută şi definitivă si victoria incalificabilă a lui Cash, pentru 
că ceea ce se întîmplase în pat, fusese o luptă. Cash voise să 
dovedească că exista un lucru la care era mai tare ca
ea, si o făcuse.
El se luptase ca să învingă. Dacă ar fi existat vreun cuvînt blînd şi 
frumos, poate că ea n-ar fi socotit înfrîngerea atît de grea. Nimic 
nu  atenuase  lovitura  dată  mîndriei  ei,  nici  măcar  faptul  ca 
fusese forţată sau obligată la asta. Nu. Cînd el o ducea spre pat, 
dorise să plece.
Plecase de la el şi condusese maşina pînă acasă din propria ei 
voinţă. Vorbise limpede cu doctorul Collins la telefon şi avusese 



chiar  o  conversaţie  scurtă  si  animată  cu  Cotton.  în  aceste 
circumstanţe, se descurcase bine. Era derutată şi furioasa dar 
era făcută din material rezistent. Matricea spiritului ei o
ţinuse întreagă. Nu se dezintegrase, nu se desfăcuse în bucăţi.
Dar cînd văzuse pisicile moarte începuse să tremure.
Ţipătul  doamnnei  Graves  zgudui cristalele  din  toate camerele 
casei. Era o dimineaţă luminoasă, promiţînd o zi mai bună decît 
cea precedentă. în bălţile de pe pajişte se bălăceau păsări. Un 
soare nou dezintegra norii subţiri, trandafirii. Dumnezeu era în 
ceruri... dar pe pămînt nu era totul în ordine.
Ţipătul o trezi pe Schyler, făcînd-o să sară din pat. Era goală, aşa 
că îşi puse o cămaşă şi dădu buzna afară, aproape ciocnindu- e 
de Ken şi Tricia. După aspectul lor, fuseseră treziţi şi ei tot de 
ţipătul menajerei.
- Ce dracu' e asta, mormăi Ken.
- Nu ştiu.
Schyler ajunse prima jos. Doamna Graves stătea în uşa deschisă, 
cu faţa în palme. Scotea sunete nelămurite. Schyler o dădu la o 
parte şi trecu pragul.
Stomacul  ei  gol  se  contractă.  în  gît  simţi  gust  de  fiere.  La  o 
distanţă de trei picioare în faţa uşii de la intrare .zăceau două 
pisici.  Femela  zăcea  pe  spate  cu  picioarele  desfăcute,  sub 
mascul. 'Simbolistica era directă şi crudă. Femela avea beregata 
tăiată. Din rana largă se mai prelingea încă sînge, peste cel deja 
închegat. Blana neagră era îmbibată. în ochi mişunau furnicile. 
Masculul era şi el mort, dar nu se vedea ce-l ucisese.
- lisuse! şuieră Ken. Dă-te înapoi, Tricia! Şi pentru numele 
Domnului,  fă-o  să  tacă,  continuă  el  arătînd spre d-na  Graves 
care mai urla încă printre mîini.
Cele două femei se retraseră. Ken veni lîngă Schyler care părea 
înfiptă în prag. Se lăsă pe un genunchi şi cercetă scena macabră, 
apoi privi sus spre Schyler.
- Ştii ceva de asta?
- Bineînţeles  că  nu.  Se  temea  însă  că  da.  Două  pisici 
moarte pe peronul din faţă ar fi putut fi atribuite unei năzbîtii  
sau vandalismului  jucăuş al  unor minori.  Două pisici  moarte, 
ucise brutal şi aranjate astfel încît să întruchipeze fiinţe umane 



făcînd  dragoste,  era  produsul  unei  minţi  bolnave.  întrebarea 
era, a cui?
- Cred c-ar trebui să chemăm şeriful.
Schyler scutură din cap.
- Nu. N-ar putea să facă nimic, laie de acolo. Curăţă locul.
-Nu zău! exclamă Ken. Ce sînt eu? Negrul din curte?
Schyler începu să tremure. Mîinile ei se strînseră pumn. Simţea 
că-şi pierde controlul.
- laie  de-acolo!  porunci  ea  furioasă,  dacă  nu  vrei  să  te 
trimit la platformă să te ocupi de buştenari.
Faţa lui Ken era plină de indignare, dar, în cele din urmă, plecă 
spre  magazia  de  unelte.  .Merse  prin  iarba  udă  în  picioarele 
goale, avînd de ocolit bălţile de noroi din calea lui. Schyler privi  
la  scîndurile  din  podeaua  verandei.  Erau  curate.  Nu  existau 
urme  de  picioare  noroioase  nici  pe  trepte.  Cel  care  pusese 
pisicile acolo ar fi putut veni din casă. In orice caz, trebuia să fie 
un tip isteţ, foarte, foarte isteţ.
Schyler intră în casă şi se duse sus în camera ei.  Se îndreptă 
spre  pat,  dar  nu  cedă  impulsului  de  a  se  ascunde  sub 
aşternuturi.  Se  aşeză  pe  marginea  lui  şi  îsi  strînse  braţele  în 
jurul  mijlocului.  Legănîndu-se  înainte  şi  înapoi,  se  apucă  să 
plîngă zdravăn.
Cineva ştia despre ea şi Cash. Cineva ştia că se culcase cu el. Dar 
cine, în afară de ei?
Cash? îl concediase. Nici no plăcea. Dar putea el oare fi atît de 
violent  încît  să  omoare deliberat  două pisici?  Bineînţeles)  De 
aceea îi ceruse săi ucidă clinii lui Jigger. îl văzuse scoţînd cuţitul 
la Ken. Avea reputaţia de om violent.
Şi Jigger Flynn putea să fie violent. Dar nu ştia că se culcase cu 
Cash. Cum ar fi putut?
Tricia şi Ken erau fără îndoială furioşi pe ea după confruntarea 
de  ieri.  Erau  în  tabere  opuse  privitor  la  vînzarea  domeniului 
Belle Terre. Dar n-ar recurge la aşa ceva, chiar dacă ar şti despre 
ea şi Cash.
Deodată Schyler îşi  dădu seama că existau la Belle Tere şi  în 
Heaven unii  care ar fi  fost  foarte fericiţi  dacă ea  nu revenea 
acasă.



Dar era nevoie de mai mult decît de o pereche de pisici săîbatice 
moarte pentru a o pune pe ea pe fugă.  Trebuia  să plătească 
împrumutul  înainte  de  termen.  Producţia  de  ieri  fusese 
sacrificată din cauza vremii, aşa că vor trebui să lucreze dublu 
azi pentru a compensa. Acum, cînd Cash ieşise din scenă, va 
trebui să se ocupe singură de toate. Asta nu trebuie s-o întîrzie. 
Se baza pe ea însăşi de prea multă vreme.
Ştergîndu-şi urmele lacrimilor de pe obraji, îşi scoase cămaşa şi 
se duse la dulapul de haine.
Cînd ajunse la birou, trei buştenari sosiseră deja. Se ocupau cu 
legatul  lanţurilor  şi  scripeţilor  la  o  platformă.  Era  clar  că  nu 
pierdeau timpul. Expresia de pe feţele lor era întunecată. Nu se 
opriră nici măcar pentru a vorbi cu ea. Ceva nu era în regulă.
- Ce faceţi aici? strigă ea, dîndu-se jos din maşină.
- Un  accident,  o  informă  unul,  printr-un  nor  de  fum. 
Scuzaţi-mă, doamnă.
Dînd-o la o parte, îşi trecu un colac greu de frînghie peste cap şi 
îl aruncă pe tractor.
- Un accident? Unde? Ce fel de accident?
- Sa răsturnat un transportor.
- E cineva rănit?
- Da, doamnă. Un om e la pămînt.
N-avea nevoie de mai multe detalii. Era o urgenţă. Buştenarilor 
le place să spună poveşti de groază cu accidente de muncă. Ştia 
de  mult  acest  lucru.  Poveştile  n-aveau  nevoie  de  înflorituri 
pentru.a le face celebre. Accidentele din pădure erau de obicei 
dezastruoase, daca nu mortale.
- E rănit grav? De ce n-am fost anunţată?
- Am telefonat la conac. Eraţi deja pe drum.
- Aţi chemat o ambulanţă?
- Sigur. Le-am spus unde e punctul de lucru. E departe, în 
inima  pădurii.  E  greu  de  ajuns  acolo  fără  tracţiune  pe  toate 
roţile, dar au zis că vor putea. Hei, domnişoară Schyler, doamnă, 
ce faceţi?
- De vreme ce nu pot merge cu maşina, merg cu voi.  Fu 
întîmpinată de trei priviri protestatare.
- N-are rost să veniţi, doamnă.



- N-are ce căta o muiere la punctu' de lucru.
- Hai, că pierdem timpul.  Se urcă în cabina tractorului şi 
închise hotărîtă uşa.
Dînd din umeri  şi  bombănind că nu-i  treaba lui  ce face şefa, 
şoferul se urcă lîngă ea. Ceilalţi doi se urcară pe platformă.
Tractorul se luptă cu un drum îngust, plin de ocolişuri.  Odată 
ajunşi la drumul secundar, trebuiră să intre pe şleaul noroios, 
plin  de  gropi,  cu  roţile  patinînd.  Drumul  dură  mult,  printr-o 
pădure atît de deasă încît lumina abia pătrundea. Şoferul înjura 
foarte colorat  neputinţa  tractorului,  pe cînd străbătea terenul 
accidentat spre locul unde se tăiau pini înalţi.
- Colo  sus,  spuse  şoferul,  indicînd  locul  cu  o  mişcare  a 
capului.
* Buştenii erau împrăştiaţi în luminiş ca un set de beţigaşe din 
jocul unui gigant. Pămîntul era plin de crăci tăiate şi ace de pin. 
Aerul  era  umed.  Skiderul,  o  maşină  care tîrăşte  buştenii  prin 
pădure pentru a fi încărcaţi pe transportoare, lăsase pămîntul 
proaspăt  arat.  Mirosul  de  pin  era  înţepător  ca  luminările  de 
Crăciun, in cursul zilei,  locul devenea fierbinte şi plin de praf, 
dar la ora asta matinală era plin de verdeaţă.
Lui  Schyler  îi  plăcuse  întotdeauna  plimbarea  în  pădure 
dimineaţa, devreme, dar azi nu se putea opri să se bucure de 
prospeţimea  verdeţii.  în  mijlocul  luminişului,  transportorul 
răsturnat  arăta  ca  un  dinozaur  căzut,  zăcînd  pe o  latură.  Nu 
aşteptă ca tractorul să se oprească complet, îşi împinse umărul 
în  uşă  şi  o  deschise.  Sări  la  pămînt.  Pantofii  ei  fură  imediat 
înghiţiţi  de  noroi.  îşi  eliberă  pantofii  şi,  ridicîndu-şi  fusta 
deasupra  genunchilor,  se  îndreptă  băţoasă  spre  grupul  de 
oameni care stăteau tăcuţi.
- Pardon,  pardon,  spuse  ea  croindu-şi  drum  cu  coatele 
spre  grupul  sumbru de buştenari.  Sunetul  vocii  ei  acţiona ca 
toiagul lui Moise. Oamenii se despărţiră la fel de net ca şi apele 
Mării Roşii, pentru a-i permite trecerea.
Se opri scurt cînd ultimul om se dădu la o parte şi văzu ce se 
afla  în mijlocul  grupului.  Un buştean masiv de pin  căzuse pe 
piciorul  unui  tăietor.  Acesta  zăcea  cu  faţa  în  sus, 



schimonosindu-se  de  durere.  Trăgînd  aer  adînc  în  piept,  se 
apropie de el şi se lăsă în genunchi.
Buzele lui erau înconjurate de o spumă subţire, albă. Faţa îi era 
la  fel  de  palidă  şi  lucioasă  ca  o  ceapă  curăţată"  în  contrast, 
fiecare folicul al bărbii lui negre, nerase, ieşea mult în relief. Era 
leoarcă  de  sudoare.-Dinţii  strînşi  erau  dezgoliţi  şi  mîinile 
împreunate erau strînse atît de tare, de parcă viaţa lui atîrna de 
puterea acestei strînsori.
Lîngă el, Cash Boudreaux îl susţinea moral.
- ...  cea  mai  grozavă  casă  de dame pe  care  am văzut-o 
vreodată.  Chiar  acolo în inima Saigonului.  Ai  fost  vreodată la 
vreuna din acele case cînd erai acolo, Glee? Asiaticele alea ştiau 
nişte chestii... spunea Cash cu voce joasă.   .
Tăietorul scoase un geamăt.
- Unde- dracu-i  whysky-ul ăla pe care vi  l-am cerut? urlă 
Cash.
O sticlă  de  Jack  Daniels  fu  trecută  din  mînă  în  mînă  pînă  la 
Schyler care o dădu mai departe lui Cash. Ochii  lui priviră fix 
într-ai ei. Ceva ciudat se
petrecu în fiinţa ei: simţi un fel de tremur interior.
Cash nu-i spuse nimic, ci luă sticla şi îi scoase dopul. O puse la 
gura omului şi se folosi de mîna liberă pentru ai înălţa capul.
Unde-i nenorocita aia de salvare? o întrebă Cash din colţul gurii.
Oamenii zic c-au chemat-o. Trebuie să vină dintr-o clipă în alta.
- Cash,  spuse  rănitul,  refuzînd  să  mai  bea,  o  să-mi  taie 
piciorul? O să-l pierd?
m Aş! Pentru zgîrietura asta? N-ai nici pă dracu'i Cash îi dădu 
sticla înapoi Iul Schyler şi şterse buzele urnele ale omului,  cu 
degetele.
- Zi drept, o să mi-l taie?
Cagh renunţă la falsa lui jovialitate.
- Nu ştiu, Glee. Buzele omului tremurau.
- Mă doare al  dracu',  Cash Nu fac  pă nebunu'.  Gîfîia  de 
durere.
Ştiu. Ţin'te tare.
- Cum o să mai cîştig eu o buca' dă pîine pentru ăi mici cu 
picioru1 buîit, Cash, ai?



- 'Fii  liniştit.  Cash zîmbi şi-i  făcu cu ochiul  Gîndeşte-te la 
ceva mai important:  cum să-i  ţii  la  distanţă pe bondarii  ăştia 
care bîzîie în jurul lui Marybeth, la următorul bal. Va trebui să 
stai toată noaptea.
- Marybeth e din nou gravidă. în luna a şaptea. Nu poate 
munci. Cum o să-i hrănesc p-ăi mici?
Omul  începu  să  plîngă.  Schyler  îl  privea  cu  ochii  mari. 
Disperarea lui era concretă, reală, profundă. Poveşti de dragoste 
nefericită, filme triste, deziluzii.
Pisici  moarte.  Astea erau lucrurile pentru care se plîngea. Nu 
văzuse niciodată pe nimeni plîngînd că n-o să-şi mai poată hrăni 
copiii.
Doamne! unde fusese ea pînă atunci? Asta era viata. Oamenii 
sufereau.  Oamenii  flămînzeau  cu  adevărat.  Participase  la 
marşuri  şi  pichete  pentru  cei  năpăstuiţi  şi  nefericiţi,  dar  era 
prima  oară  că  întîlnea  mizeria  umană  la  modul  concret. 
Lacrimile lui atinseră o coardă sensibilă în fiinţa ei.
- Hrănitul  familiei  e  problema  ta  cea  mai  uşoară,  spuse 
Cash  blînd.  O  să  am  grijă  eu  să  nu  flămînzească.  Jur  pe 
mormîntul  mamei.  îşi  ridică  faţa  brusc.  în  sfîrşit,  slavă 
Domnului,  Măriei  şi  luflosiv,  aud o salvare.  O auzi,  Glee? Eşti 
gata de plecare într-un concediu lung şi frumos?
- Cash! omul îl apucă pe Cash de piepţii cămăşii. Nu uiţi ce-
ai promis?
-Nu uit, spuse el, strîngînd mai tare mîna pe care o ţinea.
Faţa îndurerată a lui Glee se relaxa o secundă, apoi omul leşină.
Cash îi puse capul pe pămînt, apoi se ridică în
picioare.
- Daţi-vă  la  o  parte,  strigă  el,  împingîndu-i  .cu  mîna  pe 
tăietori. Nu fu mai blînd nici cu cei de la salvare: Ce-a durat atît?
- Tocmai luam micul dejun.
- Ce luai? Un rahat? Dă-i ceva omului ăstuia pentru dureri, 
ceva care să-l ţină amorţit.
- Ştim noi ce-avem de făcut, spuse unul din ei, defensiv.
- Atunci faceţi, şuieră Cash printre dinţi. Tank,
Chip... unde sînteţi? Doi inşi ieşiră în faţă, disciplinaţi ca soldaţii 
unei armate naziste. Ati tras încărcătorul în poziţie?



- Gata, Cash.
- Bun! Toată lumea ştie ce are de făcut.
Toată lumea, în afară de Schyler.  Stătea acolo, privind în jur, 
prosteşte.şi  neajutorată, în timp ce bărbaţii se răspîndiseră în 
360  de  direcţii  diferite.  Cash  se  răsuci,  trîntind-o  aproape  la 
pămînt.
- Mişcă! ne deranjezi, spuse el brutal.
Schyler deschise gura pentru a spune ceva, dar înţelese că nu 
era  momentul  acum  să  se  lege  de  atitudinea  lui  autoritară. 
încercînd să pară demnă, o luă prin noroi înapoi spre tractorul 
care o adusese. In mod clar, aici nu era loc decît pentru bărbaţi. 
Nici un fel de egalitate legiferată între sexe n-ar schimba faptul 
că ea era tot atît de străină de ceea ce se întîmpla în jur, cum ar 
fi  fost  un  tăietor  de  copaci  la  o  clacă  a  femeilor  care  fac 
cuverturi.
Privi  cum  Cash,  aşezat  pe  scaunul  încărcătorului,  manevră 
macaraua el însuşi şi  ridică atent buşteanul de pe piciorul lui 
Glee, cu cîrligele sale enorme. Gamba era zdrobită. Era o masă 
de oase sparte şi  carne zdrobită,  pe care n-o mai ţinea decît 
pantalonul lui sfîşiat. Rămase din fericire inconştient, în timp ce 
era ridicat şi-pus pe targa.
Ceilalţi priveau cu un aer sumbru introducerea tărgii în salvare. 
Ciripitul  vesel  al  păsărilor părea cu totul  nepotrivit  în tăcerea 
aceea  plină  de  respect.  Dură  pînă  ce  ambulanţa  dispăru  în 
pădure, în drum spre oraş.
Atunci Cash mugi:
- Ce  faceţi  aici?  Ati  ieşit  la  iarbă  verde?  La  treabă!  Apoi, 
pentru a îndulci ordinul: Aveţi toţi o bere rece,de la mine dacă 
recuperăm jumătate din ce-am pierdut ieri. Se auzi un urlet de 
aprobare.  Puneţi  fundu'  la  treabă.  Ridicaţi  transportoru'  ăla. 
înlocuiţi cîrligu' de la spate. Şi nu încărcaţi prea mult. Sînteţi toţi 
pe picioare.
Avu grijă ca ordinele lui să fie îndeplinite întocmai, apoi se uită 
la ceas. Părea absorbit complet de ceea ce făcea.
- Te-am concediat ieri. Se pare c-ai uitat. Capul lui se răsuci 
brusc.
- încă mai eşti aici?



- Eu sînt şefa. Ai auzit ce-am spus?
Privirea scurtă pe care i-o aruncă era pur sexuală.
- Oui,  te-am auzit.  Şi drept răspuns,-să ştii  că n-am uitat 
nimic din ce s-a întîmplat ieri.
încercă să dea la o parte vălurile înşelătoare de pe ochii lui şi să 
ajungă  la  adevăr,  dar nu existau  aceste  văluri.  Ochii  lui  erau 
limpezi, reci, incisivi. Fie că nu ştia nimic despre cele două pisici 
moarte, plasate obscen pe veranda de la Belle Terre, fie nu se 
simţea vinovat de asta.
Nici una din variante nu era liniştitoare. Dacă n-o făcuse Cash, 
atunci  vinovatul  era  încă  misterios.  Şi  dacă  lui  Cash  nu4era 
ruşine c-a făcut un lucru atît de hidos, atunci era un psihopat. 
Totuşi,  nu părea stilul lui  să dea tîrcoaie casei în felul acesta, 
lăsînd mesaje simbolice. Ameninţările lui erau de obicei directe. 
- Te-am concediat, repetă ea. De ce te-ai prezentat la lucru 
azi?
- Pentru că  nu-i  asă uşor  să  scapi  de mine,  domnişoară 
Schyler.  M-ai  angajat  să  fac  o  treabă  şi  o  fac.  Nu  pentru 
dumneata şi nu pentru Cotton, spuse el, bătîndu-se pe piept, ci 
pentru că am investit în compania asta mai mulţi ani din viaţa 
mea decît pot să număr. N-am s-o las să dea faliment fără să mă 
lupt cu dinţii.
- Şi  nu  contează  ce  spun  eu  despre  asta?  Cash  zîmbi 
arogant:
- Spune orice te face fericită. Esenţialul e că ai nevoie de 
mine. Amîndoi am ştiut asta de la început.
Schyler privi  la  echipa de lucrători bine struniţi,  care montau 
scripeţi la transportorul răsturnat.
- Cred  că  nu  te  mai  pot  concedia  după  felul  cum  te-ai 
ocupat de acest accident. îţi  mulţumesc pentru tot ce ai făcut 
pentru omul acela.
- Se numeşte Glee.
- Ştiu,  spuse ea,  reacţionînd nervos la dojana lui  subtilă. 
Glee Williams.  O să am grijă  ca familia  lui  să fie  compensată 
corespunzător, în timp ce se află în spital.
- O să-şi  piardă piciorul,  probabil.  Era o mănuşă pe care 
Cash o aruncase să vadă cît de departe va merge.



Va primi salariul întreg atît timp cît va fi necesar. Cash privi în 
jos la ea. Ceva inexplicabil o făcea să se simtă de parcă ar fi fost 
în boxa acuzaţilor,  pledîndu-şi inocenţa în faţa unui judecător 
sever.
- Ce altceva vrei să fac? strigă ea.
- N-ar fi  trebuit  să  ieşim la  lucru azi.  Făcu o mişcare cu 
capul  înapoi  în  direcţia  transportorului  răsturnat.  Ştiam că  e 
periculos.  Terenul  e  prea  moale.  Dacă  buştenii  alunecă  un 
centimetru  în  timp  ce  sînt  încărcaţi,  transportorul  se  poate 
răsturna,  pentru  că  n-are  nici  un  sprijin.  Asta  e  exact  ce  s-a 
întîmplat.  Calculul  meu  greşit  m-a  costat  ua  om.  Pe  Glee  l-a 
costat  un  picior.  Dar  n-am  vrut  să  te  mai  legi  de  mine  că 
trîndăvesc şi las să treacă zile preţioase. N-am vrut să mă mai 
faci om de nimic.
îşi trase mănuşile de piele galbene cu o mişcare iute, furioasă.
- Gîndeşte-te la asta de cîte ori semnezi cecul lui Glee Williams.
îşi trase vizorul peste cascheta tare şi se întoarse cu spatele la 
ea.
Jigger  ajunse  acasă  într-o  dispoziţie  proastă  Mai  era  şi  beat. 
Nebăut era rău. Nu exista însă nimeni mai rău ca Jigger Flynn 
cînd era beat. în acele momente, Gayla se gîndea că trebuie să 
fie  diavolul  în  persoană,  Anticristul  de  care  citise  în  Cartea 
Profeţilor.
Uneori  se  simţea  destul  de  tare  pentru  al  înfrunta  şi  a-i 
răspunde, dar niciodată, cînd era beat. Atunci evita orice fel de 
provocare.
Seara asta era una dintre acelea. Uşa de plasă contra ţînţarilor 
se trîrrti în urma lui. Merse împleticit la masa din bucătărie şi 
scoase un scaun, pe care se trînti imediat.
Tăcută, Gayla puse mîncarea într-o farfurie şi o aşeză în faţa lui. 
Cu o înjurătură de dezgust, Flynn împinse farfuria la o parte şi 
ceru whisky, li turnă un pahar.
- 'Bastardul  ăla,  Boudreaux,  mormăi  el  printre înghiţituri 
de whisky curat. Deştept, Cajun-ul ăsta.
Gayla puse cap la cap frînturile  de propoziţie  neinteligibile  şi 
înţelese  că  mai  devreme,  Cash  Boudreaux  dăduse  de  băut 



tuturor  lucrătorilor  de  la  Crandall  Logging.  A  fost  răsplata 
pentru că au lucrat într-o zi cît în două.
- Se crede mare mahăr. Ochii lui ceţoşi o găsiră pe Gayla şi 
se concentrară pe ea. Ei bine, o s-o-ncurce - află de la mine. Se 
laudă el acum, da'Aai răbdare. Toată truda lui... s-alege prafu' de 
ea.  îşi'  pocni  degetele  semnificativ.  Faţa  lui  deveni  mai 
întunecată, iar ochii sclipiră în timp ce apleca nesigur sticla spre 
pahar. Şi căţeaua aia de Schyler'Crandall.
Gayla îşi lunecă palmele umede pe pulpe, uscîndu-le pe rochia 
ei ieftină de bumbac.
- Ce ţi-a făcut Schyler?
- Mi-a omorît cîinii căţeaua aia. Sorbi o gură de whisky. Pun 
eu mîna pe ea! Doamne, dacă nu pun eu mîna pe ea...
- Ce vrei să-i faci?
Se uită în sus la ea şi hohoti cu un rîs atît de rău, încît îi dădu 
fiori pe şira spinării.
- Crezi că dacă mamă-ta a lucrat la Belle Terre, Crandallii 
au vreo legătură cu tine? Ha! Căţeaua aia înfumurată... scuipă pe 
o tîrfă neagră ca tine.
Capul Gaylei căzu în piept de ruşine. Probabil că avea dreptate. 
Se rugase zilnic, de cînd o văzuse"cu puşca întinsă, ca vechea ei 
prietenă să n-o fi recunoscut înainte ca ea să se fi retras. N-ar 
înţelege sau ierta niciodată ceea ce făcuse Gayla.
- Ce vrei  să-i  faci  lui  Schyler?  repetă ea,  ţinîndu-şi  capul 
plecat.  Dacă  ar  şti  dinainte  planurile  lui  Jigger,  le-ar  putea 
deturna.  Ar  putea  s-o  avertizeze  pe  Schyler  anonim,  s-o 
împiedice să păţească ceva. Gayla trăise cu Jigger destul ca să 
ştie că îşi ţine jurămîntul de răzbunare. Nu i-ar fi teamă să atace 
Belle Terre cu toţi cei de acolo, mai ales acum, cînd Cotton era 
bolnav iar capul familiei era nimicu' ăla de Ken Howell.
- Asta-i  treaba mea,  dac'  vrei  să  ştii,  mîrîi  el.  Se  j  ridică 
clătinîndu-se, aşa că trebui să se sprijine de
marginea mesei pentru a sta drept. Treaba ta e să te pregăteşti 
pentru domnu' ăla care vine să te ia. Speriată, Gayla se rezemă 
de perete.
- Nu pot să mă duc cu nimeni, Jigger. Ştii bine. Nu m-am 
vindecat încă.



Flynn scoase un mîrîit.
- Prostu'  ăla  de  Cajun  mi-a  dat  doctorii  proaste.  O  să-i 
plătesc şi pentru asta. îşi îndreptă un deget spre Gayla: Ai să te 
duci. Cîştigă-ţi pîihea.
- Nu pot.
Făcu un pas înainte  şi  o  lovi  cu dosul  palmei  peste  sîni.  Era 
priceput în aplicarea loviturilor care nu lasă urme vizibile.
- A plătit 100 de dolari pentru tine. Ai să te duci! Pe obrajii 
Gaylei curgeau lacrimi.
- Nu pot,  Jigger.  Mai sîngerează încă. Nu mă face să mă 
duc, te rog...
- Am făcut o afacere cu ăsta, care te include şi pe tine.
Rugăminţile ei înduioşătoare n-avură nici un efect asupra lui. La 
auzul  unor  roţi  scrîşnind  pe nisipul  de pe drum, o  apucă  de 
mînă  şi  o  tîrî  din  bucătărie  afară  pe  uşă.  Ea  încercă  să-şi 
elibereze  mîna.  Călcîiele  ei  se  fnfipseră  în  pămîntul  moale. 
Merse împiedicat în urma paşilor |ui nesiguri spre maşina lungă 
cu geamuri fumurii.
Farurile aproape că o orbiră. E Dumnezeu, se gîndi ea, care îmi 
dezvăluie păcatul. îşi feri capul. Jigger deschise uşa din dreapta 
şi o împinse înăuntru. Aerul condiţionat făcuse ca scaunul să fie 
rece. O cuprinse ca o scoică.
- E vreo problemă, Jigger? întrebă omul de la volan. Gayla 
recunoscu vocea. îi mai fusese împrumutată şi altădată.
-Nici o problemă, răspunse Jigger. Te place.
- Bun!, spuse omul încet. Pentru că şi mie îmi place.
Gayla îşi ţinea capul plecat. Nu văzu privirea ameninţătoare pe 
care  i-o  aruncă  Jigger  înainte  de  a  închide  uşa.  Omul  porni 
maşina, dar abia dacă ieşiseră din raza vizuală a lui Flynn, cînd 
omul frînă şi se întoarse spre. ea/ îşi trecu dosul degetelor peste 
obrazul ei şi îi simţi lacrimile.
- N-am să-ţi fac nici un rău, Gayla
Gayla ştia că nu. Nu era dintre cei violenţi. îi plăcea doar să facă 
poze obscene. Aproape că nici nu se atingea de ea.
N-o afecta emoţional deloc. Se prăbuşise în sine, ca o stea care 
moare, lăsînd un gol negru atît de dens că nici lumina nu mai 



intra  sau  ieşea.  Nu  mai  putea  fi  atinsă.  Era  modul  în  care 
supravieţuise. Nu-şi permitea să aibă sentimente.
- Joe  Jr.  e  un  tip  isteţ,  spuse Cotton,  cu capul  pe  perna 
patului de spital. A moştenit isteţimea bătrînului Erdicott. Mai e 
şi arogant. Un adevărat vulpoi. Te scutură de ultimul dolar dacă-
l laşi.
Schyler zîmbi, bucuroasă că tatăl ei se întorsese la frazeologia 
lui obişnuită. Se înzdrăvenea pe zi ce trecea. Cu cât se recupera, 
cu atît limbajul lui devenea mai plastic.
In  după-amiaza  aceea  fusese  mutat  din  salonul  de  terapie 
intensivă la unul obişnuit Prognoza era favorabilă, deşi limitată. 
Acum îşi  aduna curtea ca un rege care învinsese .moartea şi 
revenise  la  tron.  Lui  Schyler  îi  plăcea  să  creadă  că  una  din 
cauzele însănătoşirii lui era faptul că ea începuse să discute cu 
el despre afaceri. Doctorul Collins fusese de acord cu ideea asta, 
cînd  îi  ceruse  părerea.  Cotton  nu  trebuie  să  se  simtă  ca  un 
invalid.
- Cardiacii trec printr-o perioadă depresivă care e aproape 
la fel de periculoasă ca şi boala fizică. Chiar e bine să discuţi cu 
el  despre  afaceri.  Nu  ceva  catastrofal,  înţelegeţi,  dar  daţi-i 
senzaţia că e folositor ca om. Nu-I cocoloşiţi.
îl  pusese pe Cotton la  curent  cu progresele  pe care le  făcea 
Crandall Logging în absenţa lui.
- îmi pare rău că ţi-am lăsat pe cap datoria aceea, Schyler, 
spuse  el.  lisuse,  nici  nu  mi-am  dat  seama  cît  de  aproape  e 
termenul.
- Nu puteai să planifici  un atac de cord în funcţie de un 
împrumut la bancă, spuse ea cu un zîmbet. Fii liniştit. Se rezolvă
-Cum?
- Am mai multe variante.
Cotton nu ceru detalii, asa că nu a fost nevoie să-i spună că nici  
una din variantele cu care se lăudase nu era destul  de mare 
pentru a acoperi împrumutul.  Buştenii  plecau zilnic cu trenul, 
dar conturile erau mici ca alunele, comparate cu contractul pe 
care dorea cu disperare să-l încheie cu Endicott.
Cotton nu părea să respingă rolul ei  de manager.  Din contră, 
părea încîntat că preluase ea conducerea. Schyler fusese atentă 



să nu pomenească de Cash, nesigură de reacţia lui privitor la 
rolul vital al acestuia în bunul mers al afacerilor.
Exact aşa era rolul lui Cash: vital.  Oricît de greu i-ar fi fost să 
admită  asta,  Schyler  nu ştia  cum s-ar fi  descurcat  fără  el.  Se 
învîrtea pe lîngă fiecare tăietor.  îl  vedea de cîteva ori pe zi la 
birou, dar nu mai avuseseră nici o conversaţie lungă, din ziua 
accidentului lui Glee. Lucrurile păreau să meargă mult mai bine 
cînd-se fereau unul din calea celuilalt.
Un anumit lucru spus de Ken o readuse în prezent:
- Poate ar trebui să mă duc şi eu cu Schyler în Texas, mîine, 
se oferise el.
Tricia  si  Ken veniseră si  ei  în salonul lui  Cotton, ca un fel  de 
sărbătoare a progresului rapid pe care-l făcea. Era prima oară că 
se găseau toţi trei în aceeaşi cameră de la cearta lor. De dragul 
lui Cotton, se prefăcură a fi la fel de devotaţi unul altuia ca şi cei 
trei muşchetari.
- Am mai avut de-a face cu domnnul Joe Jr., spuse Ken.
- Ceea ce ar putea explica de ce sîntem în relaţii proaste cu 
el, spuse Cotton supărat. Las-o pe Schyler să se ocupe de asta.
- Ea n-are experienţă, obiectă Ken.
Cotton privi la fiica lui cu afecţiune şi admiraţie.
- Atunci, o să capete acum, nu? Negocierile cu Joe Jr. vor fi 
botezul ei de foc.
- Atunci, dacă iese prost, să nu dai vina pe mine.
- Nimeni nu s-ar gîndi s-o facă, spuse Cotton tăios.
Schyler interveni pentru a nu-l lăsa pe tatăl ei să se enerveze.
- Am trecut pe la Glee Williams înainte de a veni aici.
- Cum se simte?
îi spusese lui Cotton de accident, dar numai după ce-i spusese 
doctorul că piciorul lui Glee fusese salvat. în timpul unei operaţii 
grele şi lungi, fibulele fuseseră cusute cu ajutorul materialelor 
sintetice. Avea să umble veşnic şchiopătînd şi  nu era sigur ce 
muncă va putea îndeplini, dar bine că nu-i amputase piciorul.
Era  îmbucurător  să  afle  că  Cotton  se  interesa  de  soarta 
lucrătorului. îl cunoscuse pe Glee personal. 0 cunoştea chiar şi 
pe nevasta lui, după nume.



- Arăta mult mai bine ca ieri, zise Schyler. Spunea că nu are 
dureri,  dar  îl  mai  ţin  încă  sub  sedative.  Florile  pe  care  le-ai 
comandat au fost  trimise.  El  şi  Marybeth îţi  trimit  mulţumiri. 
Marybeth nu pare sa  aibă nici  vîrsta  pentru a vota,  darămite 
pentru a avea trei copii şi unul pe drum.
- Nu cred că e majoră, spuse Cotton, rîzînd. Glee a pîrlit-o 
încă de cind era în clasa a opta.
Tricia  îşi  ridică  ochii  spre  cer.  Schyler  zîmbi.  Cu  toate 
admonestările  lui  Macy,  Cotton  nu-şi  scnimbase  niciodată 
limbajul colorat pe care-l folosea chiar şi în
prezenţa fiicelor lut
Compania  de asigurări ne va mân, probabil,  primele avind In 
vedere sumele cheltuite cu operaţia
Ken făcu o strîmbâturâ Schyler a adus un ortoped de la New 
Orleans. continua el, ignorind o pe Schyler. Apoi sa oferit să i 
plătească  lui  Williams  salariul  întreg  pe  o  perioada 
nedetermmatâ Asta o sâ ne coste o grămadă de bani şi nu ne 
alegem cu nimic  în  schimb Sînt  de acord cu decizia  ei  spuse 
Cotton cu o voce rece care arata că subiectul fusese închis
Simţind o creştere a tensiunii.  Schyler acţiona din  nou ca un 
dispersor
Tnoa organizează cu Liga Juniorilor o colectă de îmbrăcăminte 
pentru copiii lui Williams fi pentru a ajuta familia cu provizii. Sint 
sigură ci au nevoie de alimente, mai ales acum că urmează un 
nou copil peste citeva sâptâmim
Cotton se  uita  la  fiica  Iu»  mai  tînărâ.  admirativ  Asta  i  foarte 
frumos din partea ta. Tricia Ajutorul e binevenit Nervoasa. Tncia 
replică
Sînt bucuroasă că pot fi şi eu de folos, cit de cit
Acum cred c ar I mai bine sâ plecăm, sâ te lăsăm sâ te odihneşti 
Schyler îşi luâ geanta şi se apleca asupra lui Cotton sâ I sărute 
pe obraz Noapte bunâ. tata Somn uşor
- O sâ dorm ca un cadavru împuţit după ce mi au bâgat In furftJ  
porcăriile alea de supozitoare.
Supărarea  lui  prefăcută  nu  i  putea  ascunde  oboseala  Citeva 
clipe mai tirziu. ce* trei plecară.



îndată ce uşa grea se închise in urma lor. mina Tnciei se strînse 
ca o chinga pe braţul surorii ei
De ce dracu i ai spus asta? Nu organizez nimic înţelegi? Provizii, 
hai? Crezi c-ai să-l vezi pe vreunul din prietenii mei ducînd saci 
cu alimente în cartierul ăla mizerabil?
Schyler se smulse din mîna Triciei.
- Atunci n-o face. Am vrut să-l fac fericit pe tata, ştiind că şi 
tu te implici în treburile companiei. Şi am avut dreptate. Chiar a 
fost fericit.
- N-am nevoie  să  mă ridici  tu  în  ochii  tatei,  mulţumesc, 
spuse  Tricia  printre  buzele  subţiri  şi  strînse,  părînd  gata  să 
ucidă. Mă implic în treburile companiei, într-adevăr, dar într-un 
mod care nu ţi-ar plăcea, surioară mai mare.
Se  îndreptă  spre  lift,  unde  îşi  periclita  unghia  ei  sculpturală 
înfigînd-o în butonul de chemare. Ken o prinse pe Schyler de 
cot.
~ Sigur nu vrei să te însoţesc mîine? E o afacere cam mare ca s-o 
tratezi tu singură.
Schyler  nu  spusese  nimănui  că  o  însoţea  Cash  la  Endicott. 
Fusese una dintre mişcările cele mai înţelepte pe care le făcuse 
în ultima vreme. Nu era însă sigură că mai vrea să meargă. Dacă 
nu mai voia, nu va avea de dat explicaţii nimănui. Dacă mergea, 
Ken avea să afle după aceea. Nu voia să-i dea explicaţii acum.
- Nu,  mulţumesc,  Ken.  Prefer  să  rămîi  aici  şi  să 
supraveghezi lucrurile în lipsa mea.
Cu un suspin, Ken îşi trecu mîna prin păr.
- Mai eşti supărată pe mine, nu?
- Nu. Personal,  n-am nimic cu tine.  Se uită la ea plin de 
dor.
- Hai să îngropăm securea, Schyler. Nu mai pot suporta să 
ne ferim unii de alţii.
- Tu şi Tricia v-aţi situat pe o poziţie. Eu pe alta.
- Las-o pe Tricia. Vorbesc despre noi doi. Nu vreau să mă 
mai cert cu tine.
- N-am decît un singur lucru de împărţit cu tine, Ken: Belle 
Terre. Dacă tu şi Tricia persistaţi în dorinţa de a o vinde, am să 
mă lupt cu voi. Altminteri, sîntem prieteni.



- Doar prieteni? întrebă el coborîndu-şi vocea.
- Doar  prieteni.  îi  aruncă  o  privire  rece.  Uite  liftul.  Se 
îndepărtă  de  el,  ducîndu-se  lîngă  Tricia,  care-i  aştepta 
impacientată în faţa uşilor deschise ale liftului.
„ Fir-a-i a dracu' de tîrfă".
Schyler  rămase  cu  ochii  la  cuvintele  mîzgălite  impropriu,  cu 
vopsea pe uşa biroului. Apoi se uită în jur. Nu văzu pe nimeni. 
Era  cu  mult  după  ora  nouă.  Ezita  să  intre,  dar  se  gîndi  că 
vandalul făcuse de ajuns pentru ziua aceea. Era puţin probabil 
să mai bîntuie prin împrejurimi. Descuie uşa şi păşi înăuntru.
Capătul roşu al unei ţigări îi făcu semn din întuneric. Cu inima în 
dinţi, întinse mîna spre comutator şi aprinse lumina. Cash stătea 
la birou cu cizmele ridicate pe colţul lui.
- Cred c-ai înţeles mesajul.  Capul lui arăta spre usa care 
rămăsese deschisă.
- Tu mi l-ai lăsat?
Cash rîse fornăind şi îşi dădu picioarele jos de pe birou.
- Puţin probabil. N-aş strica vopseaua pe ceva ce pot să-ţi 
spun de la obraz.
Schyler închise uşa.
- Şi nici n-ai sacrifica două pisici perfect sănătoase, nu?
Cash încruntă sprîncenele, ridicîndu-se de la birou*.
- Ce-i cu povestea asta? Două pisici...? Schyler îl lămuri.
- Ken a  luat  cadavrele  de acolo.  Mai tîrziu  mi-a  spus că 
masculul  fusese  golit  de  maţe.  Foloseşti  maţe  de  pisică  în 
poţiunile tale?
Faţa lui Cash rămase impasibilă, răspunsul fu detaşat.
- Nu-mi  amintesc  s-o  fi  făcut.  Le-am  utilizat  uneori  la 
vioară.
Schyler îşi aruncă poşeta şi cheile pe birou şi trecu pe lîngă el.
- Aş bea ceva. Vrei şi tu?
- Am băut un pahar, dar o să mai beau unul. Schyler dădu 
din cap cu reproş cînd se uită la
paharul de pe birou. Exista un strop de lichid maroniu pe fundul 
lui. Luă o sticlă de Burbon ascunsă în sertarul cel mai de jos şi 
turnă în pahare.
- în afară de a-mi bea băuturile, ce făceai aici?



- Temele, spuse el, deschizînd dosarul de pe birou.
Schyler se aşeză pe scaunul recent eliberat. Pielea scaunului mai 
păstra căldura lui. O simţea cu plăcere pe dosul pulpelor şi pe 
fese. Se strădui să nu se foiască.
- Endicott, spuse ea, citind antetul de pe scrisoare.
Cash se aşeză pe colţul biroului, cu faţa la ea.
- După cum reiese din scrisorile alea, afacerile lui Cotton 
cu  Endicott  bătrînul  au  mers  bine.  Ambii  parteneri  au  fost 
mulţumiţi.
Schyler  îşi  luă  privirea  de  la  unghiul  dintre  blugii  lui  Cash, 
deschis în faţa ei. Luă paharul şi bău repede o înghiţitură.
- Cotton zice că Joe Jr. e un ins dat dracului, dar pare să-l 
respecte.
- Cum se mai simte? Cotton, adăugă el văzîndu-i privirea 
întrebătoare.
- Mult mai bine. L-au transferat de la terapie intensivă.
Cash dădu din cap. Arătă cu paharul spre dosar.
- Am citit toată corespondenţa. Nu-mi dau seama de ce s-
au supărat ăştia pe noi.
- O să aflăm noi mîine, sigur.
- Noi?
- Nu mergi cu mine?
- Mai vrei să merg?
Fu nevoită să-şi sacrifice puţin din mîndrie ca să admită că da, 
dar  avea  nevoie  de  sprijinul  lui.  Pentru  Crandall  Logging  şi 
Cotton. Pentru Belle Terre. Şi- de ce să nu recunoască- pentru ea 
însăşi.
- Da, Cash, vreau.
Privind-o  peste  marginea  paharului,  dădu  pe  gît  restul  de 
băutură.
- La ce oră?
- Ne vedem aici la nouă.
- E-n regulă. Se ridică în picioare. Acum, hai să mergem.'
- încă  n-am  terminat  aici.  îşi  flutură  mîna  pe  deasupra 
hîrtiilor de pe birou. Mai am de lucru la nişte hîrtii.
- Nu cred că-i bine să rămîi aici singură. Hai să mergem.



îşi  înfipse  degetele  mari  de  la  mînă  şi  luă  o  atitudine  care 
spunea că n-are rost să mai discute.
- Sînt obosită, mărturisi ea.
- Iar mîine vom avea o zi grea. în plus, vandalul ar putea să 
dea tîrcoale. .
Sau poate vandalul era chiar cel care stătea în faţa ei, cu umerii 
traşi înapoi şi pieptul scos în afară, arătîrid ca lupul în piele de 
oaie.  înainte* de a capitula, îşi  goli  paharul întocmai ca şi  el.  
Cînd  termină,  Cash  zîmbea  ca  şi  cînd  ar  fi  ştiut  că  ultima 
înghiţitură era un "gest de sfidare.
Ieşi pe uşă înaintea lui.
- Am  să  pun  pe  cineva  să  se  ocupe  de  asta  mîine 
dimineaţă, îi spuse el.
- Mulţumesc, Cash.
- Cu plăcere.
Servilismul lui fals era iritant, dar lăsă să treacă de la ea. Cînd 
ajunseră la maşină, o întoarse cu faţa la el şi o ţinu strîns.
- Oricine ar fi nemernicul ăsta, spuse el, arătînd cu degetul 
mare însprş direcţia uşii, ştie ceva.
Schyler se aprinse ca o rachetă.
- Vrei să discutăm despre asta, nu?
- Despre ce? Despre faptul că te-ai culcat cu I mine?
-Da.
Zîmbetul lui apăru lent.
- Sigur. De ce nu? Hai să discutăm.
- Bine. Trase adînc aer în piept pentru a-i arăta cît de mult 
o plictiseşte subiectul. A fost o greşeală că m-am culcat cu tine. 
Regret. S-a întîmplat. N-aş fi vrut, dar asta e. îmi asum întreaga 
responsabilitate pentru acţiunile mele, dar vreau să uit totul. Şi 
aştept de la tine acelaşi lucru.
Respiraţia lui cu aromă de whisky îi izbi nările la fel de puternic 
ca  şi  aerul  înmiresmat  al  nopţii,  cînd  Cash  rîse  în  faţa  ei 
indignată. Se aplecă în faţă lipindu-şi corpul de al ei.
- Nu pari deloc. Ştiu ce înseamnă pentru un sărman gunoi, 
un copil din flori ca mine, s-o facă pe d-ra Crandall Schyler să 
juiseze.
Schyler îl împinse la o parte şi deschise portiera cu o smucitură.



- Nu te flata singur. Era" prima oară după mult timp. Asta-i 
tot.
îi  umplu cizmele de noroi cînd maşina ţîşni din parcare. Cash 
rămase  cu  ochii  la  luminile  de  poziţie  care  dispăreau  în 
întuneric.
Cash bău direct din punga de hîrtie maronie. Lichidul clipocea în 
sticlă, semn că era aproape
goală. Scoase un rîgfit acru. Unde era căţeaua aia?
După plecarea lui Schyler se întorsese în birou chiorîndu-se la 
mesajul mîzgălit pe uşă, şi dăduse un telefon. Asta fusese acum 
o oră. Era la staţia de benzină şi magazinul de băuturi de pe 
şoseaua Lafayette. Vis-a-vis era motelul. O aştepta pe Rhoda.
Fusese vizibil fericită să-l audă. A, la început făcuse pe înţepată. 
Fusese evident furioasă. El îi explicase cît de ocupat fusese. Ea 
se arătase impresionată sau înţelegătoare şi continuase să facă 
comentarii arogante încît î'r venea s-o strîngă de gît.
El spusese ceva de genul: „Bine. Pe întuneric o oală cu miere e la 
fel cu alta. Nu vrei să ne jucăm diseară? Bine." Asta o atinsese 
drept  în  punctul  ei  slab.  El  îi  spusese  locul  şi  ora,  iar  ea 
acceptase  mai  repede  ca  fermoarul  de  la  pantalonii  unui 
marinar în permisie pe ţărm.
Acum însă îşi dorea să-si fi înecat furia în sticla de whisky ieftin 
şi s-o fi lăsat pe Rhoda în pace. Noutatea începea să se erodeze. 
Se  plictisise  de  ea,  mai  ales  de  cînd  devenise  posesivă  şi 
sîcîitoare. Vremea ei trecuse. Acum nu mai avea nevoie de ea.
în afară de seara asta.
în seara asta avea nevoie de cineva sau ceva pe care să-şi^ verse 
năduful. S-o ia naiba pe Schyler Crandall. îi plăcea să-l taie ca pe 
un lăstar de pin, amintindu-i că se folosise doar de el ca de un 
înlocuitor al prietenului ei din Londra care o satisfăcea sexual, în 
stilul lui de om de lume. „Rahat!" Termină sticla şi o aruncă în 
butoiul de ulei care servea drept coş de gunoi, lîngă toaletă.
Deci, Schyler voia să uite după-amiaza aceea?
Nu voia ca cineva să afle? Bun. li convenea de minune. N-o să 
devină niciodată ridicol cum o făcuse Cotton Crandall. Oamenii 
se plecau în fata lui Cotton pentru că era bogat şi puternic, cel 
mai  mare furnizor  de cherestea  din  zonă.  în  spatele  lui  însă 



oamenii  îl  priveau tot ca pe lucrătorul  cu ceafă roşie care se 
infiltrase  la  Belle  Terre  printr-o  poveste  romanţioasă.  Prin 
părţile  astea  „banii  se  căsătoresc  cu  bani",  era  cea  de-a 
unsprezecea poruncă. Cotton avusese curajul să înfrîngă legea 
asta nescrisă şi fusese iertat.
Asta nu l-ar satisface pe Cash Boudreaux. Voia să fie în stare să 
se privească în oglindă fără să se gîndească că numele nevesti-si 
fusese acela care-i adusese respectul arătat de oameni. Pulpele 
zvelte,  mătăsoase  ale  lui  Schyler  strîngeau  între  ele  cea  mai 
dulce şi strîmtă feminitate pe care o cunoscuse vreodată, dar nu 
voia s-o folosească aşa ca pe o poartă prin care să intre la Belle 
Terre. Va obţine ceea ce i se cuvenea în felul lui propriu şi în 
condiţiile impuse de el.
Prin  vălmăşagul  gîndurilor,  văzu  BMW-ul  negru  al  Rhodei 
trăgînd în parcarea motelului. O privi cum parchează. Motorul 
continua să meargă. Intră pentru a cere o cameră folosindu-şi 
legitimaţia  ei  aurie.  Strîngînd  cheia  camerei  ca  o  drogată  cu 
mîna întinsă, Rhoda se întoarse la maşină cu sînii ei falşi săltînd 
sub bluza fără mîneci.
Cash simţi o dorinţă nebună să mîngîie, să sărute, să sugă-dar 
nu  sînii  Rhodei.  Blestemîndu-şi  susceptibilitatea,  se  duse  la 
camioneta lui şi se sui în ea. Se uită la cheia de contact din mîna 
lui şi se gîndi să-i tragă clapa Rhodei şi să se ducă acasă, să-şi 
înece amarul în singurătate.
Aruncîndu-şi  privirea  în  partea  cealaltă  a  drumului,  o  văzu 
intrînd  într-o  cameră.  Probabil  că  e  excitată,  nerăbdătoare, 
gîfîie, doritoare să-l satisfacă, hotărîtă să-l satisfacă.
Ce dracu' mai aştepta?
Cu  buzele  strînse,  înfipse  cheia  în  contact  şi  porni  motorul. 
Periclitîndu-i pe ceilalţi automobilişti, traversă şoseaua în viteză 
şi frînă brusc în faţa uşii pe care intrase Rhoda.
Dorind-o pe Schyler Crandall, intră în cameră pentru a o întîlni 
pe soţia necredincioasă a bancherului.
Ce sa întîmplat? Mi-a picat ou pe cravată?
- Cravata ta n-are nimic.
~ Atunci de ce te holbezi aşa la ea?
- Pentru ca ţi-ai pus-o.



Cash, negustînd umorul lui Schyler, se încruntă.
- Oi fi crescut eu cu noroiul bălţii pe picioare, oi fi eu mai 
sărac ca Iov, dar nu sînt un ignorant. In zilele mele bune pot 
chiar să scriu şi să citesc. Ştiu cînd se
cuvine să porţi cravată.
- Vrei să conduc eu?
- Nu.
- Nu te deranjează să conduci?
- Ţi-am spus că nu.
- M-am gîndit că poate de aceea eşti aşa de
scorţos azi.
- Chiar aşa.
De ce aş fi altfel, azi?
Se reîntoarse pe locul din dreapta şi îşi întoarse capul pentru a 
privi  pe  fereastră.  Peisajul  zbura  prin  faţa  ei  ca  o  pată  de 
culoare. Cash mergea prea repede. îşi aduse aminte de noaptea 
cînd o luase din drum, la casa lui Jigger. Atunci fugeau de mînia 
unui  criminal.  Acum,  viteza  lui  excesivă  era  nejustificată, 
exceptînd faptul  că se afla într-o dispoziţie  proastă de cînd îl 
întîlnise la birou, mai devreme.
RăspunsurHe  fuseseră  simple  mormăieli  cînd  îl  întrebase  de 
sarcinile  pe  care  le  dăduse  tăietorilor  pentru  ziua  aceea. 
Acceptase oferta ei de a conduce cu un mîrîit. Dincolo de asta 
nu scosese nici trei cuvinte.
Expresia lui era încruntată, atitudinea, defensivă. Ţinea umerii 
îndoiţi  ca  şi  cum ar  fi  fost  gata  să  se  supere  la  cel  mai  mic 
afront. îşi ţinea ochii lipiţi de şosea, Cel puţin aşa credea ea. Nu 
putu să-i vadă din cauza unor ochelari de aviator.
- Poate ar fi trebuit să-l iau pe Ken, care sa oferit, medita 
ea  cu glas  tare.  Cash nu muşcă momeala.  Cu toate astea ea 
continuă: s-a oferit să vină cu mine.
- Poate c-ar fi fost bine.
- Ar fi fost o companie' mai plăcută.
- E cu adevărat fermecător. Poate fermeca pe oricine să-şi 
scoată  chiloţii.  îi  aruncă  o  privire  laterală.  Fetele  din  familia 
Crandall par să aibă o slăbiciune la farmecele lui.
- îţi place să fii vulgar, nu?



- Păcat că eroul tău nu face doi bani la bătaie.
- Ai scos cuţitul la el!
- întotdeauna te grăbeşti să-i iei apărarea... Schyler strînse 
din  dinţi,  furioasă  pe  sine  că  se  lăsase  atrasă  într-o  discuţie 
contradictorie. Era clar că voia o luptă. Văzu cum toate cele zece 
degete i se întind şi se string apoi pe roata volanului, tinîndu-l 
strîns, ca şi cum ar fi vrut să-l smulgă. | Nu ştii să pierzi, d-le 
Boudreaux. Capul lui se întoarse brusc.
- Ce vrea să însemne asta?
- Te-am refuzat azi-noapte. Aparent, majoritatea
femeilor nu te refuză.
Puţin cîte puţin, întreaga lui expresie se schimbă. Poziţia lui se 
relaxa într-atît încît deveni moale ca o cîrpă. Unul din braţe-i se 
întinse pe spătar. Nu mai părea gata în orice clipă să se repeadă 
cu capul în parbriz într-un acces de furie.
- Ai dreptate în privinţa asta, domnişoară Schyler. De fapt, 
a doua căreia m-am adresat nu m-a refuzat.
De  data  asta  capul  lui  Schyler  se  întoarse  brusc.  Expresia 
muşcătoare îi dispăruse de pe faţă.# Avea senzaţia că primise o 
lovitură peste şale cu o scîndură. îşi reveni repede sperînd că el 
nu i-a văzut expresia uimită de pe faţă.
- Felicitări.
Cash îi trimise un zîmbet ucigaş.
- Mulţumesc.  Cafea?  Făcu  un  semn  din  cap  spre  un 
complex de odihnă de care se apropiau cu o viteză periculoasă.
-Da, te rog.
îndată  ce  maşina  şe  opri,  Schyler  sări  jos  şi  se  repezi  spre 
toaletă. O folosi deşi nu avea de fapt nevoie. In timp ce-şi spăla 
mîinile la lavoar, îşi spuse privindu-se în oglindă: „Dacă nu voiai 
să ştii, nu trebuia să-l provoci."
Era nerealistă dacă, după ce devenise una din cuceririle lui Cash 
Boudreaux,  îi  cerea  să  fie  respectuos.  Fidelitatea,  bineînţeles, 
nici  nu  intra  în  discuţie.  Femeile  lui  erau  la  fel  de  uşor  de 
înlocuit  ca  şi  prosopul  de  hîrtie  pe  care  îşi  usca  mîinile. 
Amîndouă erau la fel de uşor de obţinut.
Pentru  a-şi  salva  eul,  înainte  de a  ieşi  afară  îşi  netezi  cutele 
costumului de lucru, din pînză, şi îşi dădu cu ruj. îşi perie chiar şi 



părul. Voia ca atunci cînd Cash se va uita la ea, să vadă în ea 
şeful, nu o fostă amantă.
- Poti să bei asta în maşină? întrebă Cash, dîndu-i un pahar 
de plastic plin cu cafea, cînd se duse lîngă el în partea cu băuturi 
răcoritoare.
- Sigur.
- Bun.  Nu  suport  mirosul  ăla  al  crenvurştilor.  Exista  o 
rotiserie pe o tarabă, cu frankturteri roşii
cufundaţi în grăsime, la foc moale, pentru prînz.
Cash îşi scoase ochelarii pe care îi împinsese în sus, pe creştet, 
cînd  intrase.  Schyler  îi  observă  ochii  obosiţi,  cu  verdele  mult 
mărit.
- Acum ştiu ce-i cu tine, spuse ea în timp ce se întorceau la 
maşină. Eşti mahmur.
- Adevărată căţea, spuse el, strîmbîndu-se.
- Trebuie c-a fost o noapte de pomină. -Adevărată căţea. 
De data asta zîmbi.
Aşezîndu-se pe locul ei în timp ce el ţinea uşa deschisă, Schyler 
se  întrebă  în  ce  moment  celelalte  aventuri  ale  lui  Cash 
începuseră s-o deranjeze.
- Cred c-o să facem afacerea, d-le Endicott, spuse Schyier, 
dacă acesta e preţul maxim pe care ni-l puteţi oferi.
- E cel mai bun preţ. Comparaţi cu alţi cumpărători. Nu vă 
trag pe sfoară.
Lui Schyier ri displăcea total modul lui de a vorbi cu ea într-o 
discuţie strictă de afaceri. O sprinceană uşor ridicată arăta clar 
acest  lucru.  Endicott  p  ignora,  chiar  dacă  o  văzuse.  La  ce  te 
puteai  aştepta  de  la  un  om  care  era  total  respingător  şi  îşi 
pocnea veşnic încheieturile degetelor.
Joe Endicott Jr. era un măgar pompos, lăsat pe spate în scaunul 
său, cu o expresie vicleană pe faţă. Părea să creadă că ţine în 
mînă toate atuurile. Din nefericire, aşa era.
Un lucru însă nu ştia: că afacerea pe care o negociau avea să 
redreseze  Crandall  Logging,  şi  cu  ceva  profit.  Schyier  era 
entuziasmată, dar îşi ascunse cu grijă satisfacţia.
- întotdeauna  am  considerat  materialul  de  la  Crandall 
Logging ca fiind de cea mai bună calitate.



- Mă  bucur  să  aud  asta,  răspunse  Schyier.  Acum  să  ne 
întoarcem  la  termenii  contractului.  Preferaţi  să  plătiţi  la 
primirea  fiecărui  transport,  sau să  trimiteţi  un cec  la  sfîrşitul 
fiecărei săptămîni pentru tot?
- Nici aşa, nici aşa. -Nu?
Joe Jr. îşi pocni un deget.
- Nu m-am bîlbîit.
- Nu înţeleg.
- Nu plătesc deloc pînă nu primesc ultimul metru cub de 
scîndură.
- Atunci înseamnă că ne crezi proşti. Cash state tolănit în 
cel de al doilea scaun în fata lui Endicott. Pînă acum nu vorbise, 
mormăise doar răspunsuri la întrebări sau comentarii pe care i 
le adresase Schyler.
- Ştiu că nu sînteti proşti, d-le Boudreaux.
- Atunci cum îţi închipui c-o să-ţi trimitem lemnul pe gratis?
- Veţi primi banii,  domnişoară Crandall. După ce primesc 
lemnul. Tot lemnul.
- Nu putem accepta asta.
Endicott îşi întinse larg braţele şi zîmbi amabil.
- Atunci nu putem face afacerea.
Schyler se uită la Cash. Acesta se uita la Endicott pe deasupra 
mîinilor, ca şi cum ar fi vrut să-l pulverizeze sub cizma lui ca pe 
un gîndac. Soluţia lui la această dilemă ar fi  fost violentă. Cu 
calmul  pe  care  şi-l  putu  mobiliza,  Schyler  se  întoarse  spre 
Endicott.
- Pot să vă întreb de ce puneţi această condiţie?
- Desigur. Pentru că nu livraţi întotdeauna marfa.
- Poftim?!
- Nu...
- Nu s-a bîlbîit, interveni Cash cu voce tăioasă. Endicott îi 
zîmbi, dar zîmbetul lui se destramă sub privirea dură a lui Cash.
- Crandall  Logging  ne-a  prăjit  cu  cîteva  mii  de  dolari. 
Bătrînul meu tată v-a avansat banii la o comandă, dar n-am mai 
primit  niciodată  ultimul  transport.  De  aceea  n-am  mai  făcut 
afaceri cu compania dumneavoastră în ultimii ani.
Schyler îşi luă un aer de demnitate ofensată.



- Vă asigur, d-le Endicott, că trebuie să fi fost o scăpare sau 
o  greşeală  de  contabilitate.  Reputaţia  tatălui  meu  ca  om  de 
afaceri moral şi onest e veche. Dacă Crandall a primit un cec...
- A primit. Şi s-a întors contrasemnat şi încasat.
- De tatăl meu? 
-  Da.
- Nu înţeleg. Era derutată. Cotton era competitiv. Credea în 
libera  iniţiativă  şi  în  fructificarea  oricărei  şanse  de  a  face  o 
afacere. Dar juca cinstit. Nu era incorect. N-avea de ce.
- De ce nu aţi cercetat motivul...
- Credeţi  că  n-am făcut-o?  Poc,  poc,  făceau degetele  lui. 
Toate scrisorile şi notele ameninţătoare au rămas fără răspuns.
- De ce n-aţi apelat la justiţie?
- Pentru că tata e un sentimental. Joe Jr. scutură din umeri. 
întotdeauna zicea: bătrînul Cotton Crandall e unul din cei mai 
buni parteneri din sud-vestul Louisianei. Făceau afaceri demult. 
A zis s-o lăsăm baltă, aşa c-am lăsat-o. împotriva convingerilor 
mele.
- Ei bine, eu n-am intenţia s-o las baltă, îl informă Schyler 
ferm. Am să sap pînă dau de fund şi am să vă dau o explicaţie.  
în  acelaşi  timp,  refuzul  dumneavoastră  de  a  plăti  la  fiecare 
transport  este  nerealist.  Cum  să  plătim  cheltuielile  de 
producţie?
Punîndu-şi mîinile împreunate pe creştet, spuse:
- Asta nu-i problema mea, nu?
- Deci nu vom primi nici un ban pînă ce ultima comandă nu 
a fost livrată?
- Pînă la ultima surcică.
- Nimeni nu face astfel de afaceri. Cash aproape că sări din 
scaun, ca un animal de experienţă scăpat din chingi.
- Eu  nu...  de  obicei.  Endicott  se  întoarse  pe jumătate  în 
scaunul  său  rotativ  pentru  a  privi  prin  peretele  de sticlă  din 
dosul său. Dădea în curtea în
care se descărcau buştenii  înainte de a fi  băgaţi în fabrica de 
hîrtie. Dar trebuie să-mi apăr pielea. Vreau ca livrările să se facă 
în baza unui orar strict, dar n-am să-i dau lui Grandall nici un 



pîrlit de cent pînă ce întreaga marfă n-a fost livrată. Se întoarse 
cu scaun cu tot. Cotnprendre, da?
Schyler  privi  neajutorată  la  Cash.  Acesta  se  uită  la  ea,  apoi 
înapoi la Endicott.
- Vreau să  fumez.  Se ridică  brusc  în  picioare.  Schyler?  îi 
întinse o mînă. Cash o ajută să se ridice din scaun şi se îndreptă 
spre uşă.     fl|8*
-"Hei! Facem afacerea sau nu? îmi răpiţi din timpul meu preţios. 
Eu ce să fac pînă terminaţi de fumat? întreba Endicott!
- Relaxează-te tinere, spuse Cash.- Trage un pui de somn. 
Du-te la toaletă. Ne întoarcem imediat.
Trase uşa după ei. Secretara ridică o privire plină de reproşuri. 
O ignorară şi merseră în holul de primire. La capătul lui era o 
fereastră mare şi loc de stat. Acolo o conduse Cash. Scoase o 
ţigară din pachetul pe care-l  avea în buzunarul de la piept  al 
cămăşii. O aprinse şi suflă fumul spre luminatorul de deasupra, 
furios^
- Ei bine, întrebă ea, ce crezi?
- Ce să cred? Aş avea mare chef să-i proptesc un călcîi între 
picioare  şi  să-l  trimit  rostogolindu-se  cu  scaun  cu  tot  prin 
peretele ăla de sticlă.
- Ce să-i spun? ¥
- Să înghită un rahat şi să crape.
- Cash! Vorbesc serios.
- Şi  eu.  Cînd îi  văzu expresia  de renunţare,  spuse:  Bine, 
bine, am să fiu serios.
- Ştii  ceva  despre  chestia  aia  cu  banii,  că  l-am  tras  pe 
sfoară?
-'Am impresia că mă crezi escrocul companiei....
- Nu era o acuzaţie. Ţi-am pus o întrebare clară. Cash trase 
adînc din ţigară, apoi o stinse strivind-o într-o scrumieră.
- Nu.  Habar  n-am  de  ce  marfa  n-a  fost  Hvrată  sau  de 
scrisori,  fără  răspuns,  etcetera,  etcetera.  Vrei  să  mă 
percheziţionezi?
Suspinînd, Schyler îşi frecă tîmplele. După ce numără încet pînă 
la zece, apelă din nou la el.



- Să-i accept condiţiile? Şi nu-mi spune ce crezi că vreau să 
aud. Ce crezi c-ar trebui să fac?
- Care sînt alternativele?
- Să ne întoarcem acasă şi să încep iar să dau telefoane. 
Asta înseamnă s-o iau de la capăt. Mi-au trebuit multe zile să 
fixez mtîlnirea ast^. N-am timp s-o iau iar de la zero.
- Există destui cumpărători, Schyler.
- Da,  dar nici  unul  de amploarea asta.  O mică comandă 
aici, alta dincolo, cum am mai făcut. O să ne spetim muncind şi 
tot degeaba. O să cîştigăm atît  cît  să plătim salariile şi  să nu 
tragem obloanele. Comanda asta ar putea acoperi împrumutul 
şi să ne dea un capital lucrativ pentru cîteva luni.
- Atunci cred că răspunsul e clar.
- Şi dacă-i livrăm toată marfa, iar el nu plăteşte tot?
- N-ar îndrăzni. Facem totul în scris. In plus, adăugă Cash, 
pocnindu-şi încheieturile ca Joe Jr., ţine la viaţa lui.
- Putem acoperi comanda?
- Stai  să  fac  o  socoteală.  Se  aşeză  pe  marginea  unei 
canapele  şi  luă  o  revistă  de  pe  grătarul  măsuţei  de  cafea. 
Folosind coperta din spate, făcu nişte calcule rapide.
- Avem şase transportoare care lucrează zHnic.  Asta nu-i 
include  pe  independenţi.  La  cinci  mii  de  picioare  cubice  per 
încărcătură, asta înseamnă...
- Treizeci de mii.
- De  trei  ori  pe  zi.  Se  uită  în  sus  la  ea.  Putem expedia 
nouăzeci de picioare cubice zilnic, pe lîngă ceea ce cumpărăm 
de la independenţi.
- Comanda e de peste două milioane Avem cam o lună 
pină la scandenţa împrumutului.
- Să zicem treizeci de zile.
- Mai puţin.
- O să lucrăm peste program.
- Şi dacă e vreme proastă?
- 6 s-o dăm în bară dacă plouă.
- Of, Doamne!
Cash verifică cifrele din nou.
- O să reuşim, Schyler, spuse el.



- Eşti sigur? -Da.
- Pînă la scadenţă? -Da.
- îmi pun toată nădejdea în tine. Cash o privi lung.
- Ştiu.
Expresia lui şi tonul moale, aproape trist, o tulburară. Rămase 
tăcută cîteva clipe, apoi îl întrebă:
- Dacă nu eram eu aici, dacă erai singur şi răspunzător de 
decizia luată, ce făceai?
Cash se ridică, se duse la fereastră şi privi afară. Işi băgă mîinile 
în buzunare cu un gest care-i desfăcu sacoul sport, descheiat. 
Pantalonii  erau strînşi  pe corp ca şi  blugii  pe care-i  purta  de 
obicei.  Pantofii  păreai  noi,  ca  şi  cum i-ar fi  cumpărat  special 
pentru această întîlnire de afaceri.  Era înduioşător. Schyler fu 
impresionată".
Se întoarse încet spre ea.
- Nu pup pe nimeni în fund, mai ales pe unul ca ăsta. îsi 
mişcă bărbi&în direcţia biroului de la capătul holului. Aş fi tentat 
să-i  spun să  se  ducă dracu'.  Depinde de cît«de mult  aş avea 
nevoie de contractul ăsta. Cît de important e pentru tine?
Brusc, Schyler îşi aminti de expresia de pe faţa lui Cotton cînd se 
uitase la ea de pe perna spitalului, şi întrebase: „De ce mi- aj 
distrus nepotul?" N-avea să uite asta toată viaţa. încrederea lui 
Cotton în ea, dragostea lui fuseseră zdruncinate. Trebuia să le 
recîştige complet.
- Foarte important,  spuse ea aproape şoptind. Nu numai 
pentru mine,  ci  şi  pentru Cotton.  Pentru Belle Terre.  E în joc 
viitorul ei. Am să fac orice, să sacrific price, chiar şi propria mea 
mîndrie, pentru Belle Terre. înţelegi asta?
Pe obrazul lui apăru un zvîcnet.
- Ou/, înţeleg. . - Deci intrăm şi semnăm contractul?
- Da. Te urmez.
Ken Howell se prăbuşi peste soţia lui a doua oară. După ce-şi 
trase  sufletul,  îşi  înălţă  capul  şi  o  sărută  mărunt  la  rădăcina 
părului.
- A fost grozav. Ţi-a plăcut şi ţie?
Ea îl  împinse la o parte şi se răsuci spre marginea patului.  îşi 
băgă braţele în pijama.



- Aşa o întrebai şi pe Schyler, de cîte ori făceai
dragoste cu ea?
Faţa lui, deja roşie de efort, deveni şi mai roşie.
- Pe  Schyler  nu  era  nevoie  s-o  întreb.  Tricia  îi  aruncă  o 
privire peste umăr.
- Touche.
Merse spre baie,-cu papucii  lipăind  pe călcîiele  ei  goale.  Prin 
zgomotul apei care curgea, îi strigă:
- O mai iubeşti?
Ken lipăi desculţ spre baie. Se postă în uşă şi aşteptă pînă cînd 
Tricia termină cu spălatul pe dinţi.
- Te interesează?
Tricia  îşi  îndreptă  trupul  şi  îşi  tampona  gura  cu  un  prosop, 
privindu-l prin oglinda de deasupra chiuvetei.
- Cred că da.
- Numai pentru că nu vrei ca ea să aibă ceea ce tu nu poţi 
avea.
Dădu din umeri şi lăsă să-i cadă pijamaua.
- Probabil.
- Bine că măcar recunoşti. a
Tricia  dădu  drumul  la  duş.  întinzînd  mîna  pentru  a  controla 
temperatura apei, îşi răsuci capul şi-l privi peste umăr. Ken se 
uita morocănos la podeaua de faianţa.
- N-am fost aşa de la început, spuse ea. Ken o privi:
- Cum? Sincer? Da, ştiu.
O  clipă  soţ  şi  soţie  se  uitară  unul  la  altul  prin  aburii  care 
umpleau repede camera. Privirile le erau pline de regret, poate 
de remuşcări, dar nici unul nu se înşela pe sine. Nici unul nu era 
corect, şi nici n-avea să fie.
- De cînd ştii?
- Că n-ai fost niciodată însărcinată? întrebă el. Tricia dădu 
din cap. Ken îşi dădu părul răvăşit pe spate.
- Nu ştiu. Poate de la început.
- Şi totuşi te-ai însurat cu mine...
- N-am găsit o cale mai uşoară să ies din încurcătură. Era 
mai simplu şi mai comod să mă complac în minciună.



- Ai  preferat  să  rămîi  cu  mine  decît  să-i  ceri  iertare  lui 
Schyler că ai înşelat-o cu mine.
- N-am pretins niciodată o medalie de erou.
- Şi pisicile alea?
Ken o privi întrebător. întrebarea părea cu totul
deplasată. ^
- Mi-a venit să vomit cînd le-am luat de acolo.
- Nu face pe prostul, Ken. Tu ai făcut-o?
- Bineînţeles că nu. Dar tu?
- Nici eu.
Nici unul nu era convins de inocenţa celuilalt.  Tricia intră sub 
duş, dar nu închise uşa.
- Trebuie s-o opreşti, înţelegi?
- încerc, spuse Ken, defensiv.
- Dă-ţi mai multă silinţă. Azi e în Texas pentru o afacere 
"care va scoate Crandall Logging din încurcătură. Va fi mai greu 
să-l convingem pe Cotton dacă devine solvabil.
Ken  îşi  privi  chipul  reflectat  în  oglindă,  îşi  trecu  mîna  peste 
obrazul  nebărbierit  şi  nu-i  plăcu  ce  văzu.  începuse  să  pară 
fălcos, bătrîn, moale, lăbărţat. Părea nefolositor.
- Cash Boudreaux e şi  el  amestecat,  spuse Tricia  de sub 
duş. înţeleg că el şi cu Schyler sînt mînă în mînă, ca hoţii.
- Lucrează pentru ea; asta-i tot. Ea are nevoie de el ca să-i 
strunească pe buştenari.
Rîsul Triciei răsună puternic sub duş, cînd închise
apa.
- Ce naiv eşti, Ken. Sau îţi place să-ţi bagi capul în nisip? Nu 
vrei să crezi că sînt amanţi?
- Cine-o spune?
Toată lumea Se înfăşură într-un cearceaf de baie şi începu să se 
ungă  cu  ulei  pe  membrele  ude  Toate  femeile  pe  care  pică 
umbra lui Cash pînă la urmă nimeresc în patul lui. Dacă vrea el. 
Cete care au făcut-o susţin că e cel mai bun amant pe care l-au 
avut vreodată. Spun că penisul măsoară cam vreo zece inci.
Ken se încruntă în timp ce intra sub duş, şi dădu drumul la apă 
la maximum



- Aiureli  de femei.  Asta \  tot  ce discutaţi  tu şi  cu urîtele 
alea? Despre cum sînt bărbaţii şi ce sculă au?
- Nu mai mult decît discută bărbaţii despre ţl)e fi
- Ăsta-i prerogativul bărbaţilor.
- Nu mai e, scumpule, cîrîi ea
Ken scuturi din cap cu dezgust apoi se băgă sub luciul apei.
Tricia sfîrşi cu uscatul şi zvîrli prosopul în direcţia coşului de rufe 
din colţ
Ieşi din baie, încrezătoare în iaeea că ceea ce dorea, căuta, şi 
obţinea, de obicei. Dacă Ken nu voia sau nu putea fi la înălţimea 
aşteptărilor ei, va râmîne în urmă. Şi asta n-o deranja.
- „A mînca chateaubriand cu sparanghel la prînz e decadent".
Cash o împinse pe Schyler Indulgent spre maşina parcată. Era 
puţin cherchelită şi era comică. Se opriseră la o rotiserie pentru 
a  sărbători  reuşita,  cu un prînz  întîrziat.  Cînd văzuseră  că  se 
deschide abia la patru, se hotărîseră să aştepte, petrecîndu-şi 
timpul dînd ocol zonei care semăna cu un parc, de la marginea 
pădurii publice. Deşi contractul cu Endicott avea o anumită hibă, 
erau totuşi într-o dispoziţie bună.
Masa  fusese  delicioasă,  porţiile  generoase,  chiar  prea  mari. 
Ceruseră şi obţinuseră un tratament regesc, fiind singurii clienţi 
ai localului, la acea oră. Schyler comandase şampanie pentru a 
sărbători succesul. Cash se gîndi că cele două sticle comandate 
trebuie să fi lăsat localul fără şampanie.
Nu  prea  se  comanda  şampanie  într-un  restaurant  .care 
deservea mai muit turiştii obişnuiţi şi localnicii.
Cu o sticlă îşi spălaseră gîţurile de fripturi.  Schyler o ţinea pe 
cealaltă afectuos la piept, acum cînd se îndrepta pe trei cărări 
spre maşină.
- - Hai să lăsăm geamurile jos şi să pornim în viteză, spuse ea, 
veselă.
Ochii  ei  erau  mai  animaţi  decît  o  văzuse  Cash  vreodată. 
Străluceau  cu  o  lumină  de  chihlimbar.  ŞampaniaA  era  bună 
pentru  sufletul  lui  Schyler  Crandall.  îşi  lepădase aerele  ei  de 
doamnă  ca  şi  inhibiţiile.  Nu  mai  era  patroana.  Nu  mai  era 
prinţesa de la Belle Terre, Era sută la sută femeie. Şi trupul lui 
ştia  asta  în  proporţie  de sută  la  sută.  Efectul  ei  asupra  lui  îl  



simţea din creştet pînă în tălpile pantofilor care erau aproape la 
fel de strîmţi ca şi ea.
- Bine, dar conduc eu. Zîmbind în sinea lui, Cash îi deschise 
usa si îi făcu loc să se urce. De ce nu-ti scoţi jacheta? £
- Bună idee. Puse sticla de şampanie lîngă ea şi lăsă să-i 
cadă  jacheta  subţire.  Aplecîndu-se  în  faţă,  îşi  scutură  umerii 
pentru a-şi scoate braţele din mîneci.  Sînii  ei  se legănară sub 
bluză.
Penisul lui observă.
ACash puse jacheta pe bancheta din spate lîngă a lui. In timp ce 
ocolea maşina îşi scoase cravata şi îşi desfăcu cîţiva nasturi la 
cămaşă. Cînd, puţin mai tîrziu,* maşina făcea virajul şi ieşea în 
şosea,  Schyler  4  stătea  cu  pantofii  ei  de*aligator  întinşi  pe 
bordul tapiţat al maşinii şi cu capul dat pe spate. Un picior | era 
aruncat peste coapsa celuilalt şi genunchii erau mult depărtaţi. 
Nu era indecent. Fusta era prinsă dedesubt.
Gîndul lui Cash însă era indecent
- Un om atît de odios, spuse ea, cu un căscat atît de mare 
încît ar fi îngrozit-o pe Macy Laurent. Schyler
nici nu se deranja să-l mascheze.
Doi dintre dinţii ei inferiori erau plombaţi, observă el. Cash nu 
stătuse niciodată într-un scaun de dentist, pînă la armată. Nu 
contase, pentru că fusese dăruit cu o dantură bună. Neglijarea 
controlului dentar bianual era ceva de neauzit la Belle Terre.
- Ce e odios? întrebă el. Eu?
Capul ei rămase răsturnat pe spătar, dar îl întoarse pentru a-l 
privi. Un mic zîmbet placid îi înflorise pe buze. Rujul de pe ele 
dispăruse. Lui Cash îi plăceau mai mult aşa. Avea o gură tipică 
pentru pat, bună de sărutat, bună pentru o mulţime de lucruri.
- Nu, nu tu. Joe Endicott Jr.
- E o puţă. Schyler chicoti,
- Crud, dar adevărat. îl studie o clipă apoi întrebă: Cum se 
face că atunci cînd foloseşti cuvinte vulgare ele nu sună vulgar?
- Nu? :
- Nu, întări ea, nedumerită. Ca şi la Cotton. înjură de te ia 
groaza. întotdeauna a fost aşa. Printre primele cuvinte pe care 
le-am învăţat au fost şi cîteva înjurături pe care le-am auzit la el. 



Mama îl  certa să-şi  perie  limbajul,  tot  timpul.  Căscă din nou. 
Niciodată nu
- mi-au sunat urît cuvintele vulgare în gura lui Cotton.
- E prea tare curentul? 
Sînii ei se ridicară într-o respiraţie lungă, leneşă, întinzînd bluza 
subţire care îşi pierduse de acum apretul. Păreau lesne de atins. 
Cash ardea de dorinţa de a-i simţi. Nu înţelegea de ce no făcea, 
de ce nu întindea mîna peste mica distantă care-i  separa,  să 
acopere  una  din  acele  ridicaturi  moi,  să  ciupească  sfîrcul  cu 
vîrful degetului.  Nu fusese niciodată reţinut faţă de o femeie, 
pînă atunci. Ceea ce vedea şi dorea, | lua. Şi nu i se întîmpla 
nimic.
- Nu, curentul îmi place grozav, suspină Schyler. Ochii ei se 
închiseră. Trezeşte-mă cînd ajungem în Heaven. Chicoti din nou 
şi începu să cînte. Cînd ajung la Heaven, îmi pun pantofi şi-am 
să  umblu  prin  tot  Raiul  Domnului.  Zîmbetul  ei  era  cuceritor. 
Veda  mă legăna în  scaun pe verandă şi  cînta  acest  cîntec  al 
negrilor.
Cash crezu că adormise, dar după o clipă spuse;
- Ciudat nume. pentru un oraş, nu? Heaven . îl iubesc şi îl 
urăsc, înţelegi ce vreau să spun?
Cash o trată cu toată seriozitatea.
- Oui.
- E  ca aluniţa asta  pe care o am pe şold.  E  urîtă,  nu-mi 
place, dar... dar face parte din mine. Nu mi-ar folosi la nimic s-o 
scot,  pentru că  ori  de cîte  ori  m-aş uita  la  locul  acela,  mi-aş 
aminti de ea, în orice caz. Aşa şi cu Heaven şi Belle Terre. Pot să 
plec, să mă duc la celălalt capăt al lumii, vor fi veşnic acolo. Cu 
mine. Ochii ei se deschiseră brusc. Sînt beată?
Cash nu se putu abţine să nu rîdă de expresia ei "alarmată.
- Dacă  eşti  în  stare  să  te  întrebi,  atunci  nu  ţi-ai  pierdut 
complet busola.
-A, buun! închise din nou ochii. Şampania a fost delicioasă, nu? 
îşi trecu limba peste buza inferioară. Cash îşi  mută umflătura 
din pantaloni, într-o
poziţie mai convenabilă.
- Da, délicieux.



- Am ajuns? Schyler se ridică ameţită şi dezorientată.
- Nu chiar. Vreau să-ţi arăt ceva.
- N-am nimic de văzut, spuse ea certăreaţă. Afară, de jur-
împrejur, era pădurea deasă.
Judecînd  după  umbrele  lungi,  aplecate  ale  trunohiurilor  pe 
pămînt, era aproape de asfinţit.
Cash deschise uşa din partea lui şi se dădu jos, luînd sticla de 
şampanie cu el. *
- Vino. Nu fi o sparge-chef. Şi nu uita pantofii.  Schyler îşi 
puse  pantofii  şi  se  dădu  jos,  dar  se  rezemă  de  maşină, 
clătinîndu-se, ţinîndu-se de cap.
- Ţi-e bine? întrebă Cash, venind din spatele maşinii.
- în capul meu e un-concurs de popice cu ochii mei drept 
ţintă.
Cash rîse speriind păsările dintr-un pom. Acestea scoaseră un 
ciripit de protest.
- Ceea ce-ţi trebuie e simplu ca părul cîinelui. Agită sticla 
de  şampanie  în  faţa  ei.  Schyler  gemu.  Luînd-o  de  braţ,  o 
conduse sub bolta copacilor care îi înconjurau.
- Pantofii mei nu sînt făcuţi pentru excursii, Cash, se plînse 
ea.  Tocurile  înalte  se  afundau în  pămîntul  moale.  Ramuri  de 
laptele-cucului i  se agăţau de picioare, lăsîndu-şi sucul alb pe 
ciorapii ei.
Cash o ţinu mai strîns de braţ, ajutînd-o să meargă.
- Nu e departe.
- Pînă unde?
- Pînă unde mergem.
- Nici măcar nu ştiu unde sîntem.
- La Belle Terre.
- Belle Terre? N-am fost niciodată aici.
Urcau o mică pantă. Pămîntul era garnisit cu verbena purpurie. 
Tufe de trandafiri  sălbatici  erau încolăcite în jurul tufelor mai 
mici, cu florile lor roz răspîndindu-şi parfumul în aerul fierbinte, 
tremurător al sfîrşitului de după-amiază.
Ajunseră pe coama dealului. Cash spuse:
- Atenţie. Coborîrea e mai abruptă.



LaA poalele dealului, Laurent Bayon făcea un cot blînd. între el 
şi locul înalt pe care stăteau, pămîntul era acoperit cu arbori de 
esenţă tare şi pini, apoi de-a lungul malurilor noroioase ale apei 
erau cedri.  Soarele de asfinţit  arunca la  rădăcina copacilor  o 
lumină  aurie.  Era  încîntător,  sălbatic  şi  primitor-  un  loc  de 
închinăciune păgîn.
- Cash! exclamă Schyler înfricoşată, cînd o vietate înaripată 
trecu de la un copac la altul, în apropierea lor. A fost un liliac?
- Nu. O veyeriţă zburătoare. De obicei nu ies pînă nu se 
întunecă. Asta a luat-o înainte.
Schyler  privi  la  acrobaţiile  veveriţei  pînă  ce  dispăru  printre 
ramurile stufoase.
Se lăsă liniştea. Aproape că se auzeau gîndacii croindu-şi poteci 
prin  rămurişul  căzut.  Insecte  luminiscente  treceau  razant  pe 
deasupra apei. Albinele bîzîiau în jurul florilor. O pasăre cardinal 
trecu printre pomi ca o săgeată roşie.
Schyler stătea fermecată de acest loc neatins de mînă de om. 
Era natura în echilibru. Lăsată în pace, se perpetuase minunat 
secol după secol. Probabil că era încă beată, se gîndeacuprinsă 
de milă. încerca să înfrumuseţeze realitatea. îi spuse lui Cash la 
ceea ce se gîndea. Acesta nu păru surprins sau amuzat în mod 
deosebit.
- Şi pe mine mă tulbură. Sîntem martorii unei transformări.
v  Schyler  se  uită  în  jur,  dar  nu  văzu  nici  un  proces  de 
transformare. Cash rîse.
- Ar trebui să stăm aici cîteva secole să-i vedem sfîrşitul.
Schyler se uită la ceas.
- Eu va trebui totuşi să ajung acasă pînă atunci. Cash rîse la 
gluma ei. Aceasta îi plăcu. Era prima
oară că îl auzea rîzînd fără urmă de sarcasm.
Cash îşi puse piciorul pe un bolovan, în timp ce ochii lui făceau 
înconjurul pădurii.
- Cred  că  pădurea  iniţială  a  fost  distrusă  de  foc.  S-a 
întîmplat...  probabil  acum  o  sută  de  ani.  Priveşte  acolo,  în 
spatele nostru, spuse el, arătînd cu mîna. Ce fel de copaci vezi, 
în majoritate?
- Stejar. Alte esenţe tari.



- Adevărat.  Dar  după foc,  primii  care au crescut  au fost 
pinii, în special lăstarii. Trebuie să fi fost deşi ca o perie mai ales 
în  primii  ani  după  foc.  Ei  au  atras  păsările  care  au  adus 
seminţele pomilor de esenţă tare din pădurile învecinate.
- Şi  aceştia  s-au  făcut  stăpîni.  Cash  păru  încîntat  că  ea 
înţelegea.
- Ştii de ce?
Schyler  îşi  consultă  memoria,  dar  scutură  din  cap.  |Bf  -  îmi 
amintesc  de  la  Cotton  că  foioasele  de  obicei  supravieţuiesc 
pinilor.
- Seminţele  de  pini  germinează  mai  repede  pe  teren 
însorit. Dar fără lumină, lăstarii mor.
- Deci cu cît au devenit foioasele mai înalte, cu atît pădurea 
a devenit mai umbrită.
- Ajungi la ceea ce vezi aici: pinii cedînd locul foioaselor.
- Atunci de ce nu* toate pădurile devin pînă la urmă păduri 
de foioase?
- Pentru că intervine omul. Asta se întîmplă, spuse el făcînd 
un  gest  cu  mîna,  cînd  o  pădure  domesticită  se  întoarce  la 
sălbăticie.
- E  neumblată.  Schyler  era  impresionată  de  cunoştinţele 
lui. Privind în sus la el, spuse: îţi place mai mult asa, nu?
- Da. Dar.e greu al dracu' să-ţi cîştigi pîinea doar admirînd 
o privelişte. îi întinse mîna. Vino.
O ajută să coboare panta abruptă. Trecură mai departe călcînd 
pe acele de pin care le ajungeau pînă la glezne. O conduse spre 
un trunchi doborît lingă marginea apei. Schyler vedea acum că 
apa nu era stătătoare în acest punct, aşa cum crezuse privind de 
sus, dar curentul era atît de slab încît părea nemişcată.
- Am crezut că nu laşi copacii căzuţi să zacă în pădure.
Cash scoase hîrtia  de pe dopul sticlei  de şampanie,  punînd-o 
atent în buzunar. Cu sîrma făcu acelaşi lucru, după ce o scoase.
- De  obicei,  nu.  Nu  aici.  Se  uită  în  jur  cu  respect  şi 
admiraţie,  ca  cineva  care  priveşte  o  catedrală.  Aici  toate sînt 
lăsate în voia lor. Natura îşi rezolvă singură problemele. Nimeni 
nu se amestecă în legile naturii aici.
- Dar şi asta face parte din Belle Terre.



Dopul sticlei sări afară. Şampania se prelinse pe mîna 1ui şi o 
împroşcă pe Schyler. Rîseră amîndoi. în aceeaşi notă glumeaţă, 
Schyler întrebă:
- Nu crezi că-ţi arogi drepturi de proprietar al mîinii mele?
Cash se uită la ea lung.  
- Aş omorî pe cineva care ar deranja acest loc. Schyler îl 
crezu.
- N-ar trebui să spui asta. S-ar putea să fie nevoie.  Cash 
scutură din cap.
- Cotton gîndeşte la fel ca mine în privinţa asta.
- Cptton? întrebă ea surprinsă.
- Mama e îngropată acolo sus.
Schyler urmări direcţia privirii  lui spre vîrful dealului pe care-l 
coborîseră.
- N-am ştiut.
- Preotul n-a vrut s-o îngroape în locul consacrat pentru că 
ea... Cash luă o înghiţitură de şampanie direct din sticlă. Pur şi 
simplu n-a vrut.
- Pentru că era amanta tatălui meu?
- Aşa cred.
- Probabil că l-a iubit foarte mult.
Cash scoase un mic pufăit care sună ca un rîs amar.
- Da. L-a iubit. Mai luă o înghiţitură. Mai mult decît orice. 
Mai mult decît pe mine.
- Nu se poate, Cash, protestă Schyler repede. Nici o mamă 
n-ar pune un bărbat care nici măcar nu-i e soţ, mai presus de 
copilul ei.
- A  făcut-o.  Cash  îşi  puse  piciorul  pe  buştean,  aproape 
atingîndu-i şoldul, şi se aplecă, lăsîndu-se pe un genunchi. M-ai 
întrebat de ce am rămas aici, în tot acest timp.
-Da.
- Vrei să ştii de ce mai «stau încă într-un loc unde toti mă 
cunosc de bastard?
- Da, mă întreb.
Ochii lui se înfipseră într-ai ei.



- înainte de a muri, mama mi-a smuls promisiunea că n-
am  să  plec  de  la  Belle  Terre  cît  timp  mai  trăieşte  Cotton 
Crandall. M-a pus să jur.
Schyler înghiţi în sec, emoţionată.
- Dar de ce... de ce ti-a cerut asta? Cash scutură din umeri.
- Cine ştie. Cred că m-a vrut îngerul lui păzitor.
- Să-I păzeşti de ce?
- De el însuşi, probabil. Schimbînd subiectul, o întrebă: vrei 
şampanie?
- N-ar trebui. -Ce naiba!...
îi împunse umărul cu sticla. Schyler o luă şi bău. Vinul spumegă 
în gura şi în gîtul ei.
- E prea caldă.
Vru să-i dea sticla înapoi, dar fu oprită de intensitatea cu care el 
o  privea.  Pădurea  care  fusese  atît  de  activă  cu  cîteva  clipe 
înainte deveni deodată tăcută. Nimic nu se mai mişca. Schyler 
putea  simţi  valurile  de  căldură  emanînd  din  pămînt,  prin 
trunchiul uscat, prin vestmintele ei,  pătrunzîndu-i în corp prin 
pulpe.  Urechile  începură  să-i  ţiue  de  atîta  linişte.  în  .  ciuda 
şampaniei pe care tocmai o înghiţise, gura îi era uscată ca vata.
- Ar fi  mai bine să plecăm. Se ridică în picioare. Cash îşi 
lăsă piciorul pe pămînt, dar nu dădu nici un semn c-ar vrea să 
plece.  Continua  s-o  privească.  Nervoasă  şi  grăbită  să  umple 
liniştea,  începu  să  se  bîlbîie:  mulţumesc  că  m-ai  ajutat  în 
povestea cu
I  Endicott  şi  pentru  că  mi-ai  arătat  locul  acesta.  N-aş fi  ştiut 
niciodată de existenta lui. E frumos, e...
Cash mai  avea încă sticla  de şampanie  în  mînă  cînd îşi  puse 
braţul  pe după gîtul  ei  şi  îi  prinse capul în unghiul  cotului.  îi 
închise buzele cu un sărut fierbinte, umed.
Braţele  lui  Schyler  se  încolăciseră  pe  după  corpul  lui  zvelt. 
Unghiile ei se înfipseră în muşchii supli ai spatelui. Se răsuciră 
astfel încît corpurile lor să se afle fată în fată.
Se sărutară flămînzi, un sărut în care buzele şi limbile încercau 
să  guste  cît  mai  mult  şi  cît  mai  repede  posibil.  Se  opriră  să 
respire  şi  se  priviră  adînc  în  ochi.  Răsuflarea  lor  era  grea  şi 
neregulată.



- Cu tine mi-am încălcat toate regulile.
Cash  îşi  privi  propria  mînă  lunecînd  în  jos  spre  L  sînii  ei. 
Cuprinse unul, îl ridică, îşi folosi degetul mare făcînd sfîrcul să 
se întărească, să împungă bluza.
- Să te ia naiba, vreau din nou, spuse el răguşit.
- Şi eu.
- Oui?
- Da. Unde?
- Aici.
- Aici?
- Oui.
-Eu
începură  să  se  sărute  din  nou.  Limba  lui  atinse  interiorul 
mătăsos al gurii ei, cu o implicaţie carnală. Muşchii obrazului ei 
se contractară, prinzîndu-i limba strîns. Cash gemu şi îşi frecă 
bărbăţia  de  pîntecul  ei.  Ea  îşi  lăsă  mîna.în  jos,  să-l  atingă 
mîngiindu-l încet,  blînd.  Cash scoase un strigăt răguşit.  Ca un 
singur corp, cu gurile lipite căzură în genunchi.
Cash îi prinse umerii în mîini şi o aplecă pe spate. Corpul ei căzu 
pe un pat de frunze şi ace de pin care fîşîiră mai excitant decit 
cearceafurile  de  satin.  Răspunzînd  unei  nevoi  masculine, 
primitive, de a poseda şi domina, Cash se întinse deasupra ei.
Schyler reacţiona cu aceeaşi pasiune, deşi răspunsul ei era pur 
feminin. îşi desfăcu pulpele. El se afundă imediat şi puternic în 
moliciunea  caldă,  vulnerabilă  a  feminităţii  ei.  Ceea  ce-i  făcea 
diferiţi, era lucrul cel mai minunat. Amîndoi scoaseră un sunet 
lung  ca  un  geamăt  care  e  rezervat  de  obicei  momentului 
spurem.
Ridicîndu-şi şoldurile, Schyler se strădui să-şi tragă fusta în sus 
pe picioare,  să nu-l  incomodeze. Cash îşi  freca brutal  faţa de 
sînii  ei,  cu  gura  deschisă,  umedă  şi  fierbinte.  Se  luptă  cu 
închizătoarea  centurii,  dar  nerăbdarea  lui  de  a  o  pătrunde îl 
făcea să bîjbîie stîngaci.
Printre gîfîieli sacadate, înjura frustrat. Schyler îi dădu mîinile la 
o  parte  şi  atacă  închizătoarea.  Dar  nici  ea  nu  era  prea 
îndemînatică. Mîinile lor se luptau una cu alta în graba lor de a 
desface cureaua.



Apoi. simultan, îşi dădură seama că gemetele lor de agonie nu 
erau tot ceea ce se auzea. Brusc, Cash se dădu jos de pe ea şi se 
ridică în picioare.
- Câsh, ai auzit...
- Şîîît! Ridică o mînă impunînd tăcere. Ascultară. Zgomotul 
se auzi din nou. Un sunet
jos, de nerecunoscut.
Cu  paşi  uşori  de  cerb,  tăcut  ca  o  umbră,  se  furişă  de  lîngă 
Schyler, printre pomj^îri direcţia zgomotului. Antrenamentul lui 
de luptător în jungla 11 servi de minune. Avansa fără să mişte 
nici măcar o frunză. Scoase cuţitul din teaca lui mică de la ^pate. 
Se  tîrî  de-a  lungul  malului  noroios  şi  ocoli  trunchiul  putrezit 
al,unui cedru.
„Ijsuse!"
Schyler,  părăsind  cuibul  dragostei  pe  care  corpurile  lor  îl 
făcuseră în frunziş, se strecură după el, alunecînd pe noroi.
- Ce este? întrebă ea, ocolindu-l. Gayla!

Capitolul  35
Tînăra negresă se uită la ei îngrozită. Avea ochii roşii. Zgîrieturi 
umflate  şi  sîngerînde  îi  deformau complet  un  obraz.  Hainele 
erau  sfîşiate.  Pielea  era  acoperită  de  vînătăi  şi  tăieturi.  Un 
pantof îi lipsea.
Cash privi atent ambele maluri ale apei şi dealul de deasupra. 
Ochii  lui  erau  ascuţiţi  ca  un  cuţit  de  tăiat  trestie.  Schyler 
îngenunche în noroi.
- Gayla, Dumnezeule! Gayla! Repetă numele încet şi întinse 
mîna s-o atingă pe prietena sa din copilărie.
Gayla se feri.
- Nu-ţi fie teamă, Gayla. Sînt eu, Schyler. Tulburată, ridică 
privirea spre Cash. Nu mă recunoaşte.
- Ba da, Schyler. Gayla îşi trecu limba peste tăietura urîtă, 
adîncă de pe buza inferioară, de unde sîngele îi cursese şi pe 
piept. Nu te uita la mine. Pleacă, te rog...
Din ochii ei ca ciocolata izvorau lacrimi. îşi strînse picioarele sub 
corp, făcînd un efort de a-şi ascunde goliciunea. Schyler aşeză 



capul Gaylei pe genunchii ei şi îşi lăsă palma pe obrazul neted, 
rănit.  Era singurur lucru după care mai putea fi  recunoscută. 
Schyler speră că desfigurarea ei va fi doar temporară.
- Ah,  am de  gînd  să  mă  uit  la  tine  mult,  şopti  Schyler, 
pentru  că  mi-a  fost  foarte  dor  de  tine.  O  să  ne  amintim  de 
vremurile trecute şi, cînd ai să te simţi mai bine, o să rîdem ca 
puştoaicele.
O lacrimă se prelinse într-una din zgîheturile de pe obrazul ei.
- Nu mai sînt o fetiţă, Schyler. Sînt...
- Eşti prietena mea, accentua Schyler.
Gayla închise ochii şi începu să plîngă cu adevărat.
- Nu merit.
- Slavă Domnului  că  nici  una  din  noi  nu capătă ceea ce 
merită.  îh timp ce continua s-o ţmă,  mîngîind-o uşor  pe cap, 
Schyler privi în sus la Cash care cercetase împrejurimile.
- Ai văzut pe cineva?
- Nu. îngenunche şi examina opera descreieratului. Jigger 
ţi-a făcut asta?
Gayla dădu din cap.
- Cîinele ăla nenorocit,  spuse Cash. Probabil  că a bătut-o 
apoi a aruncat-o. Pare să se fi prăbuşit de pe deal.
Părul ei strîns era plin de gunoaie de pădure, pe
haine avea ramuri şi frunze. Braţele goale şi picioarele
erau pline de noroi. *
- Nu, d-le Boudreaux, spuse Gayla, pronunţîndu:i numele 
corect, cu o voce muzicală de contrâlto, o voce tipică Indiilor de 
vest, voalată de lacrimi, alunecat pe deal, dar nu Jigger m-a adus 
aici. fugit de la el.
- Ai făcut pe jos tot drumul ăsta?
- Da.
- E în căutarea ta?
- Nu...  Nu  ştiu.  Vă  rog,  lăsaţi-mă.  Uitaţi  că  m-aţi  văzut. 
Lăsati-mă să mor aici şi voi fi fericită. Nu mă pot întoarce. M-ar 
omorî. Nu ţin să trăiesc, dar nu vreau să-i fac plăcerea să mă las 
omorîtă.
- N-o să te omoare. N-o să-ţi facă nimic pentru că am să te 
apăr eu. Şi poţi fi  sigură că n-am să te las să mori aici, spuse 



Schyler hotărîtă. Poţi s-o duci pînă în vîrful dealului? îl întrebă ea 
pe Cash. Dacă ajungem cu ea pînă acolo, eu rămîn cu ea iar tu 
chemi o salvare.
- Nu! Gayla aproape că sări în sus. Nu, lisuse, nu, vă rog. O 
să mă găsească şi o să mă omoare.
- La spital eşti în siguranţă.
Gayla,  aproape  isterizată,  dădu  din  cap  puternic,  în  ciuda 
durerii.
- Jigger m-a bătut,  apoi m-a închis în magazia de unelte, 
dar  am  evadat.  Cînd  o  să  vadă  că  nu  mai  sînt,  o  să 
înnebunească.
- Deja e nebun.
- O să mă găsească, indiferent unde. O să mă omoare c-am 
fugit  de  la  el,  Schyler.  A  jurat  pe  cruce  c-o  s-o  facă.  Şi  sînt 
convinsă de asta. Apucă bluza lui Schyler cu amîndouă mîinile. 
Dacă mă ajuţi,  o  să-ţi  facă şi  ţie  ceva.  Pleacă,  te  rog.  Nu mă 
atinge.  Sînt murdară. Nu trebuie să ai de-a face cu o tîrfă ca 
mine.
- Ajunge! strigă Schyler. Nu mi-e teamă de Jigger Flynn.-Să-I 
prind eu că se apropie de noi, că-l împuşc eu însămi!"
Gayla începu să plîngă din nou. Schyler îşi îndulci tonul.
- Dacă nu eşti în siguranţă la spital, te ducem la Belle Terre. 
îţi promit că acolo vei fi în siguranţă.
Cash o trase pe Gayla spre el.
- Hai, Gayla, poţi să mă iei pe după gît? Da, poţi, p îndemnă 
el  blînd,  cînd  ea  dădu  din  cap  că  nu.  încearcă.  Aşa.  Strînge 
mîinile acum. E bine.
Cash îşi trecu braţele pe sub ea şi o ridică.
- Cash, sîngerează, şopti Schyler. Spatele rochiei Gaylei eră 
plin de singe rdşu-aprins.
- Gayla, ce ţi-a făcut?
- A leşinat, spuse Cash. Capul Gaylei atîrna pe umărul lui. E 
mai bine. O să fie un drum greu.
începu să urce dealul. Schyler luă sticla de şampanie pe care o 
aruncase el şi urcă în urma lui. Tocurile ei înalte se umplură de 
noroi. Ramurile se frecau de fusta ei scumpă, dar ea nu le dădu 



nici o atenţie. Se întreba cum supravieţuise Gayla căzăturii pe 
panta aceea abruptă.
După un drum care păru o ascensiune pe Everest, ajunseră la 
maşină. Schyler alergă înainte şi deschise uşa din spate. După ce 
se urcă, spuse:
- Pune-i capul în poala mea. Hai la spital cît poţi de repede. 
Nu contează ce-a spus, trebuie să ajungă repede la Urgenţă.
Cash o puse pe Gayla pe banchetă aşa cum spusese Schyler, dar 
nu- şi retrase capul şi umerii din uşă. Rămase aplecat privind-o.
- Ce-i? Ce s-a întîmplat? Porneşte, ordonă ea.
- La  spital  va  primi  îngrijiri,  dar  vor  chema şi  şeriful,  în 
legătură cu asta. Arătă cu capul spre femeia inconştientă. Acesta 
o să facă o cercetare de rutină, dar n-o să-i facă nici pe dracu lui 
Jigger. După cîteva zile, spitalul o va elibera, iar Jigger va fi acolo, 
aşteptînd-o. Şi va fi mai rău, de data asta.
Schyler privi la faţa brutalizată a Gaylei şi îşi dădu seama că avea 
dreptate.
- Bine. S-o ducem la Belle Terre. Nu ştiu dacă am să pot 
aduce un doctor acolo...
- Pot eu.
Cash trînti uşa, ocoli maşina în fugă şi se urcă la volan. într- o 
secundă demară şi porni în viteză pe sosea în lumina scăzută a 
asfinţitului.

- Tricia, mai vrei un pahar?
- Nu, mulţumesc, dragă. Domnişoara Graves trebuie să ne 
anunţe cina din clipă în clipă.
Tricia îşi umplea timpul cu ediţia subţirică, de după-amiază, a lui 
The Heaven Trumpet. Era o dare de seamă completă a colectei 
întreprinse  de  Liga  Juniorilor  pentru  Glee  Williams.  Tricia  se 
simţea  flatată  şi  iritată.  Flatată  pentru  că  ei  i  se  atribuia 
neobişnuita revărsare de generozitate, iritată pentru că Schyler 
fusese  cea  care,  de  fapt,  organizase  gestul  binefăcător  şi 
îndeplinise  cea  mai  mare  parte  a  muncii  de  colectare  a 
alimentelor,  îmbrăcăminţii  uzate  şi  a  altor  lucruri  de  strictă 
necesitate.



- începe zău, să devină obositor, să aşteptăm după Schyler 
în  fiecare  seară  să  vină  la  cină.  Veşnic  întîrzie,  spuse  ea 
impacientată.
- Nu ştia sigur la ce oră se întoarce de la Endicott, spuse 
Ken sugînd un cub de gheaţă cu gust  de Burbon, luat  de pe 
fundul paharului. E un drum lung.
- Cel puţin să fi dat un telefon.
- Calmează-te.  Uite  că  vine.  Ken  îşi  puse  paharul  pe  o 
măsuţă  şi  ieşi  de  pe  verandă  pe  scări.  Şi  vine  ca  dracu  de 
repede. Nu cred că-i ea la volan.
- Poate că, în sfîrsit, a înţeles că nu trebuie să mai întîrzie.
Tricia lăsă leneş ziarul jos şi se duse în casă.
- Ce dracu?... întrebă Ken retoric. Cash opri maşina cu un 
scrîşnet de frîne la cîţiva
paşi de trepte; sări din maşină precipitat, apoi deschise uşa din 
spate  cu  o  smucitură.  îndoindu-se  de  mijloc,  se  întinse  şi  o 
scoase afară pe Gayla.
- Ce dracu se întîmplă aici? spuse Ken barîndu-i drumul lui 
Cash cînd acesta puse pasul  pe prima treaptă a scărilor care 
duceau spre verandă. Schyler, aştept să-mi spui...
- Dă-te la o parte,  Ken. Tricia,  e vreuna din camerele de 
oaspeţi curată? Ambii Howell se holbau la Cash şi Gayla ca şi 
cum ar  fi  fost  nişte  extraterestri  care  aterizaseră  în  smîrcuri. 
Răspunde-mi! porunci Schyler. E vreuna din camerele de oaspeţi 
curată?
Ochii Triciei îi întîlniră pe ai surorii ei.
- Ce-i cu fata? y- A fost bătută măr, cît p-aci să moară. Care
cameră e liberă?*
- Nu cumva ai de gînd s-o duci în casă!?... Schyler scoase 
un sunet de neîncredere şl
dezgust. Se uită spre Ken, cerîndu-i sprijin. Acesta se uita la Cash 
care era nas în nas cu el pe trepte, Ken
cu o treaptă mai sus, dar exact în drumul lui.
Ce-aveţi amîndoi?! exclamă Schyler. N-o recunoaşteţi pe Gayla?
- Ba da, şuieră Tricia k:*> E grav rănită.
- Atunci du-o ia spital. P~ O duc înăuntru.



Schyler  îl  ocoli  pe  Ken şi  îi  arătă  lui  Cash  să  facă la  fel.  Era 
bucuroasă că acesta avea mîinile ocupate cu Gayla; altminteri ar 
fi uzat de forţă pentru al da pe Ken la o parte. După expresia 
ucigaşă din ochii lui, iar fi plăcut grozav s-o facă.
Schyler traversă veranda şi  întinse mîna spre clanţă. Tricia se 
postă în faţa ei şi se lipi de uşă, blocîndo.
|ş* Mama s-ar răsuci în mormînt dacă ar şti că-i aduci pe ăştia 
în casă.
- Gayla a mai fost în casă. De multe ori. Ne jucam cu ea, ai 
uitat?  Mama  ei  îţi  călca  hainele,  îţi  spăla  farfuriile,  îţi  gătea 
mîncarea. Şi Veda era mai neagră decît Gayla.
- Aici nu-i vorba de rasism.
- Atunci, de ce?
- Mă obligi să fiu dură, Schyler. E tîrfa lui Jigger Flynn! strigă 
Tricia.
Schyler se înroşi de furie.
- Şi a cui e vina?
Tricia ezită dar îşi reveni repede.
- N-oi vrea să zid că a mea!? -Nu?
- Dai vina pe mine pentru tot ce se-ntîmplă!
 N-am timp de discuţii acum, Tricia. spuse Schyler, pierzîndu-şi 
răbdarea în faţa atitudinii copilăreşti a Triciei. Asta e o casă. Nu 
e sfînta sfintelor. Nici Gayla, nici Cash n-o pot întina. Mama n-o 
să  ştie  niciodată  cine  intră  în  ea.  Chiar  dacă  priveşte 
dezaprobator de sus, nu "poate mişca un deget. Acum dă-te la o 
parte.
Schyler  o  împinse  pe  Tricia  la  o  parte  şi  deschise  uşa  cu  o 
smucitură.
- Ştii ce părere are Cotton despre e/, strigă Ken după ea.
Schyler se întoarse şi reflectă o clipă, apoi spuse:
- Nici Cotton nu poate face nimic-acum. Schyler se uită la 
Cash şi arătă cu o înclinare a
capului spre holul spaţios de dincolo de uşă. Pentru prima oară 
în viaţa lui, Cash Boudreaux trecea pragul la Belle Terre.
D-na Graves stătea în hol, arătînd ca ultimul paznic înfricoşător 
la porţile raiului.



- E  vreuna  din  camerele  de  oaspeţi  curată?  o  întrebă 
Schyler.
- Nu pentru una ca ea, spuse ea încrucişîndu-şi braţele pe 
pieptul ei ofilit,  ca şi cum şi-ar fi  declinat orice răspundere în 
legătură cu ceea ce se întîmpla.
- Atunci  o  ducem  în  camera  mea,  spuse  Schyler  calm. 
Pregăteşte  una  din  camerele  de  oaspeţi  pentru  mine.  Se 
îndreptă  spre  scări.  Apropos,  d-nă  Graves,  asta  e  ultima 
dumitale misiune la Belle Terre. Te rog să eliberezi casa de toate 
lucrurile  dumitale personale.  Vei  găsi  un cec  pentru serviciile 
dumitale pe masa din hol, peste o oră.
Schyler alergă înaintea lui Cash pe treptele abrupte. Cash urca 
treptele  cîte  două  odată.  Doamna  Graves  rămăsese  cu  gura 
căscată  în  hol.  Tricia  şi  Ken  păreau împietriţi.  Schyler  ignoră 
privirile lor îndreptate.- j in sus, ajunse la palierul etajului mtti 
şi-i  indica  lui  Cash  unde  s-o  ducă.  Acesta  o  lui  înainte.  Cînd 
ajunse şi ea în uşă, Cash o depunea deja pe Gayla în pat.
O să murdărească tot, spuse Cash. Cînd îşi scoase mîinile de sub 
Gayla, piepţii cămăşii lui erau plini de sînge
-»Nu contează. Am făcut o murdărie şi mai mare jos, mormăi ea 
în  timp  ce  se  apleca  deasupra  Gaylei.  In  timp  ce  o  dezbrac, 
cheamă doctorul.
- Fără doctori!
- Cum? Schyler sări în picioare şi-l privi fără să înţeleagă.
- Dezbrac-o  pînă  mă  întorc.  Se  îndreptă  spre  uşă.  Stai! 
Schyler alergă după el. Degetele ei
alunecară pe mîneca lui plină de sînge, dar reuşi să-l oprească. 
Parcă spuneai că poţi aduce un doctor. Unde te duci?
Eu sînt doctorul, dar trebuie să-mi aduc leacurile.
Schyler  se  făcu  palidă.  r^  Eşti  nebun?  Are  nevoie  de  ajutor 
competent.  Ar  putea  muri.  Asta  nu-L  o  muşcătură  de  ţintar. 
Sîngereazâ şi nici măcar nu ştiu...
- E  o  stngerare  vaginală.  A  avut  un  avort.  Schyler  trase 
brusc aer în piept şi-l reţinu. Se uită la el fără să poată scoate un 
cuvînt. Ştiu asta. Mama a pierdut o sarcină. Nu era nimeni care 
s-o îngrijească. A trebuit s-o fac eu. Ea îmi dădea instrucţiuni. 
Ştiu cum trebuie procedat.



Schyler se răsuci pe căfcîie şi se repezi la telefon. Luă receptorul, 
dar înainte de a fi ajuns la urechea ei, Cash i-l smulse din mînă 
si-! tffnti în furcă.
- I-ai promis Gaylei, spuse ea.
- îmi iau toată răspunderea,
- Ai promis!
- Dar n-am ştiut că-i atît de grav. Dacă moare? Strigau unul 
la altul. Cash îi strînse umerii între
palme şi îşi coborî mult vocea:
- Pot  s-o vindec.  Ai  încredere în  mine.  li  scutură umerii. 
Acordă-mi încredere!
Cîteva clipe grele, Schyler îl privi în ochi, apoi se uită la Gayla. 
Cînd îşi întoarse din nou privirea la el, corpul ei se muia ca pînza 
din care îi era făcută bluza. Abia mişcîndu-şi buzele, spuse:
- Dacă cineva de jos încearcă să te oprească...
- Am eu grijă. Nimic nu mi-ar face mai multă plăcere.
Schyler se uită după el, sperînd să nu fi luat o decizie greşită. Se 
întoarse lîngă pat, la sarcina sumbră care o aştepta.
Schyler avu timp s-o spele puţin pe Gayla înainte de întoarcerea 
lui Cash. Murdăria şi sîngele uscat acoperiseră urmele bătăilor 
anterioare.  Cu  fiecare  ştersătură,  mila  lui  Schyler  pentru 
prietena  ei  creştea  în  aceeaşi  proporţie  cu ura faţă  de Jigger 
Flynn.  în  clipa  cînd  Cash  intră  repede  pe  uşă,  Schyler  avea 
lacrimi de compătimire în ochi.
- Are cicatrici pe tot corpul, îi spuse ea.
- Mă îndoiesc că Jigger e un amant blînd.
- E un animal Hre ar trebui băgat în cuşcă.
- Nu-ţi ţine respiraţia. Cash se aşeză pe marginea patului şi 
studie faţa Gaylei. Cum e prin celelalte părţi?
- Nu mai sîngerează.
- Bun. A dat vreun semn de trezire?
- E conştientă. Gemea în timp ce o spălam. Cash îşi puse 
mîna pe fruntea Gaylei şi îi rosti numele încet.
- Gayla, răspunde-mi. Vreau să-ti pun cîteva
întrebări.
Ochii ei se deschiseră. Se uită la el, apoi peste
umăr, la Schyler.



- Eşti la Belle Terre. Eşti în siguranţă, spuse el.
- în siguranţă...
Priviră buzele tăiate şi umflate rostind cuvîntul de
necrezut. Ochii ei se închiseră liniştiţi.
- Nu adormi, spuse Cash, scuturînd-o să se trezească. Am 
să-ţi fac un tratament, dar trebuie să ştiu cîteva lucruri.
Gayla se lupta să-şi ţină ochii deschişi.
- Da.
Cash  îşi  desfăcu  săculeţul  de  piele  şi  scoase  un  borcan  de 
pomadă. Trase cearceaful şi începu să aplice substanţa galbenă 
pe zgîrieturile de pe pieptul
şi braţele ei.
- In cîte luni erai?
Ochii  i  se umplură de lacrimi,  cuprinsă din nou de vechea ei 
teamă. Faţa i se strîmbă de durere.
- Nu puteam păstra copilul lui. E omu' dracu'. Nu puteam.
- Nu  mai  e  nici  un  copil.  Cash  o  strînse  de  mină, 
încurajator. Cînd ai început să sîngerezi? Cît a întîrziat ciclul?
- Şase - opt săptămîni.
- Bien.
- Am luat doctoriile pe care mi le-ai trimis.
- Doctoriile?! exclamă Schyler. Se întoarse spre Cash. Ştiai 
de asta, dinainte?
Cash  o  făcu  să  tacă.  Gayla  continuă  să  vorbească  cu  o  voce 
slabă, pierdută.
Jigger zicea că i-ai spus că o să-mi treacă repede.
Schyler îi ceru din nou explicaţii lui Cash:
- l-ai dat omului ăluia doctorii pentru ea?
- Oui. Acum taci.
- Ai avut de-a face cu el? întrebă Schyler, uimită. Cash se 
întoarse brusc spre ea.
Da. A venit la mine acasă şi mi-a spus că Gayla sîngerează. Că 
făcuse un avort. Ce era să fac, să-l ignor?
- Puteai să-mi spui.
- Ca  să  faci  ce?  Să  te  amesteci  într-o  treabă  care  nu  te 
priveşte?  Să  te  duci  iar  să  tragi  cu  puşca  şi  să-l  înfurii  cu 
adevărat de data asta? Schyler tăcu, dar Cash mai fumega încă: 



în plus, asta s-a întîmplat cînd îi era rău lui Cotton, cînd părea că 
n-o să supravieţuiască. Aveai destule pe cap şi era ultimul lucru 
care-ţi mai lipsea.
Se  întoarse  ia  sarcina  lui  neplăcută.  îşi  puse  degetul  pe  o 
cicatrice circulară de pe sînul Gaylei.
 Arsură de ţigară, spuse el încet. Gayla gemu fa amintirea aceea 
îngrozitoare.  Faţa  lui  Cash  era  plină  de  compătimire.  Ce  a 
produs avortul?
Gayla se întoarse într-o parte şi îşi îngropa capul în perna albă 
ca  zăpada.  Schyler  şi  Cash  schimbară  o  privire,  nedumeriţi. 
Spusese că nu voise să ţină copilul lui Jigger, dar acum părea 
tulburată de avort. Cash o apucă de umăr şi o întoarse.
- Gayla, spune-mi ce s-a întîmplat? Te-a brutalizat Jigger?
Lacrimile curgeau pe obrazul ei devastat dizolvind
 
- Eu l-am provocat. Eu mi-am produs sîngerarea.
- lisuse! exclamă Cash.
Schyler îşi puse mîinile în şolduri şi le apăsă pînă se albiră.
- Nu puteam să  fac  un  copil  cu  el,  reluă  Gayla  cu  voce 
răguşită. O să mă duc în iad pentru că l-am ucis, nu? Dumnezeu 
mă va trimite în iad pentru uciderea pruncului.
Era aproape isterică. Cash se aplecă asupra ei, presînd-o înapoi 
pe pernă.
- N-o să te duci în iad, Gayla. Nu tu ai păcătuit. Tu ai fost 
doar victima păcatului. Doctoriile pe care ţi
| le-am trimis te-au ajutat?
- Da,  mulţumesc  d-le  Boudreaux.  Am fost  cu  i  adevărat 
bolnavă pînă mi-a adus Jigger doctoriile. Am
urmat instrucţiunile şi le-am luaVpe toate. Sîngerarea s-a oprit. 
Mă simţeam mai bine, dar apoi...
Se uită prin cameră obosită, ca şi cum ar fi depus mărturie în 
faţa  unui  judecător,  iar  criminalul  ar  fi  |  urmărit-o  atent, 
pregătit s-o omoare dacă ar fi spus adevărul.
- Şi apoi ce, Gayla? o îmboldi Cash blînd, | ; tamponîndu-i 
o tăietură de pe umăr cu o bucată de
i vată îmbibată în apă oxigenată.



Gayla ridică ochii spre Schyler. Ochii ei negri luceau înlăcrimaţi 
din cauza remuşcărilor.
- M-a obligat să mă duc cu un domn. Cuvintele erau abia 
perceptibile. N-am vrut. l-am spus că nu pot pentru că nu eram 
complet vindecată, dar...  îşi  întoarse din nou faţa spre pernă, 
omul plătise o sută de dolari pentru mine. Jigger m-a obligat să 
mă duc.
Cash  se  uită  la  Schyler.  Ea  îşi  scutură  capul,  |  incapabilă  să 
creadă. Povestea Gaylei era medievală.
Genul acesta de sclavie nu putea să existe în secolul XX. Şi totuşi 
exista
- Şi acest domn, spuse Cash, ca un mîrîit, te-a obligat să te 
culci cu el? Gayla dădu din cap. Cash înjură vulgar. De ce te-a 
bătut Jigger?
- Pentru că am refuzat să mă duc din nou, azi. l-am spus lui 
Jigger că nu mă simt bine, că am început din nou să sîngerez... 
dar el n-a vrut să-l înfurie pe omul acela.
- Era tot ăla dinainte?
- Cred că da. Era maşina lui.
- Cine? Cum îi cheamă?
- Nu ştiu, dar... -Ce?
- Face poze. Mă pozează. Pe Schyler o trecură fiori.  Cash 
reţinu informaţia.
- Ce s-a întîmplat exact în după-amiaza asta?
- Am zis  că  nu  mă duc.  Omul  s-a  plictisit  aşteptînd şi  a 
plecat.  După  aceea  Jigger  m-a  biciuit  cu  cureaua  de  ascuţit 
bricitfl.  El  mi-a  făcut  asta  -  arătă  spre  maxilarul  umflat  -  cu 
pumnul. Avea un lanţ înfăşurat pe el.
Cash scăpă o înjurătură murdară la adresa lui Jigger,  pe care 
Schyler o aprecie ca fiind binemeritată.
- Mi-a spus să mă mai gîndesc în timp ce eram închisă în 
magazie. Gayla începu să tremure. E cea mai rea bătaie pe care 
mi-a dat-o pînă acum. Data viitoare o să mă omoare. A trebuit 
să fug cît mai puteam. Faţa ei se contorsiona de frică. O să mă 
omoare cînd m-o găsi.
- Cît timp eşti aici n-are ce să-ţi facă. Schyler puse



o mină liniştitoare pe braţul Gaylei. Nu trebuie să-ţi mai fie frică 
de el de acum,. Gayla nu părea atît de sigură.
- Nu mă deteşti pentru ce-am făcut?
- Bineînţeles că nu. Eşti o victimă.
- Mama nu putea lucra. Era bolnavă. A trebuit s-o h/ănesc 
eu, să-i cumpăr medicamente. N-am putut găsi o slujbă, aşa că 
am acceptat-o pe aceea de picoliţă la o berărie. Mama m-ar fi 
omorît  dacă ar fi  ştiut  ce fac.  l-am spus că lucrez  la  lăptăria 
Mart.
îşi umezi buzele şi mototoli marginea cearceafului pe care Cash 
îl trăsese peste ea.
- Boala  s-a  agravat,  i-am cerut  lui  Jigger  să-mi  mărească 
leafa. Mi-a răspuns că nu există decît un
I singur mijloc de a cîştiga mai mulţi*bani.
- Taci, Gayla, taci, spuse Schyler.
- M-am dus cu primul bărbat pentru că obţineam cincizeci 
de dolari. Am plîns foarte mult din cauza lui Jimmy Don. Ştiam c-
o să mă urască, dacă află. N-am vrut s-o mai fac. Jur că n-am 
vrut să devin o tîrfă.
- Ştiu, nu trebuie să-mi mai spui. ^
- Dar  cei  cincizeci  de  dolari  s-au  dus  repede.  Şi  aveam 
nevoie de alţii - umerii ei tremurară. M-am mai dus cu unul... 
Apoi cu altul. Mi-i aducea Jigger.
- Gayla, nu-i nevoie să te confesezi, spuse Cash. O cuprinse 
pe Gayla în braţe şi îi spuse lui Schyler:
- Trebuie s-o examinez. Poţi să-i aduci o băutură? Ceai cald 
şau altceva?
Schyler o mai mîngîie o dată înainte de a se retrage. După ce 
închise  uşa  în  urma  ei,  respiră  lung  şi  adînc  cîteva  clipe, 
rezemată de perete. Era obosită fizic şi nervps, dar nu era timp 
de odihnă. Se duse jos.
Ken lipsea. Tricia era în salonul din faţă. Se opri din plimbat cînd 
o  văzu  pe  Schyler  şi  se  duse  furioasă  dupâ  ea  în  bucătărie. 
Schyler puse ceainioul pe maşina de gătit şi aprinse gazul.
- Sper că n-ai vorbit serios cînd ai concediat-o pe doamna 
Graves, spuse ea.
- Mulţumesc că mi-ai amintit. Trebuie să-i scriu un



Nu te las s-o concediezi.
~ Am făcut-o deja. O dispreţuiesc pe femeia asta. încă de cînd 
m-am întors.
Dar nu poţi s-o concediezi chiar aşa, spuse Tricia pocnind din 
degete sub nasul  lui  Schyler,  numai pentru că  a exprimat  cu 
voce tare ceea ce eu şi Ken gîndeam. Sa întîmplat ceva cu tine. 
Schyler. Ai devenit complet imposibilă. Nu se mai poate discuta 
cu tine în ultimul timp
- Am concediat-o pentru că a insultat o prietenă a mea. Şi 
-cu toate că prietena era leşinată în acel moment şi  n-a auzit 
insulta, eu am auzit-o. In legătură cu atitudinea mea, spuse ea 
gînditoare, poate că ai dreptate. Puse calmă ceainicul pe o tavă. 
Ridicînd tava, o privi pe sora ei: doamna Graves poate sta pînă 
mîine dimineaţă. N-am timp să scriu cecul acum.
Faţa Triciei se întunecă. Se ţinu după Schyler în timp ce aceasta 
se îndrepta spre scări.
- N-ai să scapi aşa uşor cu asta, domnişoară Mare-şi-Tare. 
Unde te trezeşti ca, după ceai lipsit şase ani. să vii acum să faci 
ordine şi să schimbi rînduielile stabilite de mine?
Schyler se întoarse cu faţa la ea.
- Tot ceea ce ai făcut tu trebuie refăcut, Tricia. Tricia deveni 
dreaptă şi rigidă ca o săgeată. Cu dinţii încleştaţi o avertiză:-
- Mîine la prima oră, Cotton va afla tot.
Schyler puse tava pe masă şi o împinse pe Tricia cu spatele la 
perete.
- Cotton n-o să afle nimic, spuse ea printre dinţi. E clar?
- Aşteaptă şi-ai să vezi.
- Dacă dai buzna în-spital şi-l superi, ce-o să se întîmple? O 
să  aibă un nou atac, nu? Ar putea muri.  Subit.  Şi-atunci cum 
rămîne cu toate planurile voastre de a vinde Belle Terre? S-au 
dus. Pentru că sînt sigură că testamentul o va îrfipărţi egal între 
noi amîndouă. Şi mai curînd ajung în iad decît să-mi vînd partea 
mea. Şansele tale de a-l convinge pe Cotton s-o vîndă sînt atît de 
mici încît sînt neglijabile. Dar şansele tale la mine sînt zero. Luă 
tava de pe măsuţă. Gîndeşte-te la asta, surioară, înainte de a te 
duce la Cotton şi a ciripi.



în dormitor, Cash strîngea cu blîndeţe cuvertura în jurul Gaylei. 
Schyler se uită la el, întrebătoare.
- Nu cred că şi-a făcut prea mult rău, deşi Dumnezeu ştie cum a 
reuşit.  îşi  trecu degetele prin  părul  care îi  era  şi  aşa ciufulit.  
Crede-mă că n-are rost să afli detaliile. E un miracol că n-a murit 
din cauza hemoragiei.
- E nevoie de transfuzie? întrebă Schyler uitîndu-se la Gayla 
şi vorbind în şoaptă.
- Mi-a fost teamă că da, dar nu cred. Dacă avea nevoie, o 
duceam eu însumi  direct  la  spital.  Nu sîngerează  din  uter.  A 
fost... în fine... zgîriată în interior.
Schyler tresări.
- Zgîrieturile s-au deschis datorită amatorului ăla de poze, 
reluă el. Am găsit nişte kotex în baie. Schimbă des pansamentul. 
Dacă hemoragia creşte, anunţă-mă. Dacă stă în pat cîteva zile, o 
să-i treacă.
- Şi fata?
- N-are  răni  adînci.  După  ce  se  dezumflă  va  fi  la  fel  de 
drăguţă cum era. Zgîrieturile şi cicatricile se vor vindeca.
- După trauma prin care a trecut în ultimii ani, nu ştiu.dacă 
va  fi  vreodată complet  vindecată.  Schyler  îi  întinse  tava.  Uite 
ceaiul.
Cash scotoci din nou în traistă şi scoase un mic flacon. îi scoase 
dopul şi vărsă cîteva picături în ceai.
- Ce este? întrebă Schyler.
- Cei de la narcotice nu cunosc asta. E un preparat vechi, 
transmis din generaţie în generaţie de traiteurs. Va dormi cîteva 
ore.
Cash luă capul Gaylei în mînă şi îl ridică de pe pernă:
- Gayla,  bea asta.  spuse el,  punîndu-i  marginea  ceştii  de 
porţelan între buze.  Ai  să  te  simţi  ca  şi  cum ai  fi  pe  covorul 
fermecat în drum spre Nirvana
Gayla sorbi ceaiul cu somnifer. Ochii ei se ridicară la Schyler.
- De ce faci asta pentru mine?
- Ce întrebare stupidă, Gayla! Am iubit-o pe mama ta. Şi te 
iubesc şi pe tine.



- Nu merit iubirea nimănui, spuse ea solemn. Nici măcar a 
lui Dumnezeu.
- Si el te iubeşte.
Gayla scutură din cap cu convingere.
- Nu după ce am omorît  copilul.  Ăsta-i  un păcat  mortal. 
Rămasfe cîteva clipe gînditoare. Dar nu contează. Jimmy Don h-
ar putea să mă mai iubească după ce .m-au avut atîtia bărbaţi. 
Şi l-am iubit pe Jimmy Don mai mult ca pe Dumnezeu. Se uită la 
ei cu ochii somnoroşi datorită potiunii lui Cash. Crezi că d-aia l-a 
lăsat  Dumnezeu pe Jigger  să  mă  înhate?  Era  gelos  pe Jimmy 
Don?
Cash puse ceaşca goală pe noptieră.
- Sînt  departe  de  a  fi  profet,  Gayla,  dar  nu  cred  că 
Dumnezeu face pipi pe oameni, aşa cum fac unii.
Gayfa păru consolată de această teologie
neortodoxă. Genele ei se închiseră. Cîteva secunde
mai tîrziu, tot corpul ei se relaxa.
- A adormit, spuse Cash ridicîndu-se în picioare. Schyler se 
uită la el, observînd pentru prima oară cît părea de obosit. îşi 
schimbase cămaşa acasă, dar altminteri arăta mai rău din cauza 
oboselii. îşi drese" vocea şi începu stîngaci:
- Cash, nu ştiu cum să-ti mulţumesc.
- Nu-i nevoie. N-am făcut-o pentru tine.
- Da, dar...
Bătaia bruscă în uşă întrerupse ceea ce avea de | gînd să spună. 
Fu  prea  uimîtă  ca  să  răspundă.  Cash  mîrîi  un  „Cine  este?", 
periculos. \ - Ajutorul de şerif Walker.
Cash dădu drumi - Stal o clipă.
Mina lui o pnnse pe Scftyler de ceafă şl o trase spre el O sărută 
apăsat, trecîndu-ş» limba peste buzele ei pînă cînd se înroşiră şi 
începură să lucească umede. îşi frecă bărbia ţepoasa de gîiul ei.  
I desfăcu doi nasturi de la bluză, băgă mina înăuntru.
- Bună,  Cash.  Bună  ziua,  domnişoară  Schyler,  spuse  el 
atingîndu-şi pălăria cînd o salută. Schyler era undeva în planul 
doi,  cu  urme de sărut  pe  buze şi  o  expresie  de ameţeală  în 
priviri.  Al  dracu'  noroc  are  Boudreaux  ăsta.  Bărbăţia  lui 
legendară făcea să fie invitat între pulpele cele mai de soi.



Walker reveni cu gîndurile la chestiunile profesionale.
- Am fost anunţaţi că e o ceartă aici. E adevărat?
- Ceartă? Cash îşi rostogoli ochii şi înjură. Vorbeşti despre 
Gayla? A avut un mic accident. Am bandajat-o. Cîteva zgîrieturi. 
Pe mine mă deranjează infinit mai mult ca pe ea.
- Ce vrei să spui? Ce se-ntîmplă aici?
- Păi... Cash deschise gura şi se uită la Schyler peste umăr. 
Nu-i nevoie să-ţi spun tot, nu?
Ajutorul de şerif îşi drese vocea cu un aer important şi spuse:
- Ba da. Totul.
Cash îl ţintui cu privirea, apoi înjură cu o exasperare vădită.
- Bine.,  Eram cu  Schyler  la  un  mic  picnic  în  pădure.  îşi 
înclină capul. Walker urmări direcţia indicată şi observă sticla pe 
jumătate plină cu şampanie de pe noptieră. N-aş putea zice că 
piguleam la pui fripţi. înţelegi ce vreau să spun? Walker înghiţi în 
sec şi dădu din cap. De fapt, continuă Cash, tocmai treceam la 
treabă cînd iăt-o pe una din tîrfele luiJigger venind de-a dura de 
pe deal.
Walker rîse sonor.
- Tu si cu mine, amîndoi am văzut destuletîrfe cu călcîiele 
în aer.
Fşţa lui Cash se schimbă. Ochii lui deveniră reci.
Walker  începu să  transpire  şi  să-şi  blesteme prostia.  Mersese 
prea departe. Cash însă continuă calm:
- Bun: Nu m-am gîndit ia ea. Eram nerăbdător să continui 
ceea ce făceam...  Uitasem că Schyler o cunoaşte pe Gayla de 
demult. A fost şocată cînd a văzut că e rănită şi mi-a cerut s-o 
tratez. Aşa că am întrerupt picnicul şi am adus-o pe Gayla aici. 
Acum doarme, dar dacă vrei să intri, s-arunci o privire...
Se dădu la o parte şi făcu un gest larg cu braţul.
Ajutorul de şerif se uită la patul unde tîrfa lui Jigger într-adevăr 
dormea  liniştită.  Se  uită  la  Schyler  şi  se  înroşi  pînă'în  vîrful 
urechilor.  Nu era nici  un dubiu,  putea fi  felul  principal  la  un 
picnic  cu  Cash  Boudreaux.  Hainele  şi  părui  erau  deranjate. 
Părea  -stînjenită  şi  vinovată  ca  dracu'  că  fusese  prinsă  cu 
Boudreaux.  Schimbîndu-şi  greutatea de pe un picior  pe altui, 
Schyler îşi duse o mînă la bluză şi încercă nervoasă să-şi încheie 



un  nasture,  l-ar  fi  plăcut  să  se  uite  mai  îndeaproape  la 
deschizătura  largă  a  bluzei,  dar  Cajunului  nu  i-ar  fi  plăcut 
probabil să-l vadă zgîindu-se la femeia lui. Era sensibil în chestii 
d-astea.
- Nu,-,  e-n  regulă,  Cash,  nu-i  nevoie  să  intru.  Walker 
începuse să se depărteze, cînd se opri.  Numai că... în sfîrşit.,. 
Howell spunea că probabil şi Jigger Flynn ar fi implicat...
- Jigger? L-ai văzut pe Jigger pe undeva, Schyler? spuse el 
pestejjmăr.
- Ă, nu... îşi trecu intenţionat mîna peste părul ciufulit. Nu 
l-am văzut.
Cash  dădu  din  umeri.  *  -  Tot  ce-am  văzut  a  fost  Gayla, 
rostogolindu-se în jos pe deal.
- Ce făcea singură în pădure?

- Cum dracu' aş putea eu...  Nu, stai,  pe drum încoace, a 
mormăit ceva despre o comunicare cu Dumnezeu.
-  Cu  Dumnezeu?  -  Ascultă,  habar  n-am  despre  ce  vorbea, 
înţelegi?
- Mai e ceva?
Dacă nu, întinde-o. Noi avem ceva treabă. Se aplecă înainte şi 
şopti: dă-mi pace, Walker. Mi s-a întărit ca o ştiucă şi mă tem că 
nu sînt în ziua mea cea mai bună pentru asta.
Walker rîse şi îl pocni pe Cash în coaste.
- Ştiu ce-nseamnă asta, bătrîne.
- Atunci fie-ţi milă şi şterge-o dracu' de aici. Mai tare decît 
era necesar, Walker spuse:
- Ei bine, vă las să vă faceţi treburile. Mă scuzaţi că v-am 
deranjat,  li  făcu  cu  ochiul  .lui  Cash.  Domnişoară  Schyler. 
respectele mele.
îşi. atinse pălăria şi se îndepărtă. Aproape că ajunsese în capul 
scărilor cînd Schyler, spre surprinderea lui, îl ajunse din urmă 
-Vă conduc, d-le Walker. îşi potrivi pasul după al lui. Walker gîndi 
că asta era o adevărată dovadă de tărie de caracter. Să prinzi o 
femeie  cu  chiloţii  jos  şi  ea  să  rămînă  o  doamnă.  în  timp  ce 
coborau unul lîngă altul,  Walker se uită  în jur.  Se descurcase 
bine. Se întreţinuse cu Boudreaux în mod amical şi avusese şi 



ocazia să arunce o privire în interiorul lui Belle Terre. O să aibă 
ce-i  povesti  nevestei  după  schimb.  O  să-i  împuie  capul  cu 
întrebări cum arăta una, alta. La dracu! Nu observase culoarea 
pereţilor din dormitorul domnişoarei Schyler
Se ivi  un moment de tensiune cînd trecură prin salon. Ken şi 
Tricia priveau, postaţi în arcadă.
- Ei bine? întrebă Ken, venind în foyer.
- Cash şi cu mine i-am explicat totul şerifului Walker. A fost 
de acord că Gayla trebuie să rămînă aici, spuse Schyler calmă. îl 
conduse pe poliţist pînă la uşă. Vă mulţumesc pentru deranj.
Uşa se închise în urma lui Walker înainte ca el să înţeleagă exact 
ce  se  întîmplase.  Schyler  se  întoarse  să-i  înfrunte  pe  cei  doi 
Howell. înainte de a putea spune ceva, atenţia*îi fu abătută spre 
capul  scărilor:  Cash  cobora  scările,  ţinîndu-şi  mîna  lejer  pe 
balustradă.
Ken  şi  Tricia  se  întoarseră  pentru  a  privi  cu  animozitate 
nedisimulată. Apariţia lui turnă gaz peste foc.
- Nu voi tolera ca tîrfa aia neagră să doarmă sub acoperişul 
meu, strigă Tricia furioasă.
- N-ai încotro, spuse Schyler, pe un ton egal. Gayla va sta 
aici atît timp cît va voi. Cînd o să am ocazia, am să-i explic totul 
lui  Cotton  şi  sînt  sigură  că  el  va  consimţi  fără  rezerve.  Aşa 
obosită cum era, Schyler îi provoca s-o combată.
Ken acceptă provocarea:
- Şi el? l-ai cerut şi lui să rămînă aici peste noapte?
- Mulţumesc,  dar  am  deja  alte  aranjamente,  replică 
politicos Cash, cu un rînjet sardonic pe buze.
Tricia se uită la Cash cu condescendenţă cînd trecu pe lîngă el, 
în drum spre scară.
- Scuzaţi-mă, spuse ea cu emfază.
Ken fu mai puţin subtil cînd trecu pe lîngă el.
- O să-ţi pară rău, Boudreaux.
- Mă îndoiesc.
Cîteva  clipe  mai  tîrziu,  zgomotul  făcut  de  uşa  trîntită  a 
dormitorului reverberă în toată casa. Schyler respiră lung.
- N-am să cîştig concursul de popularitate aşa curînd.
- Te deranjează?



- Nu, dacă ar trebui să fac toate lucrurile altfel. Stătea în 
faţa lui stîngace, închizînd şi deschizînd
mîinile pe şolduri. Era capabilă să-i înfrunte pe Ken şi Tricia în 
furia  lor,  dar  sub  privirea  apăsătoare  a  lui  Cash  se  simţea 
stînjenită, mai ales după minciuna pe care acesta i-o spusese 
poliţistului.  Mai  simţea  încă  pe  buze  înţepăturile  bărbii  lui 
nerase. Nu se uitase în oglindă, dar ştia că urmele sînt vizibile. 
în cel mai fericit  caz, părea urma unui sărut pătimaş. Asta nu 
putea să-i fie favorabil în disputa cu Ken şi Tricia.
- Nu-mi place să-ţi rămîn datoare, spuse ea candid.
- Ce-o să-mi dai în schimb?
- Ce vrei?
- Ştii perfect de bine ce vreau, mormăi el. Pentru moment 
însă dacă-mi dai ceva de băut, sîntem chit.
-Vino.
îl conduse în salonul oficial; se opri totuşi puţin în cadrul uşii de 
la  sufrageria  cu  pereţii  de  mătase  galbenă.  Schyler  îl  privi 
curioasă cîteva clipe, apoi
spuse:
- Vii, Cash?
- Oui,  răspunse  el  absent.  Pentru  tine,  maman,  şopti  el 
abia auzit.
Schyler  se duse la  dulapul  care servea  drept  bar  şi  scoase o 
sticlă de Burbon din care turnă o porţie generoasă într-un pahar 
cu picior înalt.
- Gheaţă? Apă?
Pentru  că  el  nu  răspunse,  se  întoarse  şi-l  surprinse  pivotînd 
încet, în jur, trecînd în revistă fiecare aspect al camerei.
- Cash? repetă ea, încet.
Acesta reveni la realitate cu o tresărire.
- Cum vrei să-l bei?
- Simplu.
Veni spre ea, luă paharul din mina ei şi-i dădu pe gît conţinutul.  
îi întinse paharul gol şi ea îi turnă din nou. îl  bău la fel ca pe 
primul.
- Ai băut două pahare, remarcă ea.
- înseamnă că-ţi rămîn eu dator.



- Ar fi o schimbare.
Pentru că el pusese paharul pe masă, Schyler puse la loc dopul 
sticlei.
- Tu nu bei?
- Apă  cu  gheaţă.  Cele  două  cuburi  pe  care  le  luă  din 
frapiera de argint zornăiră zgomotos în pahar. Turnă apă peste 
ele şi luă o înghiţitură.
- Şampania îmi face întotdeauna sete.
- Si te îmbată.
- Trebuia să te avertizez.
- Nu mi-a displăcut.
Cash fu primul care îşi luă privirea de la ea, după ce se uitaseră 
lung unul  la  altul.  Era  impresionat  de ambianţa  luxoasă care 
trăda bogăţie şi rafinament, vechi de generaţii.
- N-ai mai fost la Belle Terre, nu?
- Nu, răspunse el, scurt. E destul de drăguţ.
- Majoritatea mobilei  şi  accesoriilor  din camera asta sînt 
imitaţii  ale  originalului.  Armata  Unioniştilor  n-a  prea  apreciat 
casa.  Cînd a  plecat,  a  dat  foc  şi  la  puţinul  care mai  putea  fi 
salvat. Numai covorul şi ceasul acela de pe policioara căminului 
sînt originale. Un Laurent întreprinzător le-a subtilizat.
- Cum de au ajuns aşa bogaţi, în primul rînd?
- Din vînzarea lemnului, desigur. Dar au investit banii pe-
care i-au adus din Franţa, în diferite plantaţii. Trestie de zahăr, 
orez. Cei mai mulţi din familie nici nu le-au văzut. Erau departe. 
Aici cultivau doar ceea ce le trebuia pentru casă.
- Cine-i în tabloul acela?
Schyler  se  uită  la  portretul  în  ulei  care  atîrna  deasupra 
căminului.
- Străbunica lui Macy.
Cash studie femeia palidă, slabă din tablou. Nu-i rea. Nu chiar o 
vampă, dar nu-i rea.
- Numai Ja sex te gîndeşti!
Cash îşi coborî privirea asupra lui Schyler, plimbîndu-şi ochii de 
la păr la faţă şi apoi la întreaga ei făptură. Spre deosebire de 
Walker însă, el nu evită să-i privească decolteul desfăcut. Atinse 



cu degetele pielea netedă şi le privi cum lunecă pe rotunjimile 
moi, în timp ce o întreba:
- O să atîrne şi portretul tău acolo, cînd va? Şi tot aşa o 
pereche de tineri descendenţi vor sta aici şi vor discuta despre 
atributele tale?
 
- Mă îndoiesc c-o să-mi fac vreodată portretul Şi
dacă aş face- o, n-ar fi just să-l atîrn acolo.
- De ce?
- Nu sînt o Laurent. Nici măcar pa jumătate. Am ajuns la 
Belle Terre datorită unei pureîntîmplări.
Cash se uită lung la ea, apoi brusc îşi retrase
mîna.
- Trebuie să plec. Gayla va fi pe picioare în cîteva zile. Am 
lăsat o pomadă pe măsuţă, lîngă pat. Să se ungă cu ea de două 
ori pe. zi, pe braţe şi picioare.
- Crezi că Jigger va veni după ea?
- N-aş fi surprins. Ri atentă.
Era  aproape  de  uşă  cînd  Schyler  îl  ajunse  din  urmă.  Era 
nedumerită de graba lui de a pleca. Se simţea dezamăgită, deşi 
fără motiv,
- Vii la birou mîine dimineaţă? Cash dădu din cap că nu.
- Mă  duc  direct  la  punctul  de  lucru  şi  încep  să  însemn 
arborii. Avem comanda aia de onorat, ai uitat?
- Aşa e. Uitasem. S-au întîmplat atîtea de la despărţirea de 
Joe Jr. Se luă după Cash, urmîndu-l pînă pe verandă, incapabilă 
să-l lase să plece. Cash? Acesta se întoarse. Minciuna aia pe care 
i-ai spus-o ajutorului de şerif...

- Nu era chiar o minciună, nu?
- Ba da, era. Şi nu mi-a plăcut.
- Regret. N-am avut timp să te consult.
- O să vuiască tot oraşul mîine că ne-am dus amîndoi în 
pădure.
- Ăsta e preţul pe care trebuie să-l plăteşti pentru
Gayla. Regreţi?
- Nu. Bineînţeles că nu. Numai că...



- Numai că ce?
M Ar fi fost mai bine dacă-i spupeai altceva.
- Trebuia să-i abat atenţia de la ea, la noi.
- Şi chiar ai reuşit.
- Oui. Am reuşit.

Schyler îşi umezi buzele. Simţea încă gustul buzelor lui. Arsura 
bărbii nerase mai dăinuia.
- întotdeauna minţi cu atîta uşurinţă?.
- întotdeauna,  veni  răspunsul  din  întunericul  în  care 
dispăruse.
 
- Probabil c-ai vrea să fiu la cheremul ei.
- Din contră, Tricia, aş vrea să te prefaci că nu ştii că Gayla 
e aici.
- Bun. Asta şi vreau să fac.
Cele două surori erau în holul de jos. Schyler era îmbrăcată şi 
gata de plecare la birou. Tocmai vorbise cu Cotton la telefon 
promitîndu-i că-l va vizita după-amiază şi-i va da raportul asupra 
întîlnirii cu Endicott.
- Gayla a băut doar ceaiul şi pe urmă a adormit iar, îi spuse 
Schyler Triciei. Cred că va dormi tot restul zilei. Am lăsat suc de 
fructe pe noptiera de lîngă pat, împreună cu brioşele pe care le-
a făcut doamna Graves ieri. Dacă Gayla se trezeşte şi îi e foame 
înainte  de  întoarcerea  mea,  poate  să  le  mănînce  fără  să  te 
deranjeze, l-am lăsat un bilet să-mi dea telefon la birou dacă e 
ceva.
- D-na Graves a plecat azi dimineaţă.
- Bun. O grijă mai puţin.
Să nu-ţi închipui c-am să fac eu pe menajera. Din partea mea, n-
are decît să se ducă de rîpă toată casa.
~ Am să caut o menajeră imediat ce ajung la birou.
- Şi eu ce să fac pînă atunci?
- Pînă atunci n-ai decît să-ţi găteşti singură sau să mori de 
foame, spuse Schyler impacientată.
Ochii Triciei se îngustară.



Pe  mine  nu  mă  poţi  conduce,  aşa  cum faci  cu  toată  lumea, 
inclusiv cu bărbatul meu. Trebuie să încetezi, m-auzi?
Sînt sigură că toţi vecinii te-au auzit. Te rog nu mai ţipa la mine.
>. Am tot dreptul od IIjJ. l~cM ctCJUt> |Jvr- CJ Ui lOlUI clici QQ
Cajun şi pe tîrfa asta neagră, în casa mea.
Schyler fu cît pe-aci s-o pălmuiască. Poate c-ar fi făcut-o dacă n-
ar fi sunat telefonul chiar atunci. în loc să-şi ridice mina spre 
Tricia, luă receptorul.
- E pentru Ken.
Lâsînd receptorul pe maşă, îşi luă poşeta şi ieşi înainte de a ceda 
unui impuls de a o sugruma pe sora ei adoDtivă Ken răspunse la 
telefon sus.
- Alo?
- Bună. Ken.
Fruntea i se umplu de sudoare.
- închide Tricia, spuse el.
Aşteptă pentru a ti sigur că Tricia pusese receptorul în furcă la 
telefonul de jos, apoi spuse:
- Cum îndrăzneşti  să mă suni aici?  Ţi-am spus să nu dai 
niciodată telefon aici.
- Ceea ce spui tu nu face nici cît o balegă. Altfel aş fi avut 
banii pînă acum, nu?  Mă calcă pe nervi cînd oamenii nu-şi ţin 
cuvîntul.
- Ţi-am cerut să mă mai păsuieşti.  Ken se trînti  pe patul 
nefăcut şi îşi masă fruntea.
- Si ca un fraier am făcut-o. Am primit vreun ban? I
Nu.
- O să ti-i trimit.
- Mîine.
- Dar... - Mîine.
Telefonul  se  închise.  Ken  se  uită  absent  la  el,  muită  vreme 
înainte de a pune receptorul în furcă. Nu mai avea putere să se 
mişte, aşa că rămase moale pe marginea patului. Cînd, în sfîrşit, 
ridică ochii, o văzu pe Tricia în uşă, privindu-l curios.
- Cine a fost?



- Nimeni.  Se  ridică  în  picioare  şi  se  duse  la  dulapul  de 
haine. Alese la întîmplare o cravată. In timp ce făcea nodul, avu 
senzaţia neplăcută a unui lat.
- Ba a fost cineva, spuse ea iritată. Nu mi-a plăcut vocea 
lui.
- Nici mie nu-mi place a ta, spuse Ken, aruncîndu-i o privire 
plină de ură. Nu-mi place atunci cînd sună iritată şi ia ora asta 
matinală.
- Trebuie să discutăm.
- Am discutat destul azi-noapte.
- Şi n-am rezolvat nimic. Ce-ai de gînd să faci în privinţa ei? 
îşi  îndreptă  degetul  în  direcţia  dormitorului  lui  Schyler  unde 
zăcea Gayla.
- Nu prea am ce face. Am chemat şeriful. Ai văzut cum s-a 
terminat.  Personal,  nu vreau să am de-a face cu Jigger Flynn. 
Dacă ai fi deşteaptă, nici tu.
Aprinzîndu-şi o t   ifâ, Tricia mîrîi:
- Bineînţeles. Tot ce ne mai trebuie aici e încă un necioplit. 
Par să fi cucerit Belle Terre. Dacă ar fi după Schyler, am deveni o 
filială a Armatei Salvării.
Ken rîse. De data asta Tricia nu fu flatată că gluma ei îi stîrnise 
rîsul.
- Mă bucur că ţi se pare amuzant, şuieră ea. Se ţinu după ei 
în timp ce Ken cobora. Nu cred că e deloc amuzant ca fiica unei 
foste  servitoare  să  locuiască  aici,  de  parcă  ar  fi  Regina  din 
Scheba. Sau ca sora mea, spuse ea mîrîind, să-şi plimbe gunoiul 
ăla de amant al ei ca şi cum el ar fi stăpînul.
- Boudreaux nu-i este amant. Tricia rîse zgomotos.
- Ai  de  gînd  să  te  maturizezi  odată?  Bineînţeles  că  e 
amantul ei. N-ai văzut cum îl privea cînd a coborît? Eşti orb? Sau 
închizi ochii la ceea ce nu vrei să vezi?
După telefonul primit, Ken nu mai suporta înţepăturile Triciei.
- Ascultă: nici mie nu-mi place că Schyler face pe stăpîna, 
dar nu ştiu cum s-o opresc.
Tricia îşi dădu părul pe spate şi îl privi provocatoare.
- Ai tace bine să găseşti o cale, scumpule.
- Şi dacă nu?



- Dacă nu, mă ocup eu de ea. îi  aruncă un zîmbet felin. 
Mult mai puţin drăguţ decît ai face-o tu.
- Cioc, cioc? Schyier, ţinînd receptorul între gît şi umăr, îi 
făcu
semn lui Ken să intre. Acesta intră, închizînd uşa în urma lut. 
Chiar dacă observă vopseaua proaspătă de
pe uşă, nu făcu nici o remarcă.
. - Ar fi minunat, doamnă Dunne, spuse Schyier, aruncîndu-i un 
zîmbet lui Ken. Da, într-adevăr pare providenţial... şi sîntem atît 
de nerăbdători să vă vedem la Belle Terre... Azi după-amiazâ, 
deci? Foarte bine. La revedere.
Puse receptorul în furcă şi tuşi zgomotos.
- Nu-mi vine să cred. Doamna Dunne a fost - bucătăreasă 
ia cantina Şcolii publice şi vine cu
recomanda foarte serioase. Şi-a părăsit slujba acum cîţiva ani Ca 
să pdată sta acasă lîngă soţul ei bolnav. După moartea lui, a luat 
legătura cu o agenţie din New Orleans care se ocupă de servicii. 
Cînd  l-am  sunat,  m-au  pus  în  legătură  cu  ea.  Ca  să  vezi  ce 
întîmplare. Nu va trebui să plece dintr-o localitate într-alta, doar 
să  se mute la  noi.  Şi  nici  nu  mai  e  nevoie  să  mă epuizez  în 
discuţii nesfîrşite. N-o deranjează să aibă grijă şi de tata. Se opri 
sâ-şi tragă sufletul şi zîmbi larg. Ei, ce crezi?
- Toate mîncărurile noastre o să fie la fel ca cele
de la şcoală?
- Nu  poate  fi  mai  rău  decît  ceea  ce  ne  servea  doamna 
Graves.  Scutură  din  umeri.  Unde  a  găsit  Tricia  băţul  ăla  de 
femeie?
- Habar n-am. E de domeniul Triciei.
îl lăsă să se aşeze confortabil înainte de a-l întreba.
- De ce nu te-ai opus cînd a concediat-o pe Veda, Ken?
Nu  era  treaba  mea,  spuse  el,  defensiv.  Nu  crescusem  pe 
genunchii Vedei ca tine. Pentru mine era doar o menajeră.
% Pentru mine, era o membră a familiei, spuse Schyler, trist. Mă 
mir  că  Tricia.  nu  avea  aceleaşi  sentimente  faţă  de  ea.  Apoi, 
străduindu-se să-şi domine amintirile tulburătoare, întrebă: ce 
te'aduce aici? Dacă tot ai venit, ia asta. E copia ta a contractului 
cu Endicott



~ N-ai pomenit nimic de el aseară. Nu prea am avut cînd, Ken.
- Boudreaux a mers cu tine, nu?
-sr Da, mărturisi ea, fără plăcere. Prezenţa lui a fost de nepreţuit
- Hmm. Aţi fost împreună toată ziua, deci.
- E cale lungă.
Voia să pună şi alte întrebări, dar îşi pierdu răbdarea.
- Cum a mers?
- Ai să fii încîntat.
îi dădu o copie a contractului şi se pregăti să audă critici cînd 
Ken va ajunge cu cititul la clauza cu neprfmirea banilor pînă la 
expedierea ultimei tranşe. Ken îi aruncă doar o privire înainte de 
a-l împături şi a-l îndesa în buzunarul de la piept al bluzei lui de 
vară.
- Nu ţii să~l citeşti?
- Ba da. Mai tîrziu. Sînt sigur că totul e în ordine. Ken evita 
s-o privească în ochi şi se foia pe scaun ca un copil la un recital 
de pian. De fapt, am venit aici ca să discutăm ceva de natură 
personală.
Schyler suspină şi se ridică de pe scaun.
- Dacă e în legătură cu Gayla, am spus tot ce-am avut de 
spus.
- Nu e vorba de ea. .
Schyler se aşeză pe colţul biroului, cu picioarele uşor depărtate.
- Atunci despre ce?
- Bani. Privi în sus la ea. Am nevoie de bani.
- N-avem toţi nevoie? întrebă ea în glumă. Ken schiţă un 
zîmbet fugar.
- Nu. Mie îmi trebuie acum. Imediat.
Părea serios. Nu era momentul să glumească. Se I adapta si ea 
situaţiei.
- Cît ?
Ken se foi pe scaun şi îşi drese vocea.
- Zece mii de dolari, spuse el.
- Zece mii  de dolari?  Schyler  nici  măcar nu încercă să-şi 
ascundă uimirea.
- Cam la  atît  se  ridică.  Din  nou  avu  un  zîmbet  fugar.  E 
pentru o cauză dreaptă.



- Sănătatea ta?
Ken păru amuzat, căci rîse puternic.
- într-un fel, da.
- Ken, - Schyler se ridică şi-i puse o mînă pe i umăr, nu eşti 
bolnav, nu? E ceva...
- Nu, nu-i vorba de aşa ceva. Se ridică şi el în picioare. Dar 
e important, altfel n-aş veni să mă tîrăsc la picioarele tale ca un 
cerşetor. Ai încredere în mine. E mai bine să nu ştii  de ce-mi 
trebuie. Şi.ţi-i înapoiez. îţi promit.      r
- Nu-mi trebuie garanţii sau explicaţii de la tine.
Dacă ai nevoie, ai nevoie. Dacă îţi trebuie din motive personale, 
îţi respect discreţia.
- Atunci, mă împrumuţi?
- Cu plăcere, dar nu pot.
- Nu poţi?
- N-am.
- N-ai?
Repetările  lui  erau  deranjante,  dar  încercă  să  nu-şi  arate 
iritarea.
- Abia dacă o să am din ce trăi pînă la următorul cec.
Ken îşi trecu mîna prin păr, neputînd să creadă.
- Care cec?
-Am pus mostenirea.de la mama în custodie. Avocatul meu din 
Londra scoate o sumă fixă  la  începutul  fiecărei  luni.  "Sumele 
provin  din  dobînzi.  Nu  m-am  atins  de  capital,  şi  nici  n-am 
intenţia decît dacă e absolut necesar.
- Adică nu te poţi folosi de banii tăi dacă ai nevoie?
- Aş putea, dar ar trebui să plătesc penalizărrmari pentru a 
retrage  sume mari  şi  a  le  pune.la  loc  ulterior.  In  plus,  dacă 
Crandall Logging nu iese la lumină ca să plătim împrumutul ăla, 
va trebui să folosesc o parte din moştenirea mea drept garanţie 
pentru un alt împrumut. Nu pot ataca acum contul.

- Dar  insul  ăla,  Mark,  pentru  care  lucrezi,  nu-ţi  plăteşte 
nimic?
- Da, dar am insistat să lucrez în sistem de remiză. După 
cum ştii, nu mai sînt acolo de o lună.



Ken începu să se plimbe. Arăta ca un om care nu mai avea nici o 
alternativă. Lui Schyler i se făcu milă.
- Sînt  sigură  că  ai  putea  aranja  să  iei.  un  împrumut 
obositoare. Ne-am spus tot ce se putea spune... de mai multe 
ori-Pentru ultima oară, te rog, încetează!
Din nou Ken refuză să accepte că era respins. Părea mai hotărît 
ca  oricînd  s-o  recucerească.  Se  apropie  de  ea  şi-o  cuprinse 
strîns. Ea-I îmbrînci. Ken o strînse mai tare.
- Schyler, nu mă respinge. Lasă-mă să te iubesc, începu să 
gîfîie.  La  dracu1  cu  tot!  Hai  să  ne  iubim  aici.  Acum.  Zicînd 
aceasta, o lipi cu spatele de marginea mesei.
-Ţi-ai pierdut minţile? spuse ea, tăios.
- Da. Sînt nebun după tine.
- Nu-ţi dai seama ce prostie faci?
- Nu-i o prostie. Nu poate fi cînd te iubesc atît. Tot ce-a fost 
intre noi există. Ai să vezi.
Schyler  avea  prea  multă  demnitate  pentru a  se  angaja  într-o 
luptă fizică, de adolescenţi.
- Nu, Ken
- De ce? Sîntem singuri aici.
- Nu chiar.
Se despărţiră brusc la auzul celei de a treia voci.
Cash Bpudreaux stătea în cadrul uşii.
- Regret că trebuie să întrerup o scenă atît de intimă, dar 
trebuie să discut ceva cu tine/ Schyler.
Schyler încercă să pară stăpînă pe sine, dar se îndoi că îi reuşise.
- Deloc,  Cash.  Ken  tocmai  pleca.  Ken  rămase  cu  gura 
căscată.
- Mă expediezi  pe mine ca să poţi  discuta cu el? Schyler 
avea de gînd să-i dea explicaţii mai tîrziu,
dar nu-l putu lăsa pe Cash să creadă că avea relaţii intime cu 
cumnatul ei.
- Am de discutat cu el afaceri importante. Discuţia noastră 
poate să mai aştepte puţin.
Ken se uită la ea furios.
- Da, sigur, spuse el scurt. îl dădu pe Cash la o parte şi ieşi 
pe uşă.



Cash aşteptă pînă cînd maşina lui Ken trecu de
Focul mocnit din paradis

poartă  şi  praful  ridicat  se risipi  înainte de a se întoarce spre 
Schyler.
- Aşa  îşi  cîştigă  el  salariul  acum?  Stimulînd  activitatea 
hormonală a şefei?
- Motivul pentru care Ken se afla aici e o chestiune care-l 
priveşte pe el şi pe mine.
- Asta era evident.
- Şi  nu  te  priveşte  pe  dumneata,  d-le  Boudreaux. 
Atmosfera din cameră deveni explozivă. Dacă
cineva ar fi aprins un chibrit ar fi luat foc totul. Ochii lui Cash o 
priviră cercetător. Ea-I făcu să coboare ochii. A dracului să fie 
dacă avea să înceapă ea acum cu bîlbîieli  justificative.  N-avea 
decît să creadă ce vrea.
- Mă tem că nu vă înţeleg, doamnă, spuse el.
- Nu că m-ar interesa, dar ce anume nu înţelegi?
- Ai  o  casă  ca  Belle  Terre,  dar  o  părăseşti  şi  te  duci  să 
trăieşti într-un alt colt de lume.
- Am avut motivele mele.
- Pentru a pleca, oui. Dar de ce ai stat atît? îşi băgă palmele 
în buzunarele de la spate ale blugilor şi îşi înălţă capul, arogant. 
Cred că tipul ăla cu care trăieşti acolo nu e străin de asta.       
- într-adevăr,  Mark nu-i  deloc  străin  de asta.  Cash zîmbi 
cinic.
- Care-i jocul tău, huh? îi  joci pe Howell şi pe fantele ăla 
englez  unul  împotriva  altuia  şi  între  timp  îţi  faci  de  cap  cu 
oricine îţi place?
- Nu joc pe nimeni împotriva nimănui, spuse Schyler, tăios. 
Ken e soţul sororii mele. în ce-l priveşte pe Mark, în primul rînd 
că nu-i englez; în al doilea, un om ca tine n-ar putea înţelege 
relaţia noastră. E mult mai mult decît plăcere şi sudoare.
- Plăcerea şi sudoarea ar fi de ajuns.
- Poate  pentru  tine,  dar  nu  şi  pentru  mine,  sau  pentru 
Mark.
Cash dădu din cap încet continuînd s-o privească critic.



- Altceva mă nedumereşte, lei la tine o femeie ca Gayla pe 
care o doamnă respectabilă n-ar da nici un scuipat chiar dacă ar 
fi să piară în flăcări, dar nu te mustră conştiinţa dacă te culci cu 
soţul sororii tale.
Schyler fu cît pe-aci să se arunce asupra lui cu ghearele şi dinţii,  
dar ştia că asta dorea şi el. Voia s-o tragă în jos, s-o aducă la 
nivelul  lui.  Şi  n-avea  de  gînd  să  facă  asta.  Dacă  n-ar  fi  avut 
nevoie  de  el  pentru  buna  funcţionare  a  întreprinderii,  l-ar  fi 
concediat imediat. Din nefericire avea mare nevoie de el. Dacă 
trebuia  să  sufere  insulte  pentru  Belle  Terre,  era  dispusă  să 
accepte:
- îţi  depăşeşti  atribuţiile,  d-le  Boudreaux,  spuse  ea, 
distantă. Dacă ai venit la mine cu vreo problemă de serviciu, te 
rog să-mi spui despre ce e vorba. Dacă nu, avem altceva mai 
bun de făcut, amîndoi.
Cash avea ochii încă pe jumătate închişi şi o expresie sardonică, 
dar îşi scoase mîinile din buzunarele pantalonilor.
- Cum se simte Gayla?
- A dormit toată noaptea. A băut puţin ceai j azi-dimineaţă. 
S-a dus la baie. S-a culcat din nou.
- Mai sîngerează?
- Nu.
- Bun. Anunţă-mă dacă apare ceva.
-Da.
între  timp  se  apropiase  de  ea.  Mirosea  ca  |  pădurea  la 
revărsatul zorilor. Schyler simţea marginea mesei cu fesele şi ar 
fi dorit ca el s-o răstoarne peste I masă. Cind îşi dădu seama de 
asta o apucă furia.
-Asta-i tot?  Nu.
- Ei bine7 Inima ei bătea nebuneşte, gîndindu-se I că mai putea 
încă s-o sărute, măcar.
Am găsit asta pe uşa biroului cînd am venit I azi-dimineată. Ai 
intîrziat,  aşa  că  am  luat-o  eu.  M-am  I  gîndjt  că  poate  te-ar 
interesa.
îşi băgă mina în buzunarul de la piept şi scoase o poză pe care i-
o dădu ei. Dezamăgită, Schyler !uă [ fotografia din mîna lui şi se 
uită la: ea, dar după o clipă ridică ochii spre el, întrebător:



- Semnificaţia ei îmi scapă.
- E o căţea luptătoare şi puii ei. Patru pui, dacă număr bine.
De data asta sensul fotografiei fu izbitor şi brutal. Jigger, spuse 
ea încet
- Oui. Cred c-a vrut să te anunţe că nu renunţă la ocupaţia 
lui, în ciuda pierderii suferite.
- Am sunat la biroul deputatului de mai multe ori, dar n-
am reuşit să dau de el. Secretara lui nu părea impresionată de 
problema mea şi mi-a sugerat să mă adresez autorităţilor.
-Şi?
- N-am ajuns la nici un rezultat. Probabil că Jigger îşi rîde 
de mine acum.
- Te-am prevenit.
Schyler împinse poza cu degetul şi o arunca pe birou.
îmi poartă ranchiună.
- Eu ţi-am spus.
- Vrei să fii bun şi să nu mă mai pisezi cu aerele astea de 
superioritate? replică ea. Dacă vrei să s
ceva, învaţă-mă ce sa fac.
Bine.  Se  aplecă  asupra  ei  atît  de  mult  încît  ea  trebui  să  se 
sprijine cu mîinile pe birou pentru a nu j cădea pe spate. Vrei să 
ştii părerea mea? întinde-o j
dracu' de aici si întoarce-te în Anglia.
- Cum?!
- Toate s-au încilcit ca dracu' de cind ai venit.
- Nu e vina mea.
- Nu?
- Nu.
- Numeşte-mi o singură problemă care să nu se fi
complicat.
r Unde ar fi găsit toţi tăietorii ăştia de lucru dacă
nu eram eu?
Pentru că  ceea  ce  spunea ea  era  adevărat,  Cash  se  îndreptă 
brusc. Se răsuci pe călcîie şi izbi cu pumnul în peretele cel mai 
apropiat.  îşi  scutură  capul  pentru  a-l  limpezi  de  gîndurile 
furioase care-l asaltau si se întoarse spre ea
- De ce n-ai lăsat lucrurile aşa cum erau?



- Pentru că nu era bine. 
- A fost un simplu accident că te-a atacat ciinel lui Flynn.
- Mă îndoiesc că ai gîndi astfel dacă te-ar I ataci pe tine sau 
pe copilul tău.
- N-am copii.
- Asta nu-i vina mea. Făcură o pauză ca doi luptători care-şi 
calculează
următoarea lovitură! Cash atacă primul.
- Cotton ar fi găsit o modalitate să plătească împrumutul 
ăla.
- Cum? N-avea nici un ban
- Vorbe. Are prieteni,  prieteni cu bani, tovarăşi d băutură 
care ar fi acoperit datoria aia cît ai zice peşte.
Dar  nu,  a  trebuit  să  vii  tu  cu  tam-tam,  să  preiei  comanda 
tuturor, strigă el, făcînd un gest larg, cuprinzător cu mîna, să-ţi 
satisfaci propriul tău orgoliu.
-Asta n-are nici o legătură cu orgoliul meu.
- Atunci de ce-o faci?
- Asta-i treaba mea.
- De ce? De. ce dracu' n-ai lăsat lucrurile cum erau?
- Pentru că trebuia să fac asta.
- Si să ne bulversezi viata la toti!
Se îndreptă spre uşă. Schyler se postă în calea lui.
- Cash, nu te lupta cu mine. Ajută-mă. Cît  de al dracului 
poate să fie Jigger?
- Ai văzut-o pe Gayla.
- E  atît  de  ticălos  încît  să  pericliteze  transporturile  de 
lemne pentru Endicott, dacă află?
- Probabil.
Punîndu-şi mîna pe braţul lui, se uită la el, implorator. Furia şi 
mîndria erau dominate de îngrijorare.
- Ce-i de făcut?
Ochii lui nu trădau nici,o emoţie. Păreau reci şi indiferenţi faţă 
de problemele ei ca şi cum n-ar fi avut nici o legătură directă cu 
el.
- Eşti fată deşteaptă. Crud, îi dădu mîna la o parte de pe 
braţul lui. O să cazi în picioare.



Unghia lungă a Rhodei răsuci un futor de păr de pe abdomenul 
lui  Cash.  Limba  ei  îi  lingea  un  mamelon  ca  pe  vîrful  unei 
îngheţate la cornet. După sunetele înăbuşite pe care le scotea, 
dădea impresia că i se pare la fel de dulce.
- Nu  ne-am  mai  întîlnit  de  mult  la  prînz,  spuse  ea 
muşcîndu-i uşor de bicepşi. Mă bucur că m-ai sunat.
J Cash stătea întins cu un braţ îndoit sub el, cu obrazul culcat pe 
palmă. Ochii lui stăteau aţintiţi pe cercurile de apă de pe tavan, 
în timp ce fumul ţigării se ridica spre ele. Se întreba dacă Rhoda 
ştia  că  în  ciuda  talentului  şi  strădaniei  ei,  erecţia  nu  se 
produsese încă. Blugii lui erau desfăcuţi, dar pînă în clipa aceea 
ea nu cercetase acolo. Va fi furioasă cînd va descoperi că arma 
nu era încărcată şi gata de tragere.
Penisul lui tînjea după altcineva. Rhoda nu putu să-l trezească. 
Cash ştiuse asta înainte chiar de a-i da telefon, dar în speranţa 
că Rhoda îl va distrage temporar, o sunase totuşi.
Pînă atunci, nimic din ceea ce făcuse ea nu avusese efect. Asta îl 
făcuse furios ca o viespe întărîtată şi la fel de rău. O dădu la o 
parte şi se sculă din pat.
- Unde te duci?
- E mai cald ca-n iad, aici.
- Nu-i adevărat. E chiar prea răcoare. Aerul condiţionat e 
prea puternic.
- Atunci e prea frig. Văzu o scrumieră pe toaletă şi îşi stinse 
ţigara în ea, gîndindu-se ce bine ar fi dacă ar putea să-şi stingă şi 
focul de sub pîntec la fel de simplu.
- Iar eşti într-o pasa proastă.
- Sînt aşa de douăzeci şi patru de ore.
Nu chiar. Ieri pe vremea asta, o privea pe Schyler îmbătîndu-se 
delicios cu şampanie, devenind mai j moale şi mai atractivă cu 
fiecare nouă înghiţitură. O privise stînd răsturnată pe bancheta 
maşinii cu
I genunchii larg desfăcuţi, părul încîlcit, fluturînd în vînt, buzele 
uşor desfăcute în timp ce sforăia uşor.
[ întreaga ei atitudine era defensivă.
- Cash?
- Cum? La dracu! Nu vezi că mă gîndesc?



- Credeam  c-ai  venit  aici  să  te  gîndeşti  la  mine,  spuse 
Rhoda înţepător.
Fu  gata  s-o  repeadă  pentru  comentariul  ei  neplăcut,  dar  se 
controla. Ce dracu era cu el? Avea o tîrfă înfierbîntată lingă el în 
pat.  Era  goală  şi  dispusă  la  j  orice,  iar  el  se  fîtîia  pe  acolo 
gînditor, ca un puşti tîmpitîn noaptea primului bal de la colegiu.
- Ai dreptate, Rhoda. Aşa e. Dă-mi un motiv.
Se întinse deasupra ei şi-i acoperi gura cu a lui, tinîndu-iA capul 
cu  amîndouă  mîinile.  Sărutul  Jui  era  rapace.  îşi  freca  brutal 
pelvisul de al ei.
- Cash, Doamne, şopti ea cîteva clipe mai tîrziu, cînd putu 
să respire, linişteşte-te, scumpule. Nu-i nici o grabă...
- Ba da, mormăi el cu gura lipită de gîtul ei, este. Se grăbi 
să  profite  de  o  semi-erecţie  promiţătoare  pe  care  trebui  s-o 
ajute cu mîna pentru a intra, înainte ca Rhoda să-şi dea seama 
că ar fi preferat-o pe alta.
- Stai, vreau să-ţi arăt ceva. Ignoră nerăbdarea lui enervată 
şi  îi  zîmbi  seducător.  Priveşte  aici.  întinse  mîna  după  poşeta 
pusă  pe  noptieră,  frecîndu-şi  sfîrcul  sînului  pe  cearceaful 
apretat;  cînd  se  întinse  din  nou pe  spate,  ambele  sfîrcuri  se 
ridicau băţoase.
Atitudinea  lui  se  schimbă  după  ce  privi  prima  fotografie. 
Cotrobăi  prin  maldărul  de  poze,  privind-o  atent  pe  fiecare 
înainte de a trece la următoarea. Fără să-şi mişte capul, se uită 
la Rhoda pe sub sprîncene. Avea un zîmbet deşănţat. Privi din 
nou fotografiile, a doua oară.
- Ai  o...  poziţie  cam prea  zîmbăreaţă  aici.  Pauza  fusese 
intenţionată  altfel  ca  observaţia  lui  să  aibă  o  valenţă  dublu-
insultătoare.
Rhoda însă era prea încîntată de poze pentru a observa ofensa 
lui intenţionată.     
- Ghici cine le-a făcut?
- Nu-mi place să ghicesc.
- Dale, spuse ea, cu un chicot vesel.
- îi place să facă poze cu femei goale? Nervozitatea lui Cash 
tocmai se calmase. Devenise rece . Gînditor,  le ţinea în mînă, 
bătîndu-le  de  degetul  mare.  îşi  aduse  aminte  de  Gayla  care 



vorbise de un bărbat a cărui plăcere era să facă poze. Un val de 
furie începea să se ridice în el, dar Rhoda nu băgă de seamă.
Stătea răsturnată pe perne, într-una din acele poziţii prinse pe 
peliculă.
- Care-ţi place mai mult?
- N-aş putea să-ţi spun,
- Ce-i cu tine? Eşti gelos?
- la-Ie de aici. Rhoda se încruntă.
- Nu pari prea încîntat de aceste poze.
- A, ba da. Se aplecă deasupra ei şi îi prinse ambele mîini. 
Pune o mînă aici, spuse el, punîndu-i-o pe un sîn, şi pe cealaltă 
aici,  exact  ca  în  poză.  Rhoda  îşi  puse  mîna  între  pulpele 
desfăcute. Şi înainte chiar de a băga de seamă, nici n-o să mai ai 
nevoie de mine.
I  înainte  ca  Rhoda  să-şi  dea  seama  ce  se  întîmplă,  avea 
pantalonii încheiaţi şi cămaşa trasă pe corp.
- Să nu-mi faci iar figura, nenorocitule.
Cash trînti uşa camerei de motel în urma lui. Rhoda sări din pat 
şi  deschise  uşa cu o smuncitură,  fără să-i  pese că era  goală- 
puşcă şi în bătaia privirii  celor care erau pe şosea. Cu o voce 
care-i sperie şi pe şoferii care dormeau în camerele învecinate, 
ţipă:
- Luate-ar dracu', Boudreaux! Am să ţi-o plătesc eu!
- Schyler a încheiat un contract cu Fabrica de hîrtie a lui 
Endicott.
Dale Gilbreath scăpă o înjurătură printre dinţi.
- în ce valoare9
- Intîi vreau să ştiu dacă înţelegerea noastră mai e valabilă.
- Este,  spuse bancherul.  Eu iau casa.  Cu restul  din  Belle 
Terre poţi face ce vrei.

- Banca va obţine Belle Terre. Dale respinse precizarea.
- Va fi ca şi a mea
- Cum aşa?
- Va fi o licitaţie sub sechestru. Licitatori individuali.
- Iar tu vei fi cel care tine licitaţia.
- Exact, spuse el cu un zîmbet malefic.



- vei  avea gnjă  ca  oferta ta sâ  fie  cea mai ridicata.  Dale 
dădu din cap Şi dacă ofertele sînt verificate?
- O sâ le falsific.
- Chiar şl aşa. va trebui sâ vii cu o suma
frumuşică. O ai?
- Achiziţionarea  casei  e  doar  unul  dintre.,  hobby-urile 
mele. Lucrez întotdeauna pe mai multe
planuri.
- Eşti foarte abil, d-le Gilbreath. w Foarte.
Dale îl măsură pe individul din faţa lui. Propria lui motivaţie în 
această  afacere  era  clară.  Voia  Belle  Terre  datorită  puterii  şi 
respectului  pe  care  le  antrena  după  sine.  Dar  care  erau 
motivaţiile celuilalt? Erau ele la fel  de clare sau erau ceţoase, 
legate de trecut şi de natură emoţională? Pentru el nu conta, de 
fapt. Era numai curios. E nevoie de motive concrete pentru a 
face  ceva?  Probabil  că  nu.  Copărtaşul  lui  purta  o  ranchiună. 
Puţin  îi  păsa de originea  ei,  atît  timp cît  ducea la  prăbuşirea 
Crandallilor şi a casei Belle Terre
- Ce valoare are contractul cu Endicott? întreb Dale.
- Destul  ca sâ  plătească împrumutul  şi  sâ  mai şi  râminâ 
ceva.
- S-o ia dracu!
- Există însă un clenci. Crandall Logging trebuie să livreze 
întreaga  comandă  înainte  ca  Endicott  să  plătească  un  singur 
cent.
- De unde ştii tu toate astea?
~ Ştiu.
Dale studie faţa celuilalt şi conchise că informaţia nu era simplă 
speculaţie, ci fapt. Răsuflă prelung.
Deci cheia problemei e să nu lăsăm ultimul transport să ajungă 
la destinaţie.
Exact. In fiecare zi, aproximativ, va pleca un transport cu trenul." 
Dar, după cum ai spus, problema e să-l oprim pe ultimul.
- Cînd va fi ăsta? întrebă Dale.
- Comanda  e  atît  de  mare  încît  Schyler  va  trebui  .  să 
lucreze permanent pînă în ziua scandenţei. Şi asta înseamnă ca 
toţi  să lucreze ore suplimentare iar vremea să fie  bună. Abia 



dacă  va  avea  timp  să  strîngă  întreaga  cantitate  pînă  la  data 
limită.
- Mă ajuţi ca ea să nu reuşească?
- M-a  respins  din  nou  şi  definitiv.  Voi  face  tot  ceea  ce 
trebuie.
Gilbreath zîmbi simţind gustul victoriei care se apropia.
- Am să vorbesc din nou cu Jigger. A fost receptiv cînd i-am 
vorbit prima oară de micui nostru proiect.
- Trebuie să mai ştiţi ceva, voi doi. Gayla e la Belle Terre, în 
chiar patul lui Schyler.

- lisuse! Flynn o să fie încîntat să afle asta.
- Nu-i aşa?
- Ce-a păţit fata?
- De ce întrebi?
- Doar din curiozitate.
- Eşti sigur? Te:ai cam albit. Nu cumva eşti unul din clienţii 
obişnuiţi?!
% Ce-'i cu fata? repetă Dale, pe o notă de
ameninţare':
- A bătut-o Jigger. A fugit  de la ei.  Schyler a luat-o la ea. 
Acum  Jigger  are  de  plătit  două  poliţe.  Va  fi  mai  mult  decît 
bucuros să ne ajute.
- Şi dacă se-ncurcă treaba şi Jigger e prins...
- O să tragă ponoasele.
- Dar nu singur. O să ne tragă şi pe noi.
- Si  noi  o  să  zicem că minte*.  Declaraţia  noastră  contra 
declaraţiei lui. Cine o să ia de bună afirmaţia lui?
Gilbreath zîmbi omului din faţa sa.
- Tine-mă la curent,
- Fii  fără  grijă;  Ascensiunea  lui  Schyler  Crandall  s-a 
terminat.
Jimmy  Don  Davison  privi  plicul  mult  timp  înainte  de  a-i 
deschide.  Fusese  desfăcut  şi  conţinutul  fusese  citit  de 
conducerea închisorii înainte de a-i fi fost adus. Flapsul de pe 
plicul  rigid  de  culoare  crem  avea  imprimată  pe  el  adresa 
expeditorului: Belle Terre, Heaven, Louisiana. Cine dracu putea 



să-i scrie lui de la Belle Terre, aici la închisoare? Cine de la Belle 
Terre ştia sau cui îi păsa că el e acolo?
în cele din urmă, stînd pe pat cu spatele rezemat de perete şi 
călcîiele  pe  margineaA  saltelei  subţiri,  bolovănoase,  scoase 
hîrtia din plic. înainte de a citi rîndurile scrise cursiv, se uită la 
semnătură: „Schyler Crandall".
- Ai zis ceva, Jimmy Don? îl întrebă tovarăşul de
celulă din patul de deasupra.
- Nu vorbeam cu tine, bătrîne Stu.
„Dragă  d-le  Davison",  începea  scrisoarea.  între  formula  de 
adresare şi cea de încheiere, i se reamintea cu scuze cine era 
expeditorul, ca şi cum cineva din Laurent Parish mai avea nevoie 
să i se spună cine era Schyler Crandall. Aceasta se interesă de 
starea sănătăţii lui, apoi trecu la scopul scrisorii.  îl informă că 
Gayta Frances locuieşte la Belle Terre o perioadă nedefinită şi că 
dacă voia să ia legătura cu ea, corespondenţa putea fi trimisă pe 
adresa aceea
Jimmy Don citi  scrisoarea  neaşteptată  de cîteva  ori  ca  să  fie 
sigur că o înţelesese. Luată superficial, nu era decît o notificare 
de schimbare de adresă, dar ceea ce-i  spunea d-ra Schyler în 
mod ocolit, era că ar trebui să ia legătura cu fosta lui prietenă. 
Aşa prietenă!... Gayla era o tîrfă. Aparent decăzuse atît de mult 
încît nici măcar Jigger Flynn n-o mai voia
Jimmy Don le  înjură în  minte  în  toate felurile  pe Gayla şi  pe 
căţeaua aceea albă care se amesteca în treburile altor oameni. 
Strînse hîrtia galbenă, cu antet în pumn pînă se făcu cocoloş şi o 
azvîrli cu putere în peretele opus.
Ei, bărbate, ce zici că-i în scrisoarea aia?
- Tacă-ţi fleanca, mîrîi Jimmy.
Schyler Crandall părea să creadă câ-l interesează adresa Gaylei. 
Da, dar numai ca să ştie repede unde o poate găsi cînd va ieşi de 
acoio.  Va  trebui  să  acţioneze  rapid.  Să  nu  aibă  timp  să  fie 
avertizată. Răzbunarea lui trebuia să fie iute şi neîndurătoare ca 
sabia lui Dumnezeu.
Ochii  lui  negri  clipeau  furioşi.  Pumnii  se  deschideau  şi  se 
închideau involuntar. Scormonea trădarea Gaylei, ca vîrful limbii 
într-un  dinte  cariat.  Oricît  îl  durea,  se  întorcea  mereu  la  ea 



întrebîndu-se cum, cum putuse ea să  recurgă la  un astfel  de 
mijloc de existentă.
Se înţeleseseră ca după terminarea şcolii "să se căsătorească, să 
facă  copii...  Chiar  le  găsiseră  nume  la  primii  trei  sau  patru. 
Fusese virgină cînd se culcase cu ea prima oară. Nici el nu era 
prea departe de asta. Se învăţaseră unul. pe altul cum să facă 
dragoste, exprimînd deschis ceea ce li se părea bun, cînd să se 
grăbească şi cînd s-o ia mai încet.
Ideea că scosese la vînzare acele cunoştinţe sexuale îl făcea să 
vomite;  că  putea  să  facă  dragoste  cu  Jigger  Flynn  cu 
aceeaşi.tandreţe şi consideraţie cu care o făcuse cu el cîndva, îl 
înfuria suficient pentru |f| a-i omorî pe amîndoi şi a se distra în 
timp1 ce făcea asta.
Era atît de adîncit în gîndul la cît de înceată şi chinuitoare va fi  
execuţia, încît nu observă grupul de deţinuţi care se adunaseră 
în faţa celulei. Era ora de program liber şi toate uşile celulelor 
fuseseră  deschise.  Deţinuţii  erau  liberi  să  meargă  în  toate 
zonele fără restricţii. Jimmy Don nu văzu grupul malefic decît în 
clipa cînd acesta dădu buzna în celulă, înghesuindu-se pentru a 
încăpea toţi. Razz îşi propti cotul de patul-de sus şi zîmbi la el.
- Care-i treaba, băieţaş?
- Nu te-a invitat nimeni aici, Razz.
Lui Jimmy Don nu-i plăcea situaţia. Razz şi trei din aghiotanţii lui, 
contra  bătrînului  Stu  şi  a  lui.  Dacă  închisoarea  putea  fi 
considerată  un  microcosm,  atunci  bătrînul  Stu  era  prostul 
satului.  Fusese  condamnat  pe  viaţă  pentru  uciderea  unui 
poliţist,  aproape  sigur  o  înscenare.  N-aveâ  pe  nimeni, 
închisoarea era căminul lui. Era inutil; era inofensiv. Crezul lui 
era: să nu auzi nimic rău, să nu vezi nimic rău, să nu spui nimic 
rău, şi as.tfel să supravieţuieşti.
Razz îi trimise un zîmbet lui Jimmy Don.
- Nu prea eşti  prietenos. Am venit  să-ţi facem un bal de 
adio,  aşa  e?  Celelalte  trei  brute  dădură  din  cap  în  semn  de 
încuviinţare.
- Nu plec nicăieri.
- Ai să ieşi, băieţaş. Curînd. Condiţionat. încă n-ai auzit?



Jimmy  Don  avusese  oîntrevedere  cu  comisia  de  eliberare 
condiţionată, dar nu voia să-i divulge asta lui Razz.
- N-am auzit nimic oficial.
- Nu?  întrebă  Razz,  prefăcîndu-se  surprins.  Ei  bine,  ar  fi 
mare păcat să faci  vreun pocinog înainte de a te prezenta la 
comisie, nu? îl mîngîie pe obraz afectuos. Jimmmy Don îşi smuci 
capul într-o parte. în acea clipă îl surprinse pe unul din ceilalţi 
răsfoindu-i biblia. |^
- Jos cu labele tale murdare de pe ea, spuse el iritat.
- Băi,  ia  mîna  dă pă biblia  lui  Jimmy Don,  îi  spuse Razz 
celuilalt. O are de la mămica lui, nu, Jimmy Don?
Jimmy Don se trase spre marginea patului.
- Ţi-am spus să laşi în pace biblia aia.
Celălalt  deţinut, ignorîndu-i avertismentul,  citi  inscripţia de pe 
coperta interioară.
- Ce spuneai? Ai că-mi placi. Tu şi religia? Rupse pagina cu 
dedicaţie şi o mototoli în mînă, exact cum făcuse Jimmy Don cu-
scrisoarea de la Belle Terre mai devreme.
- Dă-te dracu'! Jimmy Don sări de pe pat c.u mîinile întinse 
spre gîtul celuilalt deţinut.
Razz îl prinse de gulerul tricoului şi îl opri.
Batjocoritor, îl certă pe oponentul lui Jimmy Don.
- Lasă-n pace biblia băiatului. Nu ştiai că-i vîrît în asta? E 
întotdeauna momentul să te pocăieşti la biserica iui Jimmy Don. 
Se  botează,  vorbesc  în  alte  limbi,  umblă  cu  şerpi,  toate 
rahaturile alea ciudate.
Alte  pagini  aurite  ale  bibliei  fură  smulse  maliţios  şi  împărţite 
altor deţinuţi. Rîzînd de propria lor isteţime, le rupseră în fîşii 
împrăştiindu-le pe podea.
- Nemernicilor! răcni Jimmy Don.
- 'Ai mă, aşa vorbeşti tu cu nişte prieteni, îl certă Razz. Am 
venit să-ţi facem un cadou de despărţire.
- Un cadou mare. Deţinutul îşi desfăcu pantalonii. Gluma îi 
aduse un rîs zgomotos, aprobator, din partea celorlalţi.
Jimmy Don se luptă cu disperare, dar ştia că totul e zadarnic. Era 
puternic ca un taur tînăr, dar nu-i putea învinge pe toţi patru 
deodată. Ar fi fost inutil şi periculos să cheme gardianul, pentru 



că acesta, de teama retribuţiei, s-ar fi aliat cu Razz. Dacă Jimmy 
Don atrăgea atenţia asupra sa sau provoca tulburări în blocul de 
celule, n-ar mai fi fost eliberat. Dacă nu era eliberat, n-ar mai fi 
avut  şansa  să  îndeplinească  ceea  ce-i  ceruse  Dumnezeu  în 
legătură cu Jigger şi Gayla.
Strînse din dinţii lui albi, regulaţi şi îndură violul în grup în timp 
ce bătrînul Stu stătea în patul de deasupra, curăţindu-şi unghiile 
de la picioare şi mulţumind lui Dumnezeu că era prea bătrîn şi 
prea urît pentru ca banda lui Razz să-l dorească.

Capitolul  40
„Să-I ia dracu!"
Exclamaţia furioasă a lui Schyler era adresată contului din bancă 
pe care încerca să-l echilibreze de douăzeci şi patru de ore. Ori 
că ei nu-i mergea mintea la cifre, ori calculatorul era defect, ori 
într-adevăr lipseau din contul lui Crandall Logging cîteva mii de 
dolari.
Avea nevoie de ajutorul lui Ken. El era contabilul. Era plătit să 
dea de urma banilor rătăciţi. întinse mîna spre telefonul de pe 
birou, dar înainte de a-l atinge, acesta începu să sune.
-Alo?
- Schyler? Aici Jeff Collins.
Ea şi doctorul Collins îşi spuneau pe nume de cînd cu operaţia. I 
- Sper că n-ai veşti rele.
- De ce se gîndesc oamenii întotdeauna la ceea
 
ce-i mai rău cînd dă telefon doctorul? Schyler rîse.
- lartă-mă. Ai veşti bune?
- Sper să-ţi placă. Tatăl tău poate fi externat mîine.
- E minunat! exclamă ea.
- E bine să vorbeşti  întîi  cu infirmierele înainte de a zice 
asta, spuse el cu un rîs scurt. S-ar putea ca peste o săptămînă să 
doreşti  să-l  internezi  iar.  Numai  că  noi  nu-l  mai  internăm.  A 
devenit foarte sîcîitor.
- Un bătrîn meschin si certăreţ, nu?
- Cel mai certăreţ.



- Abia aştept să-l văd acasă.
- Dacă vrei să vii după-masă, am să pregătesc toate hîrtiile 
de  externare  pentru  semnat.  Astfel  nu  vei  sta  după  ceilalţi 
pacienţi externaţi în cursul dimineţii.
r Mulţumesc pentru atenţie, .Jeff. Vin direct, înainte de a închide, 
Jeff adăugă: -;EI nu ştie încă. M-am gîndit că poate doreşti să-i 
dai tu vestea cea bună.
- Mulţumesc. Apreciez gestul. Pe curînd. Strîmbîndu-se cu 
dezgust, băgă la loc toate
cecurile  anulate  în  dosar,  împreună  cu  hîrtia  de  decont 
computerizat,  venită de |a bancă. Porcăria asta poate să mai 
aştepte puţin.
-  Ai  văzut-o  pe  domnişoara  Crandall?  îl  întrebă  Cash  pe  un 
buştenar care cîntărea o încărcătură.
De fapt  totul  putea fi  trecut pe aşteptare.  Cotton Crandall  se 
întorcea acasă.
 
Cîntarul era atît de delicat încît încărcătura putea fi măsurată cu 
precizie
- A plecat acum cinci minute, răspunse el, mestecînd tutun. 
Ce faci aici?
- L-am adus înapoi pe Kermit, răspunse Cash, absent. Era 
un  lucru  neobişnuit  ca  Schyter  să  plece  aşa  devreme  după-
amiaza. A spus unde se duce?
- La spital
. Cash, care-şi ştergea faţa de transpiraţie cu batista lui înflorată, 
rămase  împietrit.  Lucrătorul  stătea  cu  spatele  şi  dădea 
instrucţiuni  şoferului  unui  alt  transportor.  Cash  îl  prinse  de 
umăr şi-l întoarse cu faţa la el.
- La spital?
- Aşa a zis.
~ A spus de ce? Era în legătură cu Cotton?
- Şefa nu-mi dă socoteală cînd vine şi cînd pleacă. Tot ce 
ştiu e că era foarte grăbită. Mi-a* strigat că e la spital dacă o 
caută cineva, pe urmă a pornit maşina şi a întins-o în viteză.
Faţa lui Cash rămase încruntată, cu sprîncenele mult coborite 
peste ochi. Se uită la pod, în directa în care plecase Schyler.



S-a întîmplat ceva, Cash? întrebă omul, alarmat.
- Nu. Probabil că nu. Se smulse din gîndurile lui şi încercă 
să pară senin. Ai tu grijă pe aici. Pregăteşte toate lemnele astea 
pentru  a  fi  încărcate  in  tîen  înainte  de  sfîrşitul  programului. 
Dacă nu mă întorc, ai grijă şi încuie biroul înainte de a pleca. Şi 
spune-i lui Kermit să ştea aici toată după-amiaza şi să răspundă 
la  telefon.  E  roşu  la  faţă  din  cauza  căldurii,  dar  nu  vrea  să 
renunţe la ore suplimentare.
- Bine, Cash. Unde te duci?
Cash nu-l auzi. Alerga deja spre camioneta lui.
 
- Am să transform biroul de la parter în dormitor, pentru 
tine. Poate nu va fi gata pînă mîine, dar cînd va fi aranjat ai să 
poţi sta în pat şi privi afara* la pajiştea din spate.
- Mie-mi place vechiul meu dormitor.
Cotton  avea  un  ton  morocănos,  dar  Schyler  ştia  cît  era  de 
încîntat  că  se  duce  acasă.  încercă  să-şi  ascundă  zîmbetul 
indulgent.
- Doctorul Collins a spus că nu trebuie să urci scări.
Cotton îşi îndreptă indexul spre ea.
- N-am să mă las dădăcit. Nici de tine, nici de alţii.  M-au 
dădăcit destul aici. Nu sînt un invalid.
Dar tocmai asta era. O ştia şi el, o ştia şi Schyler care făcu efortul 
ca el să nu observe că ştia.
- Ai  perfectă  dreptate  că  nu  eşti.  Să  nu  te  aştepţi  să-ţi 
purtăm de grijă. Am să te pun la treabă imediat ce te-ai odihnit.
- Din cîte am auzit, ai în casă mai multe ajutoare ciecit ai 
nevoie, spuse el, studiindu-i atent reacţia, pe sub sprîncenele lui 
stufoase.
-Ţi-a spus Tricia despre doamna Dunne? % - Da. Mi-a spus că-i 
autoritară.
- Poate de aceea îmi place atît de mult. îmi aminteşte de 
Veda.
- Atît că ea e albă.
- Da, mă rog, e o diferenţă în privinţa asta, spuse Schyler, 
rîzînd.
- Găteşte la fel de bine ca Veda?



- Da. Schyler flutură o foaie de hîrtie în faţa lui.
Poate găti tot ce scrie pe regimul ăsta pe care ţi l-a fixat Jeff.
- Rahat.
- Ei, haide, nu-i aşa de râu, îl tachina ea. Dar amin cu sosul 
de la  cîrnaţi  şi  cu păsatul.  Şi  să  nu te prind c-o mituieşti  pe 
doamna Dunne. Trebuie să fie loială întîi faţă de mine. Nu admit 
să fie coruptă, oricît de convingător sau morocănos ai fi.
Expresia de pe faţa lui Cotton rămase dezagreabilă.
~  Nu  mă  refeream  la  menajeră  cînd  am  pomenit  de  noile 
ajutoare.
Schyler îşi păstră zîmbetul. Se referea la Cash? Venise Tricia, în 
ciuda avertismentului ei, să-i spună lui Cotton?
- Fata lui Veda, mormăi Cotton. Aud că s-a instalat la Belle 
Terre.
Tensiunea  din  pieptul  lui  Schyler  scăzu.  Da.  Gayla  a  venit  la 
invitaţia  mea.  Am  simţit  că  Crandallii  sînt  răspunzători  de 
nefericirea ei.
- Şi că trîndăveşte toată ziua.
- Sînt  sigură  că  da,  spuse  ea,  gîndindu-se  la  limba 
veninoasă  a  Triciei,  dar  a  trecut  prin  împrejurări  extenuante, 
Jigger Flynn a abuzat de ea mulţi ani. De data asta era cit pe-aci 
s-o omoare în bătaie. Noroc c-a avut puterea să fugă. Pînă se 
înzdrăveneşte vreau să stea cu noi.
- Asta-i foarte generos din partea ta. Schyler se prefăcu că 
nu-i observă sarcasmul.
- Mulţumesc.
Motivele  lui  Schyler  nu  erau  pur  altruiste.  Preţuia  prietenia 
Gaylei. în ultimul timp, lista ei de prieteni se diminuase drastic. 
Din  cauza  altercaţiei  lor  recente,  do  cîte  ori  se  uita  la  ea, 
resentimentul Triciei emana
ca un parfum ieftin.
Cît despre Ken, se pare căi rănise orgoliul cind ii ceruse s-o lase 
singură cu Cash. La refuzul ei de al împrumuta, se adăugase şi 
insulta. Şi el o evita în ultimul timp. li  vorbea numai cînd era 
absolut necesar, şi atunci cu o politeţe rigidă.
Cash renunţase la obiceiul de a bea cafeaua cu ea dimineaţa. 
Stia că vine la birou dimineaţa înaintea ei, dar de la ultima lor 



cearta,  pleca  înainte ca  ea să  ajungă acolo.  Dacă se întorcea 
Seara înainte de plecarea vei,  îşi  petrecea timpul  în  curte  cu 
muncitorii;  cîntărind, notînd cifrele şi supraveghind încărcarea 
lemnului în vagoanele de marfă.
Dacă  era  nevoie  să  se  consulte  cu  ea  în  legătură  cu  vreo 
problemă, o făcea cît mai scurt posibil. Faţa lui părea să crape 
dacă ar fi zîmbit. Ochii lui căprui păreau să privească prin ea. 
Era la fel de distant şi gata să se supere ca în prima zi cînd îl  
întîlnise. Ostilitatea lui avea o încărcătură sexuală. Ştia asta, o 
simţea şi o recunoştea pentru că şi ea simţea acelaşi lucru.
Era nervoasă. în timpul zilelor fierbinţi,  lucra pîna ia epuizare 
pentru a ţine sub control acea răzmeriţă internă. Dar noaptea se 
zvîrcolea  în  pat,  incapabilă  să  doarmă,  cu  mintea  plină  de 
gînduri tulburătoare şi chiar şi mai tulburătoare fantezii. Nu voia 
să admită cît de mult îi lipsea Cash. Chiar şi cînd era insolent şi 
ofensator,  prezenţa  lui  era  preferabilă  absenţei  lui  complete. 
Amintirea  acelei  dupâ-amieze  ploioase  o  ţinea  de  asemenea 
într-o permanentă stare de insatisfacţie.
Se refugiase  în  convorbirile  liniştite  pe  care le  avea cu Gayia 
Vorbea des despre Mark şi viaţa ei la Londra. Gayia, înlăcrimata 
şi pa parcursul a mai multor zile, 1 dezvălui coşmarul ei cu Jigger 
Fiynn.  Schyler  o  îndemna  sâ-î  dea  in  judecată  pe  Jigger,  dar 
Gayia nici nu vru s-audă.
- Mar omorî. încă înainte de a începe procesul Chiar dacă 
ar fi în închisoare, ar gas* un mijloc. p»us ane m-ar crede?
într-adevăr, cine? Povestite Gayie» erau de
- Exista o fată care lucra la Pelican Lounge îi spuse Gayia. 
într-o dupâ-amiazâ.  Jigger  a strangulat-o pentru că nu i-a dat 
partea !ui dintr-o groapi de Ungă clădire Uciderea ei a rămas 
nep?âep$ttă\ deşi i am dat şeriful anonime, tot nu sa făcut  un 
simplu client 11 ai bea   voia sâ facă copii .
 
De la o zi  la alta, cu ajutorul unsorii  de la Cash şi  cu mesele 
gătite de doamna Dunne, Gayla se întrema. Zgîrieturile de pe 
faţa ei se diminuară şi apoi dispărură. Umflătura se retrase şi 
structura armonioasă a  feţei  ei  apăru din  nou.  Sîngerarea se 
opri, dar era încă slăbită. Tresărea la fiecare zgomot. Schyler îşi 



dădea seama că vor trece luni, poate chiar ani, pînă ce Gayla îşi 
va depăşi teama şi se va recupera emoţional din iadul în care 
trăise.
Totuşi era teribil de mîndră.
- Nu  pot  sta  aici  la  infinit,  Schyler,  insistase  ea  de  mai 
multe ori.
Schyler fusese la fel de insistentă.
- Vreau să stai aici, Gayla. Am nevoie de o prietenă.
- Dar n-am să pot să te»răsplătesc niciodată.
- Nici nu vreau.
- Nu pot accepta mila ta. Schyler se gîndise o clipă.   *

- Nu-ţi  pot  plăti  salariu  acum,  dar  vrei  să  lucrezi  doar 
pentru casă şi masă?
- Să lucrez? Păi tocmai ai angajat-o pe doamna Dunne.
- E destul de făcut şi pentru tine.
- De exemplu, ce? întrebase Gayla, sceptică. Ai oameni care 
se ocupă de curte, de cai, mie ce-mi
I rămîne să fac?
- Vreau să faci  un catalog al cărţilor din biblioteca mică. 
Rafturile alea n-au mai fost inventariate de mulţi ani. Nu se ştie 
ce-i acolo. Poţi începe cu asta. Şi nu te grăbi. Nu te epuiza acum, 
cînd eşti în refacere. Lucrează doar cînd ai chef.
Gayla îşi  dăduse seama de planul lui  Schyler.  Ştia  I  că slujba 
fusese inventată şi nu era necesară.
- Bine,  voi  face  inventarul  cărţilor.  Unele  din  plantele 
decorative  trebuie  de asemenea  îngrijite,  spuse ea,  ţinîndu-şi 
bărbia  înclinată  mîndru.  Mama ar face o criză  dacă ar vedea 
cum au fost neglijate. Şi mai e şi de cîrpit cîte ceva. Am observat 
că unele cearceafuri au început să se rupă
Gayla se mutase din dormitorul lui Schyler într-o cameră mică 
de  lîngă  bucătărie.  Refuză  să  mănînce  cu  toată  familia  în 
sufragerie,  aşa cum voia Schyler.  Mînca cu doamna Dunne în 
bucătărie.  între  ele  se  stabilise  iute  o  prietenie  pentru  că 
doamna Dunne îşi extinsese amabilitatea şi asupra ei.



,S Gayla sa adaptat minunat, îi spuse Schyler tatălui ei. De fapt 
nu ştiu cum m-aş descurca fără ea. Cred că vei găsi totul la Belle 
Terre pe gustul tău. Cotton se încruntă neîncrezător.
- Am să-ţi spun, dacă nu va fi aşa.
- Dâ, bineînţeles. Se ridică de pe marginea patului lui. Ne 
vedem mîine. Nu prea devreme. O să iei micul dejun aici. Nu te 
grăbi, fă duş şi bărbiereşte-te. Vin pe la zece, bine? Se aplecă şi-l 
sărută.
Cotton o prinse de mînă.
- Sînt mîndru de tine pentru contractul cu Endicott. Ai făcut 
o treabă bună, Schyler.
Schyler nu-i spusese de ce Endicott nu mai voise să facă afaceri 
cu ei. Pînă la găsirea unei explicaţii satisfăcătoare, nu voia să-l 
tulbure cu asta.
- Mulţumesc, tată. Mă bucur că mă aprobi. Pentru prima 
oară după multe zile, paşii ei
răsunau vioi  în timp ce traversa holul spitalului în drum spre 
ieşire. Ajunsese aproape de uşile glisante de sticlă, cînd acestea 
se deschiseră pentru a permite intrarea unui bărbat.
La vederea lui rămase pe loc, împietrită: - Marc!
Cash îşi aprinse o ţigară de la chiştocul celei de dinainte. Inhala 
fumul acru în piept în timp ce privirea ti era aţintită la faţada 
spitalului  Sf.  loan.  Dintr-o  clipă  într-alta,  se  aştepta  să  apară 
cineva cu o pînză neagră şi s-o agate de uşă.
De o jumătate de oră stătea într-o baltă de sudoare în cabina 
camionetei, fumînd şi încercînd să adune destul curaj pentru a 
traversa strada şi  a  se interesa la  biroul  din  hol  dacă Cotton 
Crandall mai trăieşte.
Nu voia să afle.
Avea însă o puternică bănuială că de aceea plecase Schyler de la 
lucru în miezul  zilei.  N-ar fi făcui asta decît dacă se ivea ceva 
urgent. Rapoartele periodice pe care i le dădea Schyler asupra 
sănătăţii lui Cotton fuseseră destul de optimiste.
Inima lui era mai puternică, dar încă slăbită.
Primejdia trecuse, dar încă nu ieşise la liman.
Operaţia fusese reuşită, dar nu se putuse face prea mult."*



Cash ştia că viaţa lui Cotton era încă în pericol. Orice fleac putea 
să-i agraveze starea. Şi se pare că asta se şi întîmplase.
Fumatul excesiv îi uscase şi îi iritase gîtul.
Impacientat, o aruncă pe cea pe care abia o aprinsese, afară pe 
geam.  în  acea  clipă  observă  un  bărbat  îndreptîndu-se  spre 
intrarea spitalului.
Atrăgea atenţia pentru că arăta altfel decrt ceilalţi. Se potrivea 
ambianţei  din  Louisiana  de  sud-vest  cam  tot  aşa  cum  se 
potrivea un eschimos în Tahiti. Părea ieşit din comun datorită 
pantalonilor  lui  albi  şi  bluzei  marinăreşti.  Avea  pantofi  albi. 
Pantofi  albi!  Pentru  Dumnezeu!  O  batistă  roşie,  elegantă  la 
buzunarul de sus. Părul lui era blond şi atît de întins încît parcă 
fusese abia călcat; era pieptănat cu cărare pe o parte şi lucea în 
bătaia soarelui. Purta ochelari fumurii de soare, dar probabil că 
în dosul lor, ochii erau albaştri ca cerul.
Urcă sprinten scările de la intrare cu încrederea de sine a unui 
om care ştia că toţi  cei pe lîngă care trecea se întorceau să-l 
privească. Avea aspectul cizelat şi cosmopolit al omului care se 
simte ca acasă în oraşele de care cei ce se chiorau la el nici nu 
auziseră. Era atît de chipeş încît părea ieşit direct de pe coperta 
unei reviste ilustrate.
Cash simţi că-i vine rău de la stomac. Bănuiala lui cea mai rea se 
confirmă cînd omul se izbi nas în nas cu Schyler în uşă. Auzi 
strigătul ei de surpriză. Văzu zîmbetul ei de sinceră bucurie care 
i se răspîndi pe faţă cu o fracţiune de secundă înainte de a se 
arunca de gîtul lui. Mîneci bine croite o înconjurată. Se ţinură 
strîns în braţe, legănîndu- se plini de bucurie. Apoi bărbatul o 
sărută apăsat pe gură.
"Chiar şi de pe partea cealaltă a străzii,  Cash putu să observe 
faţa  ei  radiind  de  bucurie  în  timp  ce  se  uita  la  zeul  blond, 
bîlbîind  întrebări  întrerupte  de  mici  chiote  de  veselie  care  îi 
ieşeau dintre buzele zimbitoare.
Cash aproape că rupse cheile în contact cînd le răsuci. Aproape 
că  distruse  transmisia  maşinii  schimbînd  vitezele  pînă  într-a 
treia, înainte de a ajunge la semnul Stop de la coltul străzii. Voia 
să  atragă asupra lui  atenţia  lui  Schyler.  Voia  să-i  arate cît  de 



puţin impresionat era de tovarăşul ei de cameră, sofisticat, bine 
îmbrăcat şi prosper.
Cînd privi  în retrovizor,  văzu însă că nu-l  observase.  Era total 
acaparată de iubitul ei.

Capitolul  41
- Doamne! E Tara.
Schyler radia de plăcere auzind laudele lui Mark.
- E mai drăguţ decît la Tara. Mark Houghton o privi de pe 
locul pasagerului.
- Şi tu eşti mai drăguţă decît Scarlet.
- Eşti un înger că jspui asta, dar nu-i aşa. Sînt epuizată şi se 
vede.
Mark dădu din cap.
- Arăţi superb. Uitasem cît eşti de drăguţă. Schyler uitase 
ce  plăcut  este  să  auzi  un  compliment.  Faţa  ei  era  toată  un 
zîmbet.
- Dacă arăt bine e pentru că sînt fericită că te văd.
Mark îi prinse mîna dreaptă.
- Grăbeşte-te.  Abia  aştept  să  fac  turul  casei,  începu  să 
claxoneze cînd nici nu ajunsese la
jumătatea aleii. în clipa cînd frînă, doamna Dunne şi Gayla erau 
deja pe verandă încercînd să înţeleagă ce minuni se întîmplă 
afară.
- Veşti bune, strigă Scbyler, sărind din maşină şi ocolind-o 
în fugă prin faţă. A venit Mark. Şi mîine vine şi tata acasă.
Mark îi cuprinse mijlocul nu numai cu afecţiune, dar şi pentru a 
o  împiedica  să  zboare  în  timp  ce  urca  scările  alergînd.  Era 
exuberantă ca un copil care se duce la circ pentru prima oară.
- Dumneata  trebuie  să  fii  doamna  Dunne,  spuse  Mark 
adresîndu-se menajerei. Eu sînt cel cu care ai vorbit la telefon cu 
puţin timp în urmă. Aşa cum mi-ai spus, am găsit-o pe Schyler la 
spital. Mulţumesc.
- Mai  pune  un  pui  la  cuptor,  doamnă  Dunne.  Avem 
musafiri la cină.



- Ce coincidenţă! Tocmai făceam friptură de găină cu orez 
sălbatic şi am pus o porţie în plus, spuse ea, zîmbind cuplului 
blond, atrăgător.
- Foarte bine. Camera de oaspeţi e pregătită?
- Am schimbat rufăria azi.
- Atunci du-te si vezi de mîncare. O să ducem lucrurile lui 
Mark sus. N-are multe. Doamna Dunne intră în casă.
- Mark,  spuse  Schyler,  aceasta  este  buna  mea  prietenă, 
Gayla Frances. Gayla, Mark Houghton.
- Sînt  încîntat  de  cunoştinţă,  domnişoară  Frances,  spuse 
Mark ridicîndu-i mîna şi sărutîndu-i-o.
- Nu  mai  puţin,  domnule  Houghtonr  spuse  Gayla, 
îmbujorată. Schyler mi-a povestit multe despre dumneavoastră.
- Sper  că  numai  lucruri  bune,  spuse  el,  zîmbind 
fermecător.
Gayla se uită neajutorată spre Schyler. li era încă greu să discute 
nimicuri,  mai ales cu bărbaţii.  Fu salvată de apariţia Triciei pe 
verandă.
Ce dracu' e... se întrerupse şi rămase cu gura căscată la Mark. 
Ochii  ei  se  deschiseră  plini  de  uimire,  apoi  se  îngustară 
apreciativi.  Bună  ziua.  Tonul  ei  jos.  mieros,  Iu  pe  măsura 
zîmbetului care-l însoţea.
- Bună, spuse Mark, simplu. Era obişnuit ca oamenii să se 
holbeze la el. Nu era excesiv de vanitos, dar nici nu uita că avea 
o înfăţişare plăcută. Ştia că înfăţişarea lui fusese cînd o calitate, 
cînd un defect, în funcţie de situaţie.
Schyler făcu prezentările. Tricia îşi duse o mînă la g»t, într- un 
gest de prefăcută timiditate.
- Trebuia să-mi fi spus şi mie, Schyler
- N-am ştiut. Vizita lui Mark e o totală şi plăcută surpriză.
- Sper să nu fiu complet inoportun, spuse el, adresîndu-i-se 
Triciei.
- A, nu, nu. Dar dacă ştiam că avem oaspeţi, mă îmbrăcam 
şi e J...
V Dar sînteţi foarte bine aşa, doamnnă Howell.



- Te  rog  spune-mi  Tricia.  Se  uită  la  rochia  ei  unicat,  cu 
tristeţe. Mi-am pus rochia asta pentru că tocmai mă duceam la 
o întrunire. Mă duc să dau un telefon să le spun că nu mai merg.
- Nu din cauza mea. te rog.
- Oh, de-acum n-o să mai aud de întîrzieri la cină. Schyler 
mi-a vorbit atît de mult despre tine... spuse ea, într p suflare. Te 
rog să mă scuzi, mă duc să mă schimb. Scumpo, vrei să-mi aduci 
sus rochia  aceea pe care i-am cerut doamnei  Dunne să  mi-o 
calce? se adresă ea Gaylei înainte de a dispărea pe uşă.
- Tricia, strigă Schyler, vexată.
Gayla îşi puse mîna pe braţul lui Schyler şi spuse: \
- Nu-i  nimic.  Tot  mă  duceam  eu  sus  să  văd  cum  e  cu 
camera de oaspeţi. în timpul ăsta vizitaţi domeniul.
- Dar tu nu eşti camerista Triciei. Cînd îţi mai ordonă să faci 
ceva, trimite-o la dracu'.
- Am să-i vînd bilete de drum, spuse Gayla, rîzînd cu bună 
dispoziţie, în timp ce intra în casă.
- încîntătoare femeie, remarcă Mark cînd Gayla I nu-l mai 
putea auzi. Ea este cea care...

- Da.  în  timpul  uneia  din  lungile  lor  convorbiri 
transoceanice, Schyler îi povestise despre Gayla.
- De necrezut, spuse el, scuturînd din cap. Ai j făcut minuni 
cu ea.
- Sînt prietena ei. Şi ea ar fi făcut acelaşi lucru - j pentru 
mine.
Mark se întoarse cu faţa la ea şi îi trecu mîna prin păr. Ochii iui 
erau plini de admiraţie şi afecţiune.
- E un obicei al tău?
- Ce anume?
- Să aduni oameni care au disperată nevoie de prietenie. 
îmi amintesc de un hoinar prin Londra, un american expatriat 
care era teribil de singur. L-ai adoptat şi pe el,
- Te înşeli. Asta a făcut el pentru mine. Se ridică pe vîrfuri şi 
îl sărută uşor pe buze. N-am să te pot răsplăti niciodată pentru 
ceea ce ai însemnat tu pentru mine,  Mark. îţi  mulţumesc c-ai 
venit. Nu mi-am dat seama cît îmi lipseşti pînă nu te-am văzut.



Ca  întotdeauna  cînd  erau  singuri,  zîmbetul  lui  frumos  era 
umbrit de o anumită tristeţe şi desconsiderare de sine.
- înainte  de  a  deveni  prea  melancolici,  arată-mi  Ken  fu 
ultimul care îl cunoscu pe Mark.
Era  momentul  în  care  se  serveau  aperitivele  premergătoare 
cinei în salonul cel mare. Mark vizitase casa şi celelalte clădiri. 
Cînd se întoarseră, Schyler se scuză o clipă pentru a se pregăti 
de cină. Mark, deja impecabil,  se dusese totuşi în camera lui,  
aparent pentru acelaşi lucru.
Cînd  Schyler  coborî,  îmbrăcată  într-o  rochie  spumoasă, 
răcoroasă din voal cu imprimeuri, Mark se întreţinea cu Tricia. 
Schyler fu amuzată de transformarea surorii sale. Rochia ei era 
mai pretenţioasă decît  o cereau împrejurările,  dar Schyler nu 
era surprinsă că o alesese pe aceea. îi  scotea în relief silueta 
voluptuoasă şi o mare porţiune din pieptul bronzat.
Cînd Schyler intră în salon, Tricia tocmai spunea:
- Nu-mi amintesc cînd a fost domnul Kennedy preşedinte, 
dar am văzut filme vechi  cu el.  Vorbeşti  exact ca el.  Desigur, 
probabil ţi se pare că eu vorbesc cu un anumit accent.
Ochii  lui  Mark  se  luminară  cînd  intră  Schyler.  Se  duse  s-o 
întîmpine, luîndu-i ambele mîini şi sărutînd-o pe obraz.
- Arăţi minunat. Clima asta înăbuşitoare ţi se potriveşte ca 
o seră unei orhidei. Bei ceva?
- Da, te rog.
Roşind de plăcere în urma complimentului făcut,  se aşeză pe 
unul din  fotoliile  duble în timp ce Mark* familiarizîndu-se cu 
dulapul de băuturi, îi prepară un gin cu apă tonică într-un pahar 
înalt.  Modul  lui  atent  de  a  fi  nu-i  scăpă  Triciei  a  cărei 
efervescentă încetase de la apariţia lui Schyler. Aceasta îi spuse:
| Mark cunoaşte familia Kennedy. Nu ţi-a spus?
Ochii Triciei se rotunjiră de uimire.
- Nu!  Pe acei  Kennedy? E de-a dreptul  fascinant.  Mark îi 
duse paharul lui Schyler. Se pregătea să
se aşeze lîngă ea, dar Tricia bătu cu palma perna de lîngă ea. 
Politicos se reaşeză lîngă ea.
- Spune-mf cum i-ai cunoscut. Ai cunoscut-o şi pe Jackie?



- De  fapt  erau  vecini  cu  noi.  Părinţii  mei  au  o  casă  în 
Hyannis Port.
- Adevărat? O, întotdeauna mi-am dorit să mă duc acolo. 
îşi lăsă mîna pe coapsa lui. E frumoasă?
- Cum să zic...
Exact atunci intră Ken. Trecu în revfetă scena din salon, cu o 
privire acră. Schyler spuse:
- Bună, Ken.
- Am dat telefon la biroul tău. ignorantul care mi-a răspuns 
mi-a  spus  că  te-ai  dus  fuga  la*  spital.  Am  sunat  acolo,  dar 
nimeni nu ştia nimic.
- Nu era ceva urgent. Tata vine acasă mîihe.
Informaţia nu avu darul să risipească expresia
întunecată de pe faţa lui Ken. Mark mi-a făcut o
surpriză: a venit să mă vadă, spuse Schyler, în grabă.
Totul s-a întîmplat atît de repede încît n-am avut timp
să-ţi dau telefon.
l-l  prezentă  pe  Mark.  Acesta  se  ridică  făcînd  să  I  cadă  mîna 
Triciei  de pe coapsa lui,  şi  îl  întîmpină pe I  Ken la jumătatea 
distantei. Bărbaţii schimbară o I strîngere de mînă. Fata lui Ken 
rămase îmbufnată. | Schyler ştia că Ken îl  va urî pe Mark din 
prima clipă, dar-acum lucrul acesta era prea evident. Aruncă o 
privire la înfăţişarea elegantă a lui Mark şi  se scuză pentru a 
merge sus.
Cînd coborî, era îmbrăcat într-un costum de vară şi o cravată 
pastel.  De  asemenea,  se  bărbierise.  Părul  îi  era  încă  ud  şi 
mirosea ca la raionul de apă de i colonie de la Maison-Blanche 
din centrul New Orleansului.
Mai  doreşte  cineva  un  rînd?  întrebă  el  indreptîndu-se  spre 
dulapul de băuturi.
Se uită la soţia sa care-l monopolizase pe Mark şi se lăuda cu 
faptul că fusese aleasă „Miss Laurent Parish".
împlinisem optsprezece ani în vara aceea. Doamne, ce mult e de 
atunci,  spuse  ea  cu  un  suspin,  îmi  amintesc  cît  eram  de 
nerăbdătoare să-mi pregătesc toate rochiile din timp. Nu poţi 
să-  ţi  imaginezi  cîte  s-au  perindat  pe  podium.  Eu  am  fost 
inegalabilă.  Aşa  spune  lumea.  A  fost  încîntător.  îşi  strînse 



buzele,  trist.  Schyler  n-a  avut  parte  de  toate  astea.  A  fost 
întrecută de... Cine a fost aleasă „Miss" I în anul acela, Schyler?
if-  Dora  Jane  Wilcox,  cred.  '  Schyler  era  furioasă.  Timp  de 
aproape o oră privise cum mîna Triciei urca în sus pe coapsa lui 
Mark. O privise cum flirtează şi zîmbeşte făcînd pe prostuţa pînă 
ce îi venise s-o ia la palme. încercarea
 
ei de a-l cuceri pe Mark era de-a dreptul greţoasă.
Indiferent dacă făcea asta pentru a-i stîrni ei gelozia, sau pentru 
a-l face pe Ken gelos, ori pur şi simplu pentru plăcerea ei, pe 
Schyler o înfuria la culme. Tricia îl domina pe Mark, iar el era 
prea politicos ca să poată scăpa de ea.
- Aşa e! kxclamă Tricia. Dora Jane Wilcox. Ţi-am spus eu, 
Schyler, că ţi-ai petrecut prea mult timp cu tata la platformă şi 
nu destul la Country Club ca să-i cunoşti pe cei din comitetul de 
selecţie.
- Iar eu ţi-am spus, Tricia, că nu dau doi bani pe societatea 
de acolo. Nici atunci, nici acum.
- Eu m-am dus  de dragul  mamei.  înainte  de a  muri,  nu 
vorbea decît despre balurile noastre. Am considerat că sîntem 
datoare să participăm la ele, de dragul ei.
Tricia scoase un „Ţţţ" şi scutură din cap spre
Mark vrînd să spună cu asta că Schyler era un caz iremediabil.
- Şi acum stă tot timpul la platformă. Am invitat-o să vină la 
cluburile mele, dar nici nu vrea s-audă. Tot ceea ce face e să 
muncească. Şi-a pus în cap să conducă Belle Terre cu toate că 
asta  o  epuizează.  Cel  mai  bun  lucru  pe  care  l-ai  putea  face 
pentru ea ar fi  s-o iei  cu tine la Londra. Flirtînd, se uită la el 
printre gene. Nu pentru că aş fi nerăbdătoare să pleci, desigur.
- Cina  e  servită,  domnişoară  Crandall,  anunţă  doamna 
Dunne de sub arcadă.
- Mulţumesc. Schyler era atît de furioasă încît abia putea 
vorbi. Venim.
Tricia îi aruncă menajerei o privire rea pentru că i se adresase 
lui Schyler şi nu ei. Posesivă, se agăţă de braţul lui Mark cînd se 
ridicară, trăgîndu-i-l între sîni.



- Mark o să mă conducă în sufragerie. Ken, tu o conduci pe 
Schyler.
Ken care dăduse pe gît pahar după pahar de Burbon dublu, ca 
un zănatec, luă sticla cu ej. Cu mîna cealaJtă o prinse pe Schyler 
de cot. împreună traversară holul mare şi intrară în sufragerie. 
Mark îi ţinu scaunul Triciei. Ea-i zîmbi peste umăr.
- Stai aici lîngă mine, Mark. Ken şi Schyler pot sta pe partea 
cealaltă. Tata întotdeauna stă în capul mesei. Ar fi perfect dacă 
ar fi şi el aici, nu?
Lucrurile erau departe de a fi perfecte. De fapt, începuseră să 
meargă rău odată cu compotul de fructe cînd Tricia, fără nici un 
menajament, îi spuse soţului ei că bea prea mult. După aceea, îl 
ignoră şi îşi concentra vorbăria animată asupra lui Mark care îi 
răspundea cu uri farmec plin de nobleţe.
Cu  fiecare  nou  fel  de  mîncare,  tensiunea  din  jurul  mesei  se 
ridica. Schyler deveni mai furioasă, Ken era furios pe lume, după 
cum se părea, iar Mark era îngrijorat pentru că lumina din ochii 
lui  Schyler se stinsese.  Tricia era singura care se simţea bine. 
Acest  lucru  se  termină  brusc  la  desert.  Spusese ceva  ce  i  se 
păruse incredibil  de inteligent.  în timp ce chicotea,  se aplecă 
spre Mark, frecîndu-şi sînii de braţul lui. Mark rîdea cu ea, dar 
era un rîs forţat. Apoi îşi tampona gura cu şervetul apretat şi 
spuse:
- Te scutesc de alte eforturi, Tricia. Rîsul ei se curmă brusc 
în timp ce ochii larg deschişi îl priveau întrebător:
- Eforturi? Ce vrei să spui?
- încetează cu pipăiala asta pe sub masă şi astîmpără-te cu 
bătaia asta din gene. Nu-mi mai arăta
sînii că nu mă interesează.
Furculiţa Triciei zdrăngăni pe farfurie. Se uită ia el cu o faţă de 
culoarea zerului.
- Sînt homosexual, înţelegi? îi spuse el, zîmbind plăcut.

Capitolul  42
- N-a fost prea elegant din partea ta.



Schyler stătea rezemată de stîlpul din colţul verandei. îşi ţinea 
mîinile  împreunate  la  spate.  Briza  parfumată  sufla  asupra  ei 
lipindu-i rochia moale de corp. Şuviţe de păr blond îi fluturau pe 
faţă.
Noaptea era aproape la fel de frumoasă ca şi femeia. Cerul era 
împînzit de stele strălucitoare. Luna poleia ramurile stejarilor cu 
lumina ei argintie. Corul insectelor căpătase amploare şi era în 
plină  desfăşurare.  Parfumul  florilor  atîrna  greu  în  aerul 
nemişcat.
- Nici ceea ce-ţi făcea ea nu era elegant.
Mark  stătea  aşezat  într-unui  din  scaunele  de  răchită.  Ţinea 
paharul de brandy în mînă de o jumătate de oră. Acum îl goli şi  
îl puse pe măsuţa de lingă el.
- Ştii  că  nu-i  în  firea  mea  să  fiu  brutal.  Nu m-am putut 
stăpîni. Am suportat cît am putut. Tricia merita o lecţie pentru 
ceea ce făcea.
- Şi ce făcea?
- încerca să fure ceea ce era al tău.
Avea dreptate. Era dureros pentru Schyler s-o admită. Privi In 
depărtare.
- A fost mai mult decît o lecţie, l-ai tăiat craca de
sub picioare.
Mark  îşi  ridică  braţele  deasupra  capului  şi  se  întinse, 
împingîndu-şi picioarele în faţă în acelaşi timp.
- Poate de aceea a zburat pe scări în sus. Privirea pe care 
mi-a aruncat-o era atît de otrăvită încît ar fi trebuit să fiu mort 
deja. Sora ta e o viperă.
- N-ar fi trebuit să spui aşa ceva în faţa mea.
- Refuz să-mi cer scuze.
- Ca soţ, Ken ar fi  trebuit să-i ia apărarea. în loc de asta 
însă, a rîs.
- Da, spuse Mark cu o strîmbătură, retrăgîndu-şi picioarele 
lui elegante. Cumnatul tău era încîntat de observaţia pe care i-
am făcut-o Triciei. Acum ştie că nu reprezint un pericol.
- Un pericol? Capul lui Schyler se întoarse spre el. Pentru 
cine? '
- Pentru el. Nu-ti dai seama că omul era ros de gelozie?



- Pentru Tricia.
Părul blond de pe capul lui Mark străluci în lumina lunii  cînd 
acesta scutură din cap.
- Pentru tine. încă te iubeşte, Schyler.
- Nu cred. Luîndu-şi mîinile  de la spate, făcu un gest  de 
respingere. Poate crede că mă iubeşte încă, dar cred că ceea ce 
simte el e altceva. Sînt o ancoră, ceva de care se poate agăţa.
- De ce? Se scufundă?
Mark  intenţionase  să  facă  o  glumă,  dar  Schyler  îi  răspunse 
serios.
- Da, cred că da. Cel puţin aşa simte el. E ceva cu el... sau 
poate asta e prea mult spus... Ceva nu e în regulă cu el. Nu ştiu 
sigur ce.
- Eu ştiu.
Schyler se uită la el întrebător.
- Ken ştie  că  a  făcut  o  eroare gravă,  continuă Mark,  s-a 
însurat cu cine nu trebuia, l-a lăsat pe Tricia şi pe tatăl tău să 
hotărască în locul lui. Viaţa lui e complet distrusă. Asta e greu de 
suportat pentru un bărbat.
Unul din lucrurile pe care le admirase ea întotdeauna la Mark 
era faptul că nu se ferea să spună ce gîndeşte. O făcea chiar şi 
cînd era dureros.
- Cred  că  ai  dreptate,  spuse  ea,  moale.  Mi-a  făcut  mai 
multe avansuri.
- De natură sentimentală?
- Da.
- Foarte patetic! Şi tu cum ai reacţionat?
- I le-am respins, bineînţeles.
- Pe temeiuri morale?
- Nu în întregime.
- Deci nu-l mai iubeşti?
- Nu, spuse ea, trist. Abia dac-am tresărit cînd m-a atins. 
Cred c-a fost nevoie să mă întorc pentru a-mi da seama.
- Vrei să ştii un secret? Mark nu aşteptă răspunsul. Cred că 
nu-l mai iubeşti demult, dacă l-ai iubit vreodată.

- De ce nu mi-ai spus?



- Am fost tentat, dar nu m-ai'fi crezut. Trebuia să afli asta 
tu însăţi.
- Am pierdut atîta timp, spuse ea, cu regret.
- Nu cred că  timpul  e  pierdut  cînd  cineva  se  vindecă.  A 
trebuit să vindeci o rană adîncă. Brandy-ul
e inclus în costul camerei?
Mark arătă spre tava de argint pe care doamna Dunne o aducea 
împreună cu două pahare şl o sticlă.
- Te rog, serveste-te. -Tu?
- Nu, mulţumesc.
Schyler îl privi cum îşi toarnă în pahar. Mark luă o înghiţitură, îşi 
lăsa  capul  pe  speteaza  scaunului  şi  închise  ochii  pentru  a 
aprecia mai bine aroma băuturii tari.
- Mark?
Acesta deschise ochii.
- Cred că ceea ce-ai spus despre Ken e adevărat. Dar sper 
că nu te referi în mod indirect la nimeni din cei pe care-i cunosc, 
cînd ai spus că viaţa lui e complet distrusă.
Mark îi zîmbi jucăuş.
- Trăieşti cu o femeie şase ani şi ea crede că te cunoaşte.
- Ba te cunosc.
Mark ridică paharul şi privi luna prin conţinutul lui de culoarea 
chihlimbarului.
- Poate că da.
- Recunosc melancolia ta.
- Nu fi prea alarmată. Ştii că trec prin aceste faze periodic. 
Sînt aproape la fel de regulate ca şi ciclurile tale. O voi depăşi 
într-o  zi  sau  două.  în  timpul  ăsta  am  să  mă  scald  în 
autocompătimire.  Am  să  mă  întreb  de  ce  nu  i-am  lăsat  pe 
părinţii mei să continue să creadă

că sînt aşa cum trebuie şi să-i las să mă însoare cu femeia pe 
care o aleseseră pentru mine. Toată lumea ar fi fost mult mai 
fericită.
- Nimeni n-ar fi fost mai fericit, Mark. Mai ales femeia. Nu 
puteai s-o păcăleşti mult timp. Mai ales tu. Aşa cinstit cum eşti 



cu toţi, inclusiv cu tine însuţi, ai fi fost foarte nefericit trăind în 
minciună.
- Dar  părinţii  mei  ar  fi  fost  fericiţi.  Nu  s-ar  fi  uitat  la 
singurul lor fiu şi moştenitor cu oroare şi dezgust.
Lui Schyler îi era milă de el. Fusese alungat de părinţii lui care 
făceau parte  din  elita  Bostonului.  Că  fiu!  lor  era  homosexual 
fusese  o  veste  abominabilă,  ceva  de  neconceput.  Ca  pe  o 
tumoră, îl scoseseră din viaţa lor.
- Mai ştii ceva de ei?
- Nu, bineînţeles,  spuse el  golind paharul  pentru a doua 
oară. Dar nu din cauza asta sînt melancolic.
- Dar?
Sînt deprimat că-mi pierd colega de cameră. Schyler zîmbi palid 
şi îşi lăsă capul în jos.
- De unde ai ştiut?
Mark se sculă de pe scaun şi se postă în faţa ei. îşi puse mîinile 
pe faţa ei.
'm Analogia pe care am făcut-o între tine şi o orhidee de seră a 
fost vizibil poetică, dar corectă, cred. Tu ai înflorit aici. Schyler. 
Se uită în jurul său, lăsîndu-se pătruns de noaptea densă. Aici e 
locul tău.
Schyler suspină adînc.
jfy*  Ştiu.  Cu  toate  inconvenientele  legate  de  locul  acesta,  îl 
iubesc.  Ochii  i  se  umplură  de  lacrimi.  Orăşelul  ăsta  mizer, 
oamenii  ăştia  înguşti  la  minte,  pădurile,  smîrcurile,  mirosul 
pămîntului, umiditatea, căldura. Belle Terre. O iubesc.
O cuprinse strîns apăsîndu-i capul pe umărul său.
- Doamne! Nu trebuie să te scuzi pentru asta.
Rămîi aici, Schyler, şi fii fericită.
- Dar o să-mi lipseşti.
- Nu pentru mu\\ timp.
- Veşnic.
Mark  îi  îndepărtă  capul  şi-i  şterse  lacrimile  de  pe  obraji  cu 
degetul mare de la mînă.
- Cînd ne-am cunoscut,  eram amindoi bolnavi  sufleteşte. 
Indiferent dacă te-ai fi întors acasă sau nu, nu sînt sigur că ar fi 
fost  sănătos  să  rămînem  dependenţi  unul  de  celălalt  pentru 



sprijin  moral  şi  material.  Am  avut  o  înţelegere  reciproc 
avantajoasă. Ai fost scutită de necesitatea de a respinge atenţiile 
nedorite ale bărbaţilor. Eu mi-am ascuns homosexualitatea în 
dosul  fustelor  tale.  Majoritatea  cuplurilor  căsătorite  nu  sînt 
prieteni  atît  de  buni  cum  sîntem  noi.  Zîmbetul  lui  era 
melancolic.  Dar  nu  putem  continua  să  trăim  împreună  la 
nesfîrsit. Tie-ti trebuie mai mult de atît. Iţi trebuie mai mult decît 
pot să-ţi ofer eu. Se aplecă înainte şi şopti: ai nevoie de Belle 
Terre.
- Şi ea are nevoie de mine.
îl ţinuse la curent cu acţiunile ei pentru că ştia că-l interesează 
sincer.  în  timp  ce  vizitau  casa,  ascultase  cu  răbdare ultimele 
întîmplări.
- Mîine vine acasă tata. Sînt încîntată. Dar asta înseamnă 
să-mi împart timpul între el şi treburile de la
"  platformă.  Nu pot  sacrifica  nici  una  din  ele.  Vreau să-l  fac 
părtaş la decizii astfel încît să nu se simtă inutil, dar nu pot să-l 
las să se implice emoţional prea mult, ca să nu sufere un nou 
atac. Va fi o probă de prestidigitaţie.
- Ai să te descurci.
- Crezijntr-adevăr?
- Da. îşi trecu degetele prin părui ei. Cînd aveai intenţia să- 
mi spui că vei rămîne aici?
- Nu ştiu. Nu cred că eram sigură eu însămi pînă în clipa în 
care  ai  spus  că-ti  vei  pierde  colega  de  cameră.  Probabil 
hotărîrea  mea  finală  zăcea  undeva  în  subconştient,  aşteptînd 
momentul să iasă de acolo.
- Hmm.  Mark  dădu  din  cap  gînditor.  Decizia  din 
subconştientul tău are vreo legătură cu ţigara?
- Cu ţigara?
Mark îşi împinse bărbia în direcţia pomilor de dincolo de curte.
- E o ţigară aprinsă acolo de cînd am ieşit pe verandă.
Schyler îşi  întoarse repede capul în direcţia aceea. *  -  Gash, 
şopti ea.
- Domnul Boudreaux, spuse Mark, sec.  Numele lui apare 
des în conversaţia ta. Mă întreb dacă-ţi dai seama de asta. „Cash 
spune...", „Cash face...".



Schyler nu putu suporta privirea lui amuzată, aşa că se uită la 
cravata atent înnodată de la gîtul lui.
- Nu e ceea ce crezi tu. E foarte complicat.
- Aşa e de obiceî, iubito.
- Nu, Mark, e mai mult decît un simplu joc de-a băiatul şi 
fata. Este...
- E nepotrivit pentru tine.
- Asta e cam vag.
- Reputaţia lui în privinţa femeilor e dubioasă.
- Nu e deloc dubioasă. E limpede. Cît  se poate de clară. 
Râde tot, nu-i scapă nimic.
- E un citat?
- Aproximativ.
- Mi-am închipuit. Tu nu vorbeşti aşa.
- Cash nu e numai afemeiat, este si...
-.De pe partea cealaltă a drumului, în cazul lui, de pe cealaltă 
parte a smîrcurilor.
- Nu sînt o snoabă, spuse ea, defensiv.
- Dar majoritatea oamenilor sînt, îi reaminti el, blînd. Si în 
fond, tu eşti o Crandall de la Belle Terre. Ce-ar crede lumea?
- Lucrurile nu sînt chiar atît de simple. N-am pus niciodată 
prea  mult  preţ  pe  ceea,ce  cred  alţi  oameni.  Mama  o  făcea, 
Cotton era exact opus. N-a dat niciodată o ceapă... trec peste 
expresia asta.
Mark rîse şi ea se simţi bine cînd îi auzi rîsul. Zîmbind, şcuturînd 
din umeri, continuă:
- Cred că sînt undeva între. Nu-mi pasă de ce crede lumea, 
dar  simt  o  responsabilitate  ca  Belle  Terre  să  rămînă 
respectabilă.
- Te îndepărtezi de subiect. Cum e .cu Cash Boudreaux?
- Nu ştiu. Este... închise ochii şi strînse din dinţi. E atît de 
confuză toată povestea asta... N-am încredere în el şi totuşi...
- îl doreşti.
Schyler  deschise  ochii  şi  se uită  la  el.  Nu fusese niciodată în 
stare  să-l  mintă  pe  Mark.  Nici  să-i.  ascundă  adevărul. 
Sinceritatea .Iul  brutală cu sine însuşi  invita  la  sinceritate din 
partea tuturor.



- Da, mărturisi ea, moale. îl doresc. Mark o îmbrăţişa.
- Foarte bine. Mă bucur. Un moment de dorinţă pură îţi va 
fi foarte folositor. Apoi, rîzînd uş&r, adăugă: Va fi interesant de 
văzut, chiar de departe. îi sărută tîmpla, apoi buzele. Fii fericita, 
Schyler.
O eliberă din braţe şi traversă veranda spre uşa de intrare.
- Nu te deranja să mă conduci sus. Cunosc drumul, lartâ-
mă că te abandonez în seara asta, dar sînt  epuizat.  Zborul şi 
toate celelalte...
îi trimise un sărut apoi intră în casă.
Schyler rămase pe loc. privind uşa în cadrul căreia nu mai era 
nimeni. După cîteva clipe, se răsuci fără a se depărta de coloană 
şi privi dincolo de pajişte.
Lumina roşie a ţigării îi făcea cu ochiul.
Coborî treptele şi o luă prin iarba rece, umedă, înainte de a-şi da 
seama  că  nu  se  mai  afla  sprijinită  de  coloană.  I  se  păru  o 
veşnicie pînă ajunse Intre pomi, dar apoi, fără a avea răgaz să se 
pregătească, dădu la o parte o tufă de mirt înflorită şi dădu nas 
în  nas cu Cash.  Acesta  aruncă ţigara şi  o  stinse strivind-o pe 
pămînt cu călcîiul cizmei.
Ce faci aici, ascuns în întuneric? întrebă Schyler furioasă. Dacă 
mă spionezi, de ce...
- Taci!

Capitolul  43
Cash îi  luă  bărbia  între  degetele lui  puternice* o  împinse cu 
spatele în trunchiul unui pin şi îi forţă buzele să se deschidă sub 
apăsarea buzelor lui. O sărută introducîndu-i limba în gură pînă 
în fundul gîtului, şi apoi începu să-i frece uşor buzele cu buzele 
lui  fierbinţi.  Schyler  îşi  ridică  braţele şi  îi  încolăci  strîns gîtul, 
răsfirîndu-şi degetele în părul lui. Cash îi lăsă bărbia şi îşi lunecă 
mîinile în sus şi în jos pe corpul ei, atingînd-o peste tot. Apoi îi 
eliberă gura şi îşi înfipse privirea în ochii ei. Cîteva clipe se uitară 
unul la altul, gîfîind, în tăcerea nopţii.
- Fir-ai tu să fii! Spune că mă vrei! Schyler îşi umezi buzele 
umflate, brutalizate.



- Te vreau. D-aia am venit.
Cash  îi  prinse  încheietura  mîinii  cu  degetele  şi  o  trase  mai 
departe între  copaci.  Ea  îl  urmă împleticindu-se,  pe  jumătate 
rîzînd, pe jumătate plîngînd. Nu era speriată. Inima ei zburda de 
bucurie, nu de teamă. Nu avea sentimentul că era tîrîtă afară 
din mediul care-i era familiar şi protector, ci mai degrabă spre 
ceva nou şi promiţător. Şi cu toate că încheietura mîinii ei era 
încătuşată în mîna Jui, se simţea liberă şi neconstrînsă.
O duse în acel loc unde o tratase de muşcătura cîinelui cu cîteva 
săptămîni mai înainte.
- Urcă!
Schyler se urcă în pirogă şi se aşeză, clătinîndu-se. Cash împinse 
barca de la ţărm şi sări în ea, din aceeaşi mişcare. Luă prăjina 
lungă şi dirija piroga prin apele scăzute şi tulburi înfigind prăjina 
în fundul apei.
Stătea la prova fără să-şi  ia  ochii  de la  Schyler.  Silueta  lui  se 
profila mare, periculoasă,. întunecată pe cerul luminat de lună.
Razele lunii pătrundeau printre copacii de pe maluri, astfel încît 
pădurea înconjurătoare era ca un tablou de lumini  şi  umbre. 
Apele canalului fîşîiau plăcut la trecerea bărcii. Broscoii orăcăiau 
pe scenele lor nocturne iar păsările nopţii  se chemau una pe 
alta.
- De ce l-ai lăsat pe el şi ai venit la mine?
- Pe Mark?
- Ai rupt-o cu el?
- Nu era nimic de rupt.
- Ai s-o păţeşti dacă mă iei de fraier, Schyler. Schyler nu se 
îndoia de asta nici o secundă.
- Mark este homosexual. Traiul nostru împreună a fost pur 
platonic.
Cash  nu  rîse.  Nici  n-o  acuză  că  minte.  Nu-şi  arătă  nici 
neîncrederea.
Schyler se aşteptase la oricare din aceste reacţii.
El însă nu spuse nimic, ci continuă să împingă barca cu ajutorul 
prăjinii.
Uneori  canalul  era  atît  de  îngust  încît  ramurile  copacilor  se 
împreunau  deasupra  lor  formînd  o  boltă.  Canalul  coti  şi  se 



răsuci pînă cînd Schyler pierdui orice simţ al direcţiei. Chiar şi 
luna părea saşi schimbe poziţia pe cer.
Percepea locuri, sunete, mirosuri pe care nu le mai cunoscuse 
pînă atunci. Aerul era altul, nemişcat, dar plin de energia vieţii 
nevăzute. Era o lume străină, lumea lui Cash. El era stăpînul ei, 
aşa că nu-i era teama.
în cele din urmă, piroga se opri. Cash puse piciorul pe mal şi o 
trase  pe un teren mai  solid.  Aruncînd prăjina,  întinse  mîinile 
spre Schyler şi o ajută să iasă din barcă. Ţinînd lanterna într-o 
mînă, o conduse în sus spre casa lui.
Intrară prin prispa acoperită. Cash puse lanterna pe noptieră şi 
se-întoarse  spre  ea.  Rămaseră  aşa  un  timp  fără  un  cuvînt, 
uitîndu-se  unul  la  altul,  neliniştiţi  de  ceea  ce  urma  să  se 
întîmple.
Apoi, deodată se aruncară unul asupra celuilalt.
Degetele lui se înfipseră în părul ei şi se strînseră
deasupra pielii capului. îi trase capul pe spate şi o
sărută pe gură, pe gît şi din nou pe gură. Printre
sărutări; murmură cuvinte cît se poate de explicite.
Unele"erau în limba strămoşilor mamei lui. Dacă
cuvintele lui erau de neînţeles, inflexiunea lor era
clară. Schyler reacţiona la avalanşa de cuvinte
dialectale, excitante, arcuindu-se, lipindu-şi trupul de trupul lui.
Rochia ei era atît de moale, de subţire, încît părea imaterială ca 
vata de zahăr, cînd atinse duritatea bărbăţiei lui.  Schyler ar fi 
dorit să se învăluie toată în virilitatea lui.
Sărutările  lui  se  îmblînziră.  îşi  plimbă  limba  pe  gura  ei  cu  o 
încetineală  deliberată,  savurînd  nuanţele,  fineţea  şi  dulceaţa 
buzelor ei.
- Data trecută, ai scăpat uşor, spuse el, cu o voce răguşită. 
De data asta, doamnă, s:a terminat cu dumneata.
- Sînt  terminată  de-acum,  răspunse  ea,  cu  un  suspin, 
simţind  mîna  lui  lunecîndu-i  de-a  lungul  rochier.  Palmele  lui 
fierbinţi păreau să topească ţesătura.
Cash privi în jos la ea, zîmbind. - E bine. Aşa e bine. îşi lăsă capul 
şi o sărută din nou pe gură, în timp ce mîna lui atingea nasturii. 
Terminînd  sărutul,  ochii  lui  urmăriră  mişcarea  mîinii  care 



desfăcea  nasturii  unul  după  altul.  După  ce-i  desfăcu  pe  toţi, 
depărta  marginile,  lăsînd  să  se  vadă  semisutienul  cu  nodul 
floral, pastel. Cînd îl atinse cu degetele lui puternice, păru că se 
dezintegrează.
în  clipa  următoare,  sînii  ei  se  odihneau  în  palmele  lui,  iar 
degetul lui mare luneca în sus şi în jos peste sfîrcurile lor.
- Cash!  Strigîndu-I  uşor  pe  nume,  îşi  puse  mîinile  pe 
şoldurile lui, în timp ce trupul ei se arcui pe spate.
Cash scoase mici sunete de excitare şi plăcere, văzînd sfîrcurile 
întărindu-se,  semănînd  cu  nişte  perle  de  un  roşu-pal,  sub 
mîngîierea degetelor lui.Se aplecă şi îşi trecu repede limba peste 
ele. Luă unul între buze fi îl supse lacom.
- Nu mă mai satur, gemu el, ridicîndu-şi capul. îi luă faţa 
între palme şi o privi în ochi. Dorinţa lui era atît de puternică 
încît  părea  furios.  Nu mă mai  satur!  repetă  el  înainte  de a-i 
asalta din nou gura.
Căzură  pe  pat  înlănţuiţi.  Cash  îi  trase  rochia  în  jos  pînă  la 
şolduri, apoi i-o scoase şi o aruncă pe pat. Se opri doar o clipă  
să-i  admire  lenjeria  fină,  apoi  o  ajută  să  şi-o scoată.  Cînd fu 
goală, îşi lăsă mîna pe pîntecul ei, trecîndu-şi palma bătucită pe 
deasupra lui, mişcînd-o dintr-o parte într-alta. Mîngîie triunghiul 
de păr scurt, blond, cîrlionţat, care i se răsuci pe degete. Apoi îşi 
rotunji mîna lui puternică, tuciurie pe unut din sîni.
Cu ochii în ochii lui, Schyler îi scoase cămaşa din pantaloni şi îşi 
lunecă  mîinile  dedesubt,  răsfirîndu-şi  degetele  în-părul  des, 
cîrlionţat. Ochii lui se îngustară de plăcerea crescîndă, respiraţia 
îi deveni şuierătoare printre buzele strînse.
Cu mişcări  iuti,  scurte,  îsi  descheie  cămaşa şi  o  făcu să  cadă 
scuturîndu-şi  umerii.  Inchizătoarea  centurii  necesită  ceva  mai 
multă  îndemînare.  înjură  de  nenumărate  ori  pînă  reuşi  s-o 
descheie  şi  să-şi  desfacă  pantalonii.  Se  întoarse  repede  peA 
spate şi  ridicîndu-şi  şoldurile  îşi  trase blugii  în jos.  îşi  eliberă 
picioarele scoţîndu-şi cişmele cu aceeaşi mişcare.
Gol, cald, tare, se rostogoli peste ea şi îi răstigni braţele. Sărutuh 
lui ar fi fost un viol dacă n-ar fi participat şi ea.
- Te omor dacă mă minţi în privinţa lui.
- Nu. îţi jUr că nu.



- Atunci o faci pentru mine? Mă doreşti?
- Da, strigă ea.
Lăsîndu-se în jos, o sărută pe gît  şi  pe piepf.  Schyler îşi  puse 
mîinile pe umerii lui şi îi strînse puternic în timp ce el îi stimula 
sînii cu buzele şi limba
pînă cînd sfîrcurile deveniră rigide. Gura lui coborî spre mijloc 
cu muşcături uşoare, limba se învîrti în jurul buricului făcînd-o 
să i se taie respiraţia.
Simţi că se sufocă de-a binelea cînd el îşi aplecă gura fierbinte, 
umedă,  exact  deasupra  părului  pubian,  sărutînd-o  atît  de 
pătimaş  încît  îi  prinse  pielea  delicată  cu  dinţii,  lăsîndu-i  un 
semn. Reacţia ei fu rapidă şi involuntară: ridicîndu-şi genunchii, 
înfigîndu-şi călcîiele în saltea, îşi împinse şoldurile în sus spre el.
Cash îsi lunecă mîna sub fesele ei, strînse între degete carnea 
delicată şi o trase spre gura lui deschisă. începu s-o molfăie avid 
dar delicat, făcînd-o să simtă că plăcerea lui nu era numai să 
primească ci  să şi  ofere.  Deşi  cu mintea tulburată, înecată în 
valul de senzaţii,  Schyler înţelese că el o voia în felul  cel mai 
intim.
îşi  împinse  limba  în  sus  între  cele  două  falduri  de  carne 
desfăcute mişcînd-o înainte şi înapoi; cînd încetă cu asta, începu 
să împungă cu vîrful ei, micul bumb de came ce se ridicase între 
ele.
Schyler îi înfipse mîna în păr.
- Ah!  Cash,  te  rog,  lasă-mă!  Nu  mai  vreau.  Pîntecul  ei 
deveni rigid.  Gîtul  şi  sînii  se înroşiră.  Avea senzaţia  că stă pe 
marginea unei stînci, privind în jos.
- Juisează, spuse el, răguşit. Hai! Juisează pe gura mea<
Schyler nu s-ar mai fi putut opri chiar dacă ar fi vrut.
Cînd ultimul val trecu şi ea deschise ochii,  faţa lui se afla jos, 
aproape de faţa ei. Se văzu reflectată în yîrtejurile de cenuşiu şi 
verde şi auriu din ochii lui. încercă să zîmbească.
- Cum?  Cash  îi  împungea  în  joacă  pîntecul  cu  capul 
mătăsos al penisului lui tare ca fierul.
- Par o destrăbălată.
Cash rînji.



- Poţi fi sigură. Apoi deveni serios pe cînd ochii lui rătăceau 
pe
faţa  ei.  Era  roşie  şi  umedă  de  transpiraţie.  Buzele  ei  erau 
umflate,  umede  şi  uşor  învineţite'din  cauza  săruturilor  şi  a 
dinţilor ei.
- Esti frumoasă.
Cash nu era omul care să facă complimente în mod frecvent, 
sau poate nu le făcea niciodată. Schyler avea senzaţia că nu-i 
mai spusese nici  unei  alte femei că e frumoasă, cel  puţin nu 
după ce reuşise s-o atragă în pat.
Gîndui  acesta  făcu  să  i  se  înceţoşeze  privirea.  Mişcîndu-şi 
degetele pe pieptul lui, spuse:
- Şi tu eşti frumos. îi trase capul spre ea şi îl sărută pe buze 
luînd înapoi de pe ele, gustul propriilor ei buze.
Cash,  gîfîind,  în  plină  agonie  sexuală,  îi  prinse  o  mînă  şi, 
purtîndu-i-o în jos, printre corpurile lor zbuciumate, i-o umplu 
cu deplinătatea erecţiei lui.
- Ţine-o.  Strînge  degetele.  Tare.  Ultimul  cuvint  îl  rosti 
printre  dinţii  încleştaţi  pentru  că  mîna  ei  începuse  deja  să 
mîngîie sulul de carne gros şi neted; găsi puţină umezeală pe 
vîrf şi o împrăştie de jur împrejur pe pielea de sub gland.
Murmurînd  cuvinte  dulci,  cuvinte  de  ocară,  Cash  îşi  strecură 
mîna între corpurile lor şi despărţi cu degetele, buzele umede 
ale sexului ei. In clipa următoare se implanta atît de vîrtos în ea, 
încît părul lui se împleti cu al ei.
- Eşti mai strîmtă ca un pumn strîns, mai umedă ca o gură, 
şuieră el.
Ea începu să-l maseze cu pereţii strînşi ai cărnii ei, contractîndu-
şi şi relaxîndu-şi muşchii cu o mişcare ondulatorie, făcînd din el 
un simplu animal care tremură şi scînceşte, răpus de propria lui 
sexualitate.
- Ah! Lua-te-ar dracu! mugi el,  izbind-o din ce în ce mai tare. 
Aaah!...
Dar nu se opri.  Continuă s-o pătrundă, retrăgîndu-se aproape 
complet,  pentru  ca  apoi  s-o  întindă  si  s-o  desfacă  din  nou, 
urmărind  să  obţină  maximum  de  plăcere  în  clipa  în  care  o 
pătrundea iar,  în timp ce Schyler îl  întîmpina cu trupul arcuit 



făcîndu-l să intre în ea şi mai adînc. Curînd respiraţia ei gîfîită se 
uni cu a lui. Cînd se apropie momentul culminant, se strînseră 
puternic în braţe şi, pierduţi, se lăsară unul în voia celuilalt, şi în 
voia plăcerii violente pe care o simţiră amîndoi.

Capitolul  44
întinşi fată în faţă, Schyler îl examina drăgăstoasă. , - De la ce e 
asta? întrebă ea, atingînd o cicatrice de pe piept. -
- De la o luptă cu cuţitele în Vietnam.
- Eraţi aşa aproape de inamic?
- Nu era un inamic. Era unul de-ai noştri.
- De ce v-ati bătut?
- Să fiu al dracu' dacă ştiu. Nu contează. Inventam tot felul 
de pretexte.
- De ce?
- Ca să ne calmăm nervii.
- Nu vă băteaţi destul în zonele de luptă?
- Oui. Dar aia nu era o luptă cinstită. încăierările din barăci 
erau.
- Ai fost soldat în toată regula?
- Nu  în  toată  regula.  Toţi  trebuia  să  fim  aşa  ca  să 
supravieţuim.
- Vreau să spun, erai repartizat la o anumită armă?
- Muniţii şi explozive. îşi încorda maxilarul inferior. Cred că 
mi-am adus destul contribuţia la numărul final de cadavre.
Schyler  încercă  să-i  netezească  o  sprînceană,  dar  era  prea 
rebelă.
- Dacă  gîndeai  aşa  despre  război,  de  ce  te-ai  înrolat 
voluntar? Mi s-a spus că te reangajai mereu.
Cash scutură din umeri.
- Pentru  că  nu  vedeam  altceva  mai  bun  de  făcut  în 
momentul acela. N-aveam nici o ocupaţie.
- Şi şcoala?
- Eram înrolat, dar ştiam mai multe despre tema mea de 
diplomă, decît profesorii.
- Ce temă ai avut la examenul de diplomă?



- Silvicultura.
- Nu era nevoie să pleci în Vietnam pentru a ieşi
de la colegiu. Puteai să stai aici şi să lucrezi.
Cash scutură din cap înainte ca ea să fi terminat.
- Am avut o neînţelegere cu Cotton.
- Cotton e parţial vinovat de plecarea ta în Vietnam? Cum? 
De ce v-ati certat?
Cash se uită lung la ea, apoi spuse:
- în legătură cu moartea mamei tale.
- Moartea mamei mele? Ce legătură avea asta cu tine? *
Cash  se  întoarse  pe  spate  şi  îşi  aţinti  privirea  în  tavan. 
Sprijinindu-se în cot, Schyler privi în jos la el, întrebător. Cash îi 
evită privirea.
- După ce-a murit Macy, am crezut că Cotton se va însura 
cu mama mea. N-a făcut-o. N-a vrut.
Schyler  îşi  lăsă  palma  pe  pieptul  lui,  deschizînd  şi  închizînd 
'degetele ca pe un evantai, prinzînd între şuviţe de păr cîrlionţat.
- Nu ştiu ce să zic, Cash. Nu sînt deloc în temă cu asta.
- Ei bine,  eu ştiam perfect ce trebuia să spun. Şi .| i-am 
spus-o verde în faţă. Ne-am certat al dracului.
Am fi ajuns la bătaie dacă nu intervenea mama.
Din  cele ce  ştia  ea despre  Monique,  Schyler  îşi  imagina  cum 
trebuie să se fi simţit văzîndu-i pe cei doi bărbaţi pe care-i iubea, 
sărind unul la altul.
-Ce-a făcut?
- Ce să facă? L-a apărat pe Cotton, bineînţeles, întotdeauna 
îl apăra. Avea scuze pentru tot ce făcea el. Na înţeles niciodată 
ce mizerabil e.
 Iubitul ei îl numea mizerabil pe tatăl ei, dar Schyler nu sări în 
apărarea lui Cotton. Nu era de mirare că sub nici o formă Cash 
nu  putea  să-l  sufere  pe  Cotton  pentru  că  nu  se  însurase  cu 
mama  lui.  în  împrejurări  similare,  ar  fi  avut  şi  ea  aceeaşi 
atitudine.
Cotton fusese un tată bun pentru ea şi Tricia. Schyler îl adora în 
ciuda defectelor lui. Dar nu putea să judece comportamentul lui 
în afara căminului.  Pînă acum cîteva săptămîni,  nici măcar nu 
ştia de relaţiile lui cu Monique Boudreaux şi fiul ei. Fiecare din 



cei doi avea o voinţă puternică şi Schyler îşi putea imagina Cit de 
vehement ce certaseră.
- în noaptea cînd am dus-o pe Gayla la Belle Terre spuneai 
că mama ta a avut un avort spontan.
- Oui.
- Era copilul tatei?
Ochii lui străluciră defensiv.
- Oui.  Era  mama nemăritată,  dar  nu  era  o  tîrfă.  Nu s-a 
culcat cu nimeni în afară de el.
- N-am vrut să zic că...
- Mi-e foame. Ţie nu?
Se  dădu  jos  din  pat  şi  îşi  luă  blugii.  Neliniştită,  Schyler  luă 
cămaşa pe care i-o aruncă el şi îşi băgă braţele în mîneci.
- Da, mi-e foame. Ce ai de mîncare?
- Fasole roşie cu orez.
- Pare delicios.
- E rece, dar am s-o încălzesc.
Străbătură împreună casa, aprinzînd luminile pe unde treceau. 
Schyler  se  aşeză  la  masă  pe  un  scaun  şi-l  urmări  pe  Cash 
mişcîndu-se prin bucătărie, încălzind o tigaie cu mîncarea aceea 
aromată,  specifică  etniei  lui.  Cînd  îi  dădu  o  porţie  văzu  că 
fasolea  si  orezul  erau  amestecate  cu  bucăţi  mari  de  cîrnat 
picant.
- Exact cum îmi  place mie,  spuse ea,  luînd o înghiţitură. 
Grozavă! Cine a făcuî-o?
-Eu.
Schyler  se  opri  din  mîncat.  Cash  rîse  văzîndu-i  expresia  de 
neîncredere.
- Credeai că singurele reţete pe care mi le-a lăsat mama 
erau cele de leacuri?
Schyler mîncă cu o poftă total nemanierată şi termină totul din 
farfurie. în timp ce Cash ducea farfuria la chiuvetă, îi studie linia 
armonioasă a  spatelui,  unduirea naturală a şoldurilor  mici,  şi 
picioarele lungi şi zvelte.
Cash se întoarse şi o surprinse privindu-l cu ochii visători, cetosi.
- Ai văzut ceva ce-ţi place? întrebă el, ţanţoş.
- Eşti cam încrezut, dar îmi place ceea ce văd.



- Nu pari prea fericită cu asta. Ce ai?
- Ce-o să fie mîine?
- Mîine?
Brusc stînjenită, Schyler îşi coborî privirea asupra mîinilor care i 
se închideau şi deschideau nervos în [ poală. Marginea cămăşii 
abia îi ajungea pînă la pulpe. Rezistă ispitei de a şi-o trage mai 
jos.
- Adică, ce va.fi cu noi? Tata vine acasă.
- Ştiu.
Schyler îşi ridică iute privirea.
- Am telefonat la spital, spuse Cash în chip de explicaţie. 
Văzînd că ai plecat de la birou atît de repede, m-am gîndit că s- 
o fi întîmplat ceva.
- Dimpotrivă. Se simte mult mai bine. Dar rămîne totuşi un 
cardiac. Nu are voie să se supere. îşi trecu limba peste buze. Nu 
ştiu cum ar reacţiona la ceva ca... o relaţie între tine şi mine.
- O să-l apuce damblaua.
Răspunsul  lui  Cash  nu prea  era  încurajator.  Schyler  continuă 
totuşi:
- Ştii  cît  de  ocupaţi  vom  fi  în  următoarele  săptămîni. 
Trebuie să acoperim comanda aceea. Vreau ca nimic, cu atît mai 
puţin viaţa mea personală, să nu pericliteze contractul. "Nu vom 
avea prea mult timp pentru... ca să...
Cash, rezemîndu-se de rastelul pentru vase făcut din fier forjat, 
demodat, îşi  puse picioarele unul peste * altul şi  îşi  încurcişă 
braţele pe pieptul lui părţs. Tăcerea lui o îndemnă să continue.
- Nu sînt sigură că sînt aptă pentru o relaţie emoţională, 
încă. Legătura mea cu Mark a fost una de un tip special, deşi nu 
era  sexuală.  O să-mi  lipsească.  Ştiu  că  te  întîlneşti  şi  cu  alte 
femei. Spera să afle în continuare, cu cine sau cu cîte; Sau şi mai 
bine, spera. 
Să-I  audă  spunînd  că  de-acum a  terminat  cu  alte  femei,  de 
vreme ce se culcase cu ea. Dar el rămase tăcut şi nemişcat ca un 
indian de lemn.  O enerva faptul  că el nu-i  dezvăluia nimic  în 
timp ce ea îi spunea totul.
- La dracu! spune ceva.



- Bine. Se îndepărtă de chiuvetă. Cînd ajunse lîngă ea, se 
aplecă deasupra ei şi prinzînd-o zdravăn de cămaşă, o ridică în 
picioare.
- Treci înapoi în pat.
Cîteva  minute  mai  tîrziu,  stăteau  întinşi  pe  cearceaful  care 
mirosea puternic a mosc, a trup de femeie, a sex. Schyler era 
lungită pe o parte, cu fata la el, în timp ce capul lui i se cuibărise 
între sînii ai căror sfîrcuri îi mîngîia cu vîrful limbii.
- De  mult  voiam  să  fac  asta,  mormăi  el.  Schyler 
îndepărtase voit orice alte preocupări
pentru moment. Cash avusese o idee bună. Să ignore ziua de 
mîine.  N-avea  decît  s-o  ia  dracu.  Trăieşte-ţi  clipa.  Mai  tîrziu 
poate va trebui să-i dai flautistului răsplata împărătească, dar 
acum, cu gura lui caldă şi răscolitoare între sîni, nu-i mai păsa 
de nimic.
- Nu cumva ai de gînd să spui ceva răsuflat de genul „de 
cînd ne-am întîlnit, nu"?
- Nu. Voiam să fac asta încă dinainte de a ne întîlni.
- Dinainte de a ne întîlni?
Se uită la el cu o expresie de nedumerire. Gash o răsuci cu faţa 
în  sus  şi  sprijinit  în  cot,  lăsă  cealaltă  mînă  liberă  s-o  poată 
mîngîia.
- Prima oară Cînd am observat că nu mai eşti o fetiţă, eram 
în  prăvălia  Magnolia.  Probabil  că  aveam  vreo  optsprezece, 
nouăsprezece ani. Tu ai intrat cu un grup de prieteni. Aveaţi cu 
toţii o comportare stupidă, chicoteaţi. Cred că erai încă în cursul 
inferior. Ai cerut un sirop de ciocolată cu sifon.
- Nu-mi amintesc.
- Nici n-ai avea de ce. Pentru tine era o zi obişnuită.
- Ai vorbit cu mine? Cash rîse amar.
- Da' de unde! Ai fi luat-o la fugă de groază, dacă vreunul 
din drojdia societăţii ţi-ar fi adresat un cuvînt.
- A fost atunci cînd erai pe motocicletă? Cash dădu din cap, 
iar ea rîse. Ai dreptate. M-aş fi compromis chiar şi numai cu un 
salut.
- Dacă Gotton s-ar fi prins, m-ar fi castrat. Mă legam numai 
de  fuste  care  spuneau  da.  De  fapt,  eram  acolo  pentru  a 



cumpăra prezervative. Tocmai plătisem cînd aţi intrat. Am mai 
rămas un pic. Am luat o limonada la.pahar.
- Numai ca să te poţi uita la mine? Cash dădu din cap.
- Aveai un jerseu roz, haios. Un jerseu aiurit,  iar sînii tăi, 
sau  ţîţele,  cum le  spuneam eu  atunci,  mă  înnebuneau.  Erau 
mici, conice, dar făceau două împunsături clare în jerseul tău. O 
mîngîie cu mişcări domoale ca şi ritmul vorbirii lui. Am tot băut 
din  limonada aia  vreo jumătate de oră,  privindu-te cum bagi 
fisele în tonomât şi te hlizeşti cu prietenele tale. Şi tot" timpul 
ăsta aş fi dorit să bag mîna pe sub jerseu, să-ţi simt pielea moale 
şi netedă şi să te strîng puţin de sîni.
Schyler asculta ca hipnotizată. Cash privi lung în ochii ei mari, 
deschişi, apoi se aplecă şi atinse cu limba sfîrcul rigid al unuia 
dintre sîni. Şi fiecare atingere era încărcată de dorinţa reţinută 
atîţia ani.
- N-aveam  nevoie  să-mi  închipui  cum  ar  fi  cu  tine, 
murmură  el.  Fusesem  deja  cu  mult  mai  multe  femei  decît 
presupunea vîrsta mea, dar toate fuseseră partenere de bună 
voie.  Nu  am profitat  niciodată  de  ele.  Erai  mult  prea  tînără 
pentru un om cu experienţa mea vastă. Crezi că m-am pervertit?
- Foarte. Cash rînji.
- Dar îţi place.

- Da,  admise  ea  cu  un rîs  voit.  Cred  că  fiecărei  femei  îi 
place să creadă că a fost obiectul unei fantezii sexuale, cel puţin 
o dată.
- Ai  fost,  domnişoară  Schyler.  Eu  eram  un  gunoi,  un 
nenorocit de bastard, tu erau prinţesa domnitoare de la Belle 
Terre.  Eram  adult;  tu,  doar  o  fetiţă.  Erai  atît  de  departe  de 
mediul  meu,  încît  nici  măcar  nu  era  amuzant.  Dar  nu  mă 
puteam controla. Voiam să te ating.
- Pentru că eram de neatins.
- Poate.
N-am  văzut  niciodată  Belle  Terre  dinspre  latura  asta,  spuse 
Schyler,  privind  din  cabina  camionetei  lui  Cash.  Am  privit 
răsărituri de soare de la ferestrele de sus, dar niciodată de jos 
înspre ele.



- Eu nu le-am văzut în nici un fel.
Işi întoarse repede capul spre el, dar expresia de pe chipul lui 
nu era de ostilitate. Nu sugera nimic, încercă să însenineze puţin 
atmosfera dintre ei.
- Mă simt cam stînjenită să mă strecor în casă pe furiş, în 
zorii zilei.
- Mă întreb ce-o  fi  gîndind  prietenul  tău c-ai  lipsit  toată 
noaptea.
- Mark! Am uitat de el. Trebuie neapărat să fiu în casă cînd 
se trezeşte. Puse mîna pe clanţă, dar nu-i venea să pună capăt 
acelei nopţi. Tu ce-ai de gînd să faci? Te duci să te culci?
-Nu.
- Doar n-oi fi vrînd să te apuci de lucru la ora asta. Cerul 
era încă cenuşiu la orizont.
- Am alte lucruri de făcut.
- La ora asta? Privirea lui deveni şi mai Îndepărtată. Era o 
transformare vizibilă. Scuză-mă, spuse ea, iritată, n-am vrut să 
mă bag în treburile tale. Deschise uşa, care mai purta încă urma 
glonţului lui Jigger Flynn şi coborî.
- Schyler!
- Ce-i? se răsuci furioasă pe el că nu era mai afectuos, şi pe 
ea pentru că dorea asta.,
- Ne vedem mai tîrziu.
Privirea lui aprinsă îi topi resentimentele. Expresia şi tonul vocii 
lui sugerau că vor fi multe întîlniri. Cu un zîmbet lent, posesiv, 
băgă în viteză şi demară.

Capitolul  45
Jigger  se trezi  din somn cu o erecţie  atît  de puternică  încît  îl 
durea. înainte de aşi aminti că Gayla nu mai era acolo, se răsuci 
şi întinse mîna în căutarea ei. în locul trupului ei cald, superb, 
întîini doar cearceaful mototolit*
j£* lnjurînd-o că nu era prezentă cînd o dorea, se duse împleticit 
în  baie  şi  se  uşura.  Privind  în  oglinda  de deasupra  chiuvetei 
ciobite,  pătate,  izbucni  în rîs  văzîndu-şi  propria  imagine.  „L-ai 



face şi  pe un vultur să vomite".  Era mai urît ca dracu'.  Barba 
nerasă apărea albă pe faţa lui slabă, fleşcăită.
Prea mult whisky noaptea trecută, se gîndl el, scoţînd un rîgîit 
urît mirositor. Ochii îi erau străbătuţi de vinişoare roşii. Maieul 
lui murdar avea o gaură mare. Era un miracol că şortul lui de 
boxer nu-i cădea de pe fundul slab
Se îndrepta  din  nou spre  pat  cînd,  deodată,  se opri  brusc  şi 
rămase nemişcat. îşi dăduse seama ce anume îl deşteptase din 
somn.
„Ce dracu-i asta?" se întrebă el. Nu auzise în viaţa lui un astfel 
de  sunet.  Trase  la  o  parte  perdeaua  pătată  şi  se  chiori  prin 
geamul murdar. O rază de I soare i se înfipse drept în ochi, ca o 
suliţă, străpungîndu-i craniul. Scoase o înjurătură murdară.
Obişnuiţi cu lumina, ochii lui se centrară asupra curţii. Nu văzu 
nimic  anormal.  Căţeii  se  agitau  în  I  ţarcul  lor,  cerînd  micul 
dejun. Totul era în regulă.
Totul în afară de sunetul acela.
O prevestire rea îi înnodă maţele. Avea instincte ] foarte ascuţite 
în privinţa asta. Putea mirosi o | neplăcere de la o milă distanţă. 
Sunetul  acela  aducea  veşti  rele.  O  ameninţare.  Da'  de  unde 
dracu venea?
Obligat să afle, nu se mai osteni să se îmbracş. Cu genunchii lui 
osoşi, îndreptaţi în direcţii opuse, străbătu casa plină de mizerie. 
De la fuga Gaylei, căzuse | în paragină. Şoareci erau împrăştiaţi 
ca  un sac  de pietre  răsturnate  pe podeaua de linoleum cînd 
intră  în  [bucătăriei  Jigger  îi  înjură,  dar  nu  le  făcu  nimic, 
ignorîndu-i.  Deschise  uşa  din  dosul  casei  şi  iesi.  Cîinii  din 
ţarcurile* I aflate în curtea din spatele casei începură să latre.
„Tăceţi  mă,  pui  de  căţele".  Nu-şi  «dădea  seama că-i  plesnea 
capul de durere. îşi duse o mînă la tîmpla care zvîcnea. „itsuse". 
Blasfemia abia apucase să-i iasă din gură, cînd observă butoiul 
de ulei.
Era un butoi de ulei de 55 de galoane, argintiu şi ruginit tn cîteva 
locuri, dar altminteri bun. N-avea nimic neobişnuit.
Doar că emitea un sunet.
Jigger îl recunoscu de data asta. Era un şarpe cu ; clopoţei. Unul 
al dracului de mare judecînd după zgomotul pe care îl făcea.



Butoiul  fusese  lăsat  în  mijlocul  curţii,  între  uşa  din  spate  şi 
şopronul de unelte. Dar de către cine, se întreba Jigger stînd, 
acolo  cu  mîinile  proptite  în  soldurile  lui  inexistente,  cu  ochii 
împietriţi, perplex. Insul, oricine ar fi fost el, trebuie să fie dat 
dracu' dacă cîinii nu l-au simţit. Ori era cineva obişnuit să umble 
cu  cîinii,  ori  cineva  sau  ceva  necurat.  Orice  ar  fi  fost,  era  al 
dracu' de ciudat. Pielea de pe braţe i se acoperi de broboane. 
„Rahat!"
Nu era decît un şarpe. Nu-i era teamă de şerpi.  Cînd era mai 
tînăr, se dusese de multe ori în Texasul de vest pentru a prinde 
şerpi cu clopoţei. Fusese p distracţie pe cinste. Cu o grămadă de 
băuturi bune şi tîrfe vulgare, cu capturi de şerpi şi o bărbăţie 
zdravănă. Pierduse şirul la cîţi şerpi le mulsese veninul!
Nu, nu şarpele îl preocupa. Ceea ce-i dădea fiori lui Jigger era 
maniera în care şarpele îi  fusese livrat.  Dacă cineva voise să-i 
facă un cadou, de ce nu venise personal să i-l înmîneze? De ce 
să-l lase să-l descopere el ca pe o surpriză tocmai acum, cînd 
era mahmur şi încă nu-şi băuse cafeaua de dimineaţă?
Cafeaua.  Asta-i  trebuia.  O  cafea  neagră  ca  Egiptul  şi  tare  ca 
dracu'.  îi  trebuia  o  femeie  care  să-i  prepare  cafeaua.  Da, 
domnule! O să se ocupe de asta chiar azi. O să găsească o altă 
femeie.  O  tolerase  pe  căţeaua  aia  neagră  mult  prea  mult.  îi 
trebuia una care să nu-i răspundă, care să-şi ţină gura închisă şi 
pulpele deschise. O să aibă bani în curînd, o sumă frumuşică, nu 
un te miri ce. Cu asta putea cumpăra cea mai bună păsărică din 
parohie.
Acest  monolog  mintal  îi  dăduse  timp  lui  Jigger  să  parcurgă 
drumul  pînă  la  butoi  şi  să-l  inspecteze  din  toate  unghiurile. 
Gînditor, se scarpină pe nas. Se scarpină intre picioare. Capacul 
butoiului era ţinut de o piatră mare pusă deasupra. Se gîndi să-l 
dea la o parte şi să se uite înăuntru pentru a vedea cît era de 
ntroduse sub marginea capacului. îl ridică nu mai nult de cîţiva 
centimetri,  dar  volumul  sunetului  sinistru  crescu  de zece ori. 
Jigger se apropie de butoi în vîrful picioarelor, dar nu văzu decît 
peretele interior din partea opusă.
Trăgînd adînc aer în piept şi controlînd^să nu fie ceva în spatele 
lui,  trînti  capacul la pamînt.  în acelaşi timp,  sări  înapoi ca un 



acrobat lipsit  de coordonare.  Inima îi  bătea atît  de tare încît 
loviturile ei îi reverberau în urechi, dar nimic nu părea să curme 
sunetul acela enervant, asurzitor, care-i îngheţa sîngele.
Nu ieşi nici un şarpe să-l muşte. Se furişă mai aproape şi se uită 
ferit peste margine, aplecîndu-se înainte cît putu mai mult.
„lisuse Christoase!" Nu putu să vadă tot din ce era acolo. Văzu 
doar o parte a corpului care era gros ca bicepsul unui muncitor 
constructor. Repede scotoci curtea cu privirea, căutînd ceva pe 
care să se urce. Văzînd o găleată într-un morman de gunoi, o 
aduse lîngă  butoi  în  fugă şi  se  urcă  pe ea,  dar la  o  distanţă 
nepericuloasă. Şarpele i se înfăţişă în toată splendoarea lui.
Era un monstru în toată regula. încolăcit de mai multe ori pe 
fundul butoiului, părea să aibă cam opt picioare lungime. Sau 
cel puţin şase. Umplea o treime din butoi.  Ieşind din mijlocul 
"acelui colac mortal, era o coadă care zdrăngănea de parcă n-
avea să se mai oprească niciodată. Se scutura atît de rapid încît 
mişcările nu se puteau urmări cu ochiul. Dar era un străbunic de 
şarpe cy clopoţei. Era înnebunit de furie. Şi era al lui
Jigger bătu din palme de bucurie. Cu o plăcere copilărească îşi 
împreună mîinile sub bărbie. Privea mirat şi plin de admiraţie la 
acest dar minunat. Nici şarpele Evei n-ar fi putut avea o alură 
mai sinistră. Era de-a dreptul fascinant să poţi vedea ceva atît de
malefic, atît de pur în răutatea lui.       ^
Totul la el era de o frumuseţe diavolească desenele geometrice 
de pe piele, ochii obsidien limba bifurcată ce intra şi ieşea dintre 
buzele  plate,  şi  acel  zdrăngănit  neîncetat  care  prevestea 
pericolul mortal.
Repede dar-cu prudenţă, Jigger puse capac butoiului la loc şi îl 
asigură cu o piatră deasupra. Nu-i era teamă că şarpele va ieşi. 
Dacă ar fi  putut,  ar  făcut-o pînă acum. Şarpele ăsta era  rău, 
diabolic de rău. Jigger simţi pe dată că se ataşează de el.
îl iubea.
Alergă în casă, făctnd planuri cum să se folosească de acest dar. 
Era un dar. Acum era sigur de asta. Cel care i-l lăsase nu-i voia  
răul. Se gîndi cji-i fusese adus de cineva care-i datora bani. Asta 
însemna că putea fi aproape oricine din Louisiana de sud-vest. 



Nu-şi  mai  făcea  griji  acum.  Capul  îi  era  prea  plin  de planuri 
comerciale.
Mai întîi va face un afis-reclamă. Pînă seara curtea va mişuna de 
clienţi  care vor dori să vadă şarpele.  Cît  să le ia? Un dolar' o 
privire. Calculă că va strînge o sumă frumuşică.
Intră în casă prin uşa din spate. Uşa de plasă scîrţîi şi se închise 
în  urma  lui  cu  pocnet,  dar  el  nu  auzea  nimic  în  afară  de 
zdrăngănitul pe care fabulosul lui şarpe îl făcea. Pentru Jigger, 
asta era o muzică.

Capitolul 46
Cotton era un invalid obositor chiar şi în zilele iui bune. Nu trecu 
o săptămînă de la venirea lui acasă, că toată lumea de la Belle 
Terre se simţea tentată să-l sugrume în timpul somnului.
Atitudinea de infirmieră care pe Tricia o afectă, şi care nu depăşi 
anumite limite, se consumă toată în prima zi. Schyler se întîlni 
cu ea în hol.
- Cotton a fost întotdeauna un ciufut bătrîn, spuse Tricia cu 
voce scăzută ca să n-o audă el prin peretele biroului-dormitor. 
Acum e şi mai rău.
- Tolerează-i ieşirile. Să nu care cumva să faci sau să spui 
ceva care să-l enerveze.
Schyler se temea că ea sau Ken vor fi impacientaţi în legătură cu 
vînzarea  casei  şi  îl  vor  aborda  pe  Cotton.  Doctorul  Collins  le 
atrăsese din nou atenţia la externare că Cotton e un cardiac şi 
trebuie menajat indiferent cît de sîcîitor ar devein toată firea. 
Era timpul să înveţe să-şi rezolve problemele.
La început Gayla era atît de timidă faţă de Cotton, încît cu greu 
putea fi convinsă să intre în camera lui, dar curînd relaţiile ior 
deveniseră foarte amicale. Cotton părea să fi uitat că ea trăise 
cu Jigger atîţia ani | şi o tachina adesea, amintindu- i momente 
din copilăria ei, cînd îi dădea mult de furcă Vedei.
în  cele  din  urmă,  reţinerea  Gaylei  dispăru.  între  cei  doi  se 
formase  o  legătură  nevăzută,  ceea  ce  nu  era  complet 
surprinzător. Fiecare din ei se refăcea după o boală. Cînd nimeni 
nu-l putea convinge pe Cotton să mănînce o mîncare care nu-i 



plăcea,  să  ia  un  medicament  sau  să-şi  facă  programul  de 
exerciţii fizice, Gayla o putea.
Cu  doamna  Dunne  avusese  o  confruntare  din  prima  zi  cînd 
venise acasă. Ea avea o tendinţă de a-l lua sub aripa ei maternă 
aşa cum făcuse cu soţul ei bolnav. Cotton nu putea suporta asta 
şi  i-o  spuse  verde.  Instinctele  materne  ale  doamnei  Dunne 
făcură ; loc unei atitudini milităroase la care temperamentul lui 
Cotton reacţiona imediat.  Dar după ce lucrurile  se clarificară, 
între ei se stabili o relaţie de respect reciploc, deşi cu oarecare 
ranchiună.
Dintre toţi însă, Schyler era aceea care-l ţinea cel mai bine în frîu 
pe pacientul recalcitrant. Ea părea să ştie cum să-l îmblînzească 
atunci  cînd ceva  îi  stîrnea  temperamentul   şi  cum să-i  ridice 
moralul  cînd  era  într-o  stare  depresivă.  Reuşea  să-l  menţină 
calm şi plin de speranţe.
Avea voie să urmărească buletinele de ştiri la televizorul portabil 
ce fusese plasat în camera lui. Una dintre îndatoririle Gaylei era 
să-i aducă ziarul local îri clipa cînd era livrat. Cînd întreba însă 
despre Crandall Logging, Schylerîi dădea răspunsuri vagi.
- Totul merge foarte bine, repeta ea în fiecare seară cînd 
venea să-l viziteze.
- Sînt ceva probleme cu livrările pentru Endicott?
- Nici una. Cum te simţi?
- Trenurile se ţin de diagramă?
- Da. Doamna Dunne mi-a spus că ai mîncat tot prînzul azi.
- Lemnul tăiat pare bun?
- Crandall calitatea întîi. Te-ai odihnit bine după-masă?
- O să putem plăti împrumutul la timp?
- Da. Sînt sigură. Acum linişteşte-te.
- lisuse, Schyler, îmi pare atît de rău că trebuie să repari tu 
greşelile mele.
- Nu-ti  face griji,  tată.  Munca grea  îmi  prieşte.  Chiar  îmi 
place.
- E prea mult pentru o femeie.
- Sovinistule!  De  ce  n-aş  fi  în  stare  să  conduc 
întreprinderea?



- Cred  că  concepţiile  mele  sînt  cam demodate,  în  urma 
timpurilor,  spuse el privind-o pe sub sprîncenele lui stufoase. 
Cînd eram eu de vîrsta ta,  homosexualii  erau evitaţi.  Femeile 
normale nu trăiau cu ei.  Ăsta-i motivul pentru care nu mi l-ai 
prezentat pe Mark Houghton? N-ai vrut să aflu?
- Absolut deloc. Vocea ei rămase neschimbată, nelăsînd să 
se  vadă  cît  era  de  furioasă.  Tricia  sau  Ken  mîncase  rahat. 
Probabil Tricia, drept răzbunare pentru situaţia penibilă în care 
o pusese Mark. Mark a trebuit să plece înainte de venirea ta. 
Asta-i tot.
Cînd se întorsese acasă, în dimineaţa aceea, de la Cash, găsise 
un bilet prins cu un ac pe perna ei neatinsă. Mark îşi exprima 
speranţa că petrecuse o noapte agreabilă. Spunea că i se făcuse 
brusc dor de acasă în mijlocul nopţii,  îşi  pregătise bagajele şi 
chemase singurul taxi din Heaven, promiţînd.un bacşiş enorm 
dacă era dus la Lafayette, unde putea găsi un avion pentru ziua 
următoare.
Schyler înţelese mesajul scris printre rînduri. Mark nu voise să-şi 
ia rămas bun de la ea. Locuf ei era la Belle Terre; al lui, nu.
Despărţirea lor dulce-amară avusese loc în seara aceea, deşi nici 
unul  din  ei  nu  voise  să  admită  că  acesta  fusese  tîlcul 
conversaţiei  lor  de  pe  verandă.  Un  rămas  bun  trist,  lung, 
lacrimogen-i-ar fi supus unei agonii lungi şi inutile. Necăjită cum 
era, din cauza acelui bilet,  Schyler fusese totuşi bucuroasă că 
Mark  alesese  această  cale  de  ieşire.  Era  tristă  dar  se  simţea 
uşurată.
- Cum ai putut să trăieşti cu un tip ca ăsta?
- Un tip ca ăsta? Nu ştii ce om deosebit e Mark, tată. N-ai 
avut cum să-l cunoşti.
- E un homosexual.
- Da,  un  homosexual.  Dar  e  în  acelaşi  timp  un  om 
inteligent, sensibil, amuzant, şi un foarte bun prieten.
- La  vremea  mea,  dacă  unul  ca  ăsta  ne ieşea  în  cale,  îl 
băteam de-l lua dracu'.
- Sper că nu eşti mîndru de asta.



- Nu în mod deosebit. Dar. nici nu mi-e ruşine. Asta-i ceea 
ce făceam noi, băieţii normali. Asta era înainte ca toată porcăria 
asta cu conştiinţa socială să fi apărut.
- Era  şi  timpul,  Sîntem  departe  de  vremurile  cînd 
homosexualii erau maltrataţi pe stradă.
Cotton nu găsi prea amuzantă încercarea ei de a glumi.
- Eşti bună de gură, domnişoară Crandall.
- Am învăţat de la tine.
Cotton o privi o clipă cercetător. :|
- Ştii că am fost destul de supărat că tu şi Ken nu v-ati luat. 
Acum însă sînt bucuros. Al dracu' de bucuros. Asta-i o cîrpă. Bea 
prea mult, are patima jocului, a intrat sub papucul Triciei. Şi ei îi 
convine asta. Tu însă ai fi detestat aşa ceva şi curînd ai fi ajuns 
să-l urăşti şi pe el. Eşti prea puternică pentru Ken Howell. Cotton 
suspină nemulţumit. Dar acum că ai terminat cu el, ce-ai de gînd 
să.faci? Te agăţi de un om care e încă şi mai slab.
- Greşeşti.  Mark e un om foarte puternic,  unul dintre cei 
mai puternici oameni pe care i-am cunoscut în viaţă, l-a trebuit 
un curaj imens să părăsească viaţa pe care o ducea în.Boston. 
M-am mutat  lâ  el  pentru  că  mi-a  plăcut  de  el.  Ne  împăcăm 
extrem de bine şi amîndoi ne simţeam singuri. Poţi să crezi ce 
vrei, dar nu m-am gîndit la sentimentele tale în legătură cu asta, 
deloc. N-am devenit colega de cameră a lui Mark ca să-ţi fac în 
ciudă.
Cotton încruntă din sprîncene, sceptic.
- Cam aşa s-ar părea, nu? Cînd ai să-ţi găseşti un bărbat 
adevărat, unul care să poată sădi în tine sămînţa unor nepoţi?
- Mark ar fi putut, dacă voia. N-a vrut, însă.
- Cred  că  ăsta  e  unul  dintre  motivele  pentru  care  te-ai 
simţit atrasă de el. Nu-ţi punea probleme.
- îmi plăcea pentru ceea ce era, nu pentru ceea ce nu era.
- Nu mă lua pe mine cu jocuri de cuvinte, tînără doamnă, o 
apostrofă el tăios, problema ta e că întotdeauna ţi-a plăcut ceea 
ce era neplăcut. -Da?
- încă de cînd erai mică. Mereu în apărarea celor de jos. Ca de 
exemplu Gayla sau Glee Williams.
Bucuroasă că putea schimba subiectul, Schyler spuse:



- Că veni voprba de Glee, să ştii că o duce foarte bine. L-am 
sunat şi azi. Va fi externat curînd. Va trebui să se ducă o dată la 
cîteva zile la spital pentru fizioterapie. Sper să găsim şi pentru el 
o shjjbă de birou.
- De ce vorbeşti la plural?
- La plural?
- Ai ziS „sperăm" să-i găsim o slujbă.
- Aăă... noi. tu şi eu. Ochii lui Cotton o priveau pătrunzător 
căutînd adevărul. Glee nu vrea să primească salariu fără muncă.
Cotton mormăi un răspuns care voia să zică că nu era satisfăcut 
cu răspunsul ei superficial.
- Natura  asta  generoasă  n-ai  moştenit-o  de  la  mine.  Şi 
categoric nici de la Macy. Inima ei era cam la fel de moale ca o 
bucată de bronz. De unde ai generozitatea asta?
- De la rudele mele de sînge, cred. Cine ştie? Conversaţia 
luase o turnură care lui Schyler îi
displăcea evident. îşi consultă ceasul de mină:
- Ai depăşit ora de culcare. Intenţionat mă ţii de vorbă ca s-
o lungeşti  cît  mai mult.  Zău, tată, eşti  mai rău ca un copil  în 
privinţa culcării la timp.
Se aplecă peste el şi-i afină pernaA. Sărutîndu-I pe frunte, stinse 
lampa de pe noptieră. înainte de a se îndepărta, Cotton o prinse 
de mînă.
- Ai grijă ca bunăvoinţa ta să nu-ţi joace vreo festă, Schyler, 
o avertiză el.
- Ce vrei să spui?
- Experianţa m-a învăţat că oamenilor le place al dracului 
să muşte mina care-i hrăneşte. Le dă o
satisfacţie  perversă  care-i  exact  în  firea  omului.  Nu se  poate 
schimba. îşi îndreptă un deget spre ea. Ai grijă ca nimeni să nu 
confunde dragostea şi mila ta cu slăbiciunea. Oamenii zic că-i 
admiră pe sfinţi. De fapt însă îi dispreţuiesc. Se îngrămădesc să-i 
vadă împiedicîndu-se şi  căzînd laţi  în fund. .  -  O să  am grijă. 
Cotton avea filozofia omului de rînd. Schyler vru să zîmbească 
indulgent, să zică „da, domnule", şi să privească sfatul lui ca pe 
o cicăleală de om bătrîn,  dar nu putu să  şi-l  îndepărteze din 
minte în timp ce ieşea' pe verandă prin uşă din spate. Avea o 



puternică intuiţie că Cotton făcea aluzie la ceva, mai precis, ia 
Cash Boudreaux. Nu voia să discute deschis. . Schyler încă nu-i 
spusese de amploarea implicării  lui  Gash ÎQ afacerile  ei,  sau 
despre cît de mult depinde de el. Lui Cotton nu i-ar fi plăcut. Şi 
ea  n-avea  de  gînd  să-i  spună  lucruri  care  nu-i  plăceau.  Deşi 
fusese atentă să nu aducă în discuţie numele lui Cash, Cotton 
era prea deştept pentru a nu simţi ceva. Alcătuirea unui tot din 
frînturi  de  informaţii  fusese  întotdeauaa  punctul  lui  forte. 
Trebuie să fi înţeles că, de fapt, Cash conducea activitatea zilnică 
de la Crandall Logging. Şi fără îndoială acest lucru îi displăcea, 
dar îşi dădea seama că experienţa şi priceperea lui erau absolut 
necesare pentru succesul lui Schyler.
Ceea ce suspecta el, dar nu voia să i se confirme,
era legătura ei intimă cu Cash. Din cauza relaţiilor  pe care le 
avusese  cu  Monique atîta  timp,  avea  cu  siguranţă  reţineri  în 
legătură cu alianţa dintre ei.
Schyler avea mai mult decît reţineri. Era de-a dreptul îngrozită 
de sentimentele ei pentru Cash.
Apetitul  fizic  pentru  el  era  devorator.  Aştepta  cu  nerăbdare 
săruturile  lui  furate  şi  întîlnirile  lor  amoroase.  Nu  se  simţea 
niciodată mai vie decît atunci cînd era cu el, şi nici mai derutată 
decît atunci cînd el lipsea. Era cel mai surprinzător om pe care-l 
întîlnise vreodată şi murea de dorinţa de a-i cunoaşte tainele. 
Era  pătimaş  şi  tulburător.  Depindea  de  el  şi  totuşi  nu  avea 
absolută încredere în loialitatea lui. Felul în care făcea dragoste 
cu ea era înfricoşător ca intensitate, dar adesea devenea distant 
după aceea.
După ce focul pasiunii era stins şi ea mai trena încă în braţele 
lui, clipa era veşnic tulburată de îndoielile câre o rodeau. îi era 
teamă că o voia numai pentru că ea reprezenta ceea ce îi fusese 
întotdeauna  refuzat.  Avusese  cohorte  întregi  de  femei.  Cu 
siguranţă, multe dintre ele fuseseră mai fascinante, mai drăguţe 
şi  mai  atrăgătoare  decît  ea.  Ce  avea  ea  deosebit?  Cînd  o 
pătrundea,  o  făcea  pentru  că  o  iubea  sau  pentru  că  asta 
însemna însăşi violarea domeniului Belle Terre?
Gîndul acesta era atît de tulburător încît o apucă fierbinţeala. 
Avînd nevoie de aer, ieşi din casă şi făcu cîţiva paşi pe verandă, 



fără să producă nici un zgomot. în momentul cînd dădu colţul 
casei, se ciocni de Gayla. Tînăra scoase un mic ţipăt şi se lipi cu 
spateje de perete.
- Doamne, Gayla, ce-i cu tine? spuse Schyler, revenindu-şi. M-ai 
speriat.
- Imi pare rău. Şi tu m-ai speriat.
Schyler o privi atent. Avea ochii măriţi de groază.
- Ce-ai păţit?
- Nimic.  Luam puţin aer. Cred că ar fi  timpul să intru în 
casă.
|jp Gayla se depărta de perete şi se întoarse ca pentru a fugi. 
Schyler o prinse de braţ.
- Mai încet, Gayla. Ce s-a întîmplat?
- Nfmic.
- Nu-mi spune mie că nimic. Arăţi de parcă ai fi'  văzut o 
stafie.
Buzele  Gaylei  tremurau  de  emoţie.  în  ochii  ei  mari,  negri 
apărură lacrimi.
- Era bine dacă era o stafie.
Schyler se apropie mai mult de ea, îngrijorată de starea sănătăţii 
ei mintale.
- Ce s-a întîmplat?
Gayla  băgă mîna  în  buzunarul  adînc  al  fustei  şi  scoase ceva. 
Fereastra arunca destulă lumină pentru ca Schyler să vadă ce 
era:  o  mică  păpuşă,  cioplită  grosolan  din  lemn,  care  avea  o 
oarecare  asemănare  cu  Gayla.  Un  ac  înfiorător  era  înfipt  în 
inima roşie pictată pe pieptul ei.
- Voodoo? şopti Schyler. îşi ridică privirea spre faţa Gaylei 
fără să înţeleagă. Asta e? Nu credea în prostiile astea. De unde o 
ai?
- Cineva mi-a pus-o pe pernă.
- în  camera  ta?  Ai  găsit-o  în  camera  ta?  Vrei  să  spui  că 
cineva din casă a pus-o? Cruzimea gestului depăşea orice limită, 
chiar şi pe Tricia. Nu exista prea multă afecţiune între cele două 
femei, într-actevăr, dar... magie neagră?
- Nu. Nu cred că e cineva din casă, spuse Gayla.
 



- Cînd ai găsif-o?
- Azi-noapte.
- Povesteşte-mi.
- Am auzit ceva aici pe verandă.
- La ce oră?
- Nu ştiu. După ce ai plecat. Cele două femei schimbară o 
privire vinovată, apoi Gayla continuă: era tîrziu.
-Şi?
- Am avut impresia că aud un zgomot aici. Gayla se uită în 
jur cu teamă. Nu eram sigură. Am crezut că mi s-a părut doar. 
Am fost cam zdruncinată în ultimul timp; îl văd pe Jigger în dosul 
fiecărei tufe.
- Chestia aia însă nu e un produs al imaginaţiei tale, spuse 
Schyler, cu faţa întunecată, arătînd spre statuetă.
- Mi-am luat inima în dinţi şi am ieşit  să văd despre ce-i 
vorba.
- Nu trebuia să ieşi singură.
- N-am vrut să mă fac de rîs trezind pe toată lumea.-'
- Data viitoare să nu te mai gîndeşti la asta. Dacă s-o mai 
întîmpla. Şi ce-ai văzut cînd ai ieşit din casă?
- Nimic.  N-am văzut,  n-am auzit  nimic.  Cînd am intrat în 
casă am găsit asta pe pernă. Băgă statueta la loc în buzunar şi îşi 
încrucişa braţele pe piept.
- Crezi c-a fost Jigger?
- Nu  el  personal.  Nu-i  atît  de  subtil.  Se  gîndi  o  clipă. 
Probabil a plătit pe cineva s-o facă, să-mi arate că n-a uitat.
- Cine face lucruri din astea, azi?
- Mulţi negri.
- Creştini?
Gayla dădu din cap cu gravitate.
- Primii  sclavi  credeau,,în.magie  neagră  înainte  de  -a  fi 
auzit de lisus. Asta s-a transmis mai departe.
- Jigger crede în asta?
- Mă îndoiesc. Dar ştie că alţii cred, aşa c-o foloseşte ca să-i 
sperie.
- A mai  folosit  tactica  asta  înainte?  Schyler  îşi  aminti  de 
cele două pisici moarte de pe verandă.



- Cred că da.
- Ai  idee  de  cine'  se  foloseşte  pentru  astfel  de  lucruri? 
Gayla se uită în toate părţile, evitînd privirea lui Schyler. Aceasta 
o apucă de mînă şi o scutură. Cine, Gayla?
- Nu ştiu, nu sînt sigură.
- Ai totuşi o bănuială. Cine e?
- Jigger a pomenit doar de un singur vrăjitor, tot timpul cît-
am stat cu el.
- Cine? Dă-mi un nume!
Gayla îşi umezi buzele. Cînd vorbi, vocea ei eraja fel de slabă şi 
inconsistentă ca şi briza golfului.
- Jigger spunea că Cash Boudreaux o face.

Auzind scîrţîitul scîndurilor vechi ale cerdacului, Cash puse jos 
revista pe care o citea şi scoase cuţitul din teaca Hui de pe şold. 
Strîns lipit  de peretele interior,  se apropie  de uşa de intrare, 
care era deschisă. Plasa de sîrmă era asaltată de insecte, care 
scoteau  mici  sunete  ascuţite  cînd  se  izbeau.  Nu  auzi  nimic 
altceva. Asta nu conta însă. Ştia cu instinctual iuptătorului din 
umbră, că era cineva.
Mişcîndu-se atît  de repede încît  membrele lui fură doar nişte 
pete alburii, împinse uşa de plasă şi ţîşni afară. Celălalt se furişa 
pe lîngă perete. Umărul lui Cash îl izbi în pîntec. Cînd omul se 
aplecă de durere, Cash îi puse vîrful cuţitului în buric.
- Doamne, Cash, strigă el îngrozit, sînt eu. Adrenalina scăzu 
brusc în venele lui Cash.
Creierul lui trimise un semnal mîinii să nu înfigă cuţitul. Reveni 
la ţinuta normală şi băgă cuţitul în teacă.
- A fost cît p-aci să-ţi dau cep, fir-ar al dracu'. Ce naiba te-a 
apucat să te furişezi aşa?
- Am crezut  că d-ara  m-ai  angajat.  Să  umblu tiptil.  Cash 
rînji şi-l bătu pe umăr.
- Da, dar nu pe aici. Bei ceva, mon ami?
- Cum dracu' să nu. Merci.
Intră în casă. Cash turnă Burbon în două pahare.
- Cum a mers?



- Exact cum ai spus. Omul dădu paharui pe gît şi adăugă cu 
un zîmbet larg: Nu m-au simţit deloc.

Capitolul  47
- Ce-i  aşa amuzant? îl  întrebă ARhoda pe Dale Gilbreath, 
din capul celălalt al mesei.  îşi  puse furculiţa pe farfurie şi luă 
paharul.  Oamenii  care rid  singuri  sînt  închişi  în  camere mici, 
capitonate.
Netulburat,  Gilbreath îşi  tampona gura cu şervetul  şi  împinse 
farfuria la o parte. Pentru că Rhoda voia să fie slabă ca un băţ, îl 
obliga şi pe el să mănînce tot atît de puţin ca şi ea. Dar nici el n-
ar fi putut mînca o porţie mai mare din mîncarea aceea dietetică 
pe care  o primea  acasă.  Mînca  papanaşi  pudraţi  cu zahăr  în 
fiecare dimineaţă, la micul dejun, şi un prînz cu o mare valoare 
calorică, să nu moară de foame seara.
- îmi  pare  rău,  dragă,  n-am  avut  intenţia  să-ţi  răpesc 
plăcerea,  unei  glume.  îşi  clăti,  gura  de  ultimele  rămăşiţe  ale 
mîncării dietetice cu o înghiţitură de vin alb, călduţ. Şi ăsta avea 
calorii  reduse  şi  n-avea  nici  un  gust.  Ai  auzit  care-i  ultima 
distracţie în oraş?
- Sa redeschis teatrul în aer liber. E veche, Dale.
- Nu. E altceva.
- îmi ţin respiraţia, spuse ea, sarcastic. ffL- Jigger Flynn are 
un şarpe domestic.
- Bravo lui.
Dale se lăsă pe spate!
- Ăsta nu-i un şarpe obişnuit. E un şarpe cu clopoţei, unul 
care arată înfricoşător.
- Te-ai dus să-l vezi şi tu?
- N-am  vrut  să  fiu  singurul  din  oraş  care  nu  l-a  văzut, 
chicoti el. Toată lumea nu vorbeşte decît de asta.
- Ceea ce e o indicaţie clară a nivelului de inteligenţă din 
acest oraş.
- Nu fi snoabă. Şarpele ăsta e remarcabil.
- Mori de nerăbdare să-mi povesteşti, nu? Hai, dă-i drumul.
După ce Dale termină, Rhoda fu impresionată în ciuda ei înseşi.



- Şi nu ştie cine i l-a lăsat în curte?
- Aşa zice. Dar îl ştii pe Jigger. E un mincinos, aşa că nu poţi 
şti  niciodată dacă spune adevărul  sau nu. Totuşi,  spuse Dale, 
amintindu-şi veselia lui Jigger cînd le arăta achiziţia, cred că e 
mai mult decît o simplă manevră de a cîştiga bani.
- Adică?!
- Nu sînt sigur. Şarpele ăsta pare să aibă o anumită putere 
asupra lui Jigger.
- De ce? E ceva schimbat la el?
- Da.  Psihic.  Dale  se  aplecă  înainte  şi  spuse  cu  o  voce 
scăzută: Cred că era şi normal.
Nu de aici vine muzica aia „spiritual"; Du»du-du-du, du-du-du- 
du?
Dale ignoră sarcasmul soţiei sale. Expresia lui era gînditoare ca 
şi cum ar fi încercat să urmărească un k fir încîlcit.
-.Oricum ar fi, cel care i-a lăsat şarpele ăia^lui Jigger, a vrut să-i 
facă fermece. lisuse, n-o să treacă mult şi monstrul ăla o să-i la 
minţile lui Jigger. Face un zgomot că se aude de la două sute de 
metri. N-am auzit aşa un sunet înfiorător de cînd sînt.
Degetele subţiri, pline de inele ale Rhodei, lunecau în sus şi în 
jos pe piciorul paharului în timp ce-l privea ironică pe soţului.
- Tu  n-ai  nici  o  legăturăcu  asta,  nu?  Dale  se  prefăcu 
surprins.
- Cine, eu? Nuu. Văzînd expresia sceptică de pe faţa ei, rîse. 
Sincer. N-am nici o legătură cu şarpele lui Jigger.
Rhoda sorbi din pahar.
- Chiar dacă ai avea, nu mi-ai spune.
- Ce te face să crezi asta?
- Pentru că te ştiu cum eşti.
Dale  încruntă  din  sprîncene.  RhQda  nu  era  o  beţivă  veselă. 
Dimpotrivă, băutura o făcea nesuferită.
- Aş vrea să ştiu ce fel de raşpel ţi-a intrat în fund de vreo 
săptămînă încoace, că nu se mai poate trăi cu tine.
- Am destule pe cap.
- Cea mai importantă problemă fiind aceea de a-ţi găsi un 
nou amant.



Se ridică de la masă şi ieşi  din cameră înainte ca Rhoda să-şi 
revină.
Rhoda se ridică cu dificultate şi alergă după el. îl ajunse în birou 
unde  Dale  se  pregătea  să-şi  aprindă  calm pipa.  înainte  de  a 
apropia chibritul, Rhoda îl prinse de braţ.
- Ce-ai vrut  să  spui  cu găsirea  unui nou amant? Dale îşi 
eliberă braţul, îşi aprinse pipa şi stinse
chibritul  punîndu-l  meticulos  în  scrumieră,  înainte  de  a-i 
răspunde.
- Ştie tot oraşul că ultimul tău armăsar umblă acuma după 
iapa aia de Crandall. Ghinion, draga mea.
- Ce vrea să zică asta? -   -Adică...
Rhoda îl împunse cu degetul în piept.
- încetează!  Ştii  foarte  bine  ce  te-am  întrebat  Ce 
importanţă are asta pentru noi, pentru planurile tale de a pune 
mîna pe Belle Terre?
Se uită la ea cu ochi mari din cauza gestului ei, dar continuă să 
pufăie docil.
- Chestia  asta  pică  exact  cum  trebuie  pentru  planurile 
mele. E posibil ca el să-i sucească gîtul, dăr motivele lui nu sînt 
clare.  Există o animozitate între el şi  familia  Crandall,  ceva în 
legătură cu relaţiile dintre mama lui şi Cotton, bănuiesc.
Rhoda se mai îmblînzi puţin. Avea toate motivele să dorească să 
se prăbuşească cerul  peste Cash şi  Schyler.  Aşa cum spusese 
Dale, tot oraşul ştia că se culcau împreună. Rhoda însăşi auzise 
asta  la  o  întrunire  a  prieterrHor  cărţik  Cea  care  ajutase  la 
răspîndirea  zvonurilor  defăimătoare  fusese  însăşi  sora  lui 
Schyler.  Tricia  Howell  devenise  punctul  de  atracţie  al  unui 
auditoriu  însetat de cancanuri în timp ce* împroşca cu noroi 
numele surorii ei.
Făcuse un adevărat circ,  lăsîndu-le-pe ascultătoare să-i  scoată 
răspunsurile  cu  cleştele,  bucăţică  cu  bucăţică.  Dar  după  ce 
confirmase
I zvonurile, adăugase:
- Toată  lumea  de  la  Belle  Terre  e  pe  deplin  dezgustată. 
Cash e atît de ordinar... Gîndiţi-vă ce-a fost mama lui...



Pe Rhoda însă n-o păcălise.  Tricia era geloasă pe sora ei mai 
mare şi probabil invidioasă pentru relaţia ei cu Cash. Căţeaua 
aia rea se lansase apoi în descrierea vieţii lui SchyIer la Londra 
cu homosexualul ăla, în timp ce Rhoda stătea şi fierbea în suc 
propriu.  Schyler  Crandall  era  cheia  schimbării  bruşte  din 
personalitatea  lui  Cash.  O  părăsise  pe  ea  pentru  Schyler 
Crandall. Pentru asta Rhoda avea să le-o plătească.
- Poţi să-i joci pe unii contra altora, îi sugeră ea lui Dale.
Dale o mîngîie pe obraz afectuos.
- Eşti o căţea afurisită, draga mea. Afurisită, dar isteaţă.
- Pot să te ajut cu ceva?
- Mulţumesc, dar totul e bine calculat. Stau cu ochii pe ei 
tot timpul şi sînt bine informat de tot ce se întîmplă.
- De cineva în care ai încredere, sper.
- De cineva care are de cîştigat la fel de mult ca şi noi.
Rhoda îşi lăsă mîna pe coapsa lui şi se apropie de el, mîngîindu-l 
cu degetul mijlociu între picioare.
- Să-mi spui dacă pot să te ajut cu ceva, scumpule.
Dale  puse  pipa  la  o  parte  şi  îşi  duse  mîna  la  fermoarul 
pantalonilor.
- Poţi. Şi ţi-ar schimba şi ţie dispoziţia.
Schyler fu trezită de claxonul unei maşini. Aruncă cuvertura şi 
dădu fuga în hol. Privind afară pe fereastră, văzu jos maşina lui 
Cash, iar pe el stînd în uşa deschisă.
-îmbracă-te, strigă el. Avem o problemă.
- Ce s-a întîmplat? r îţi spun pe drum.
în cîteva minute fu jos. Aruncîndu-şi întîi pantofii în maşină, se-
urcă şi ea.
- Ai stîrnit o adevărată zarvă în casă. Sper că e ceva serios.
- S-a rupt un lanţ la unul din transportoare. Ambele grinzi 
au  cedat  din  cauza  presiunii.  S-au  împrăştiat  o  grămadă  de 
buşteni pe şoseaua nr. 9. Am chemat o echipă. Se lucrează la 
deblocarea drumului acum.

- E cineva rănit? -Nu.
- Slavă Domnului.



Dacă accidentul nu se întîmpla atît de devreme, cînd şoseaua nu 
prea  era  circulată,  ar  fi  putut  cauza  victime.  Schyler  se 
cutremură gîndindu-se la consecinţe.
- Ai încărcat un camion aşa devreme?
- Toată lumea lucrează  ore  suplimentare.  Primul  schimb 
începe  la  revărsatul  zorilor.  Avem mai  puţin  de o  săptămînă 
pînă la termenul stabilit cu Endicott.
- Şi  dacă  nu  eliberăm  drumul,  o  întreagă  echipă  nu  va 
putea tăia nimic azi.
- Da. Fiecare oră contează. Cash conducea j maşina fără să 
mai respecte regulile de circulaţie sau
limita de viteză.
- Cît crezi c-o să dureze?
- Nu  ştiu.  îi  aruncă  o  privire.  Trebuia  să-ţi  spun  să  te 
îmbraci în blugi. S-ar putea să devii ajutoare de buştenar, astăzi.
- Cu plăcere,  cu sau fără fustă.  Trebuie să tăiem cît  mai 
mult  pînă  nu  se  strică  vremea.  Muşcîndu-şi  buza  inferioară, 
mormăi: de ce dracii a trebuit să se j rupă acum?
- Nu s-a rupt. Schyler îl privi surprinsă. A fost tăiat. Clar ca 
lumina zilei. Abia ieşise în şosea cînd buştenii au început să cadă 
rostogol.
- Cash, eşti sigur?
- Da.
- Cine a făcut-o?
- De unde dracu' să ştiu?
- Cine era la volan?
îi spuse numele omului şi dădu din cap ferm.
- Lucrează  aici  de  ani  de  zile.  II  consideră  pe  Cotton 
Crandall Dumnezeu.
- Dar despre fiica lui ce crede?
Cash se întoarse spre ea cu un zîmbet lasciv.
- Vrei s-auzi totul, cuvînt cu cuvînt?
Felul în care o întrebase o asigură că nu mai era cazul să afle.
- E loial?
- Ca oricare.
- Şi ceilalţi din echipă?
Schyler îi lăsă timp să parcurgă mintal lista cu numele lor.



- îmi pun gîtul jos pentru fiecare din ei. Ce motiv ar avea 
un buştenar să provoace încurcături în mod
deliberat? Şi-ar pierde slujba definitiv dacă Crandall Logging dă 
faliment.
- Dar dacă îl mituieşte cineva cu o sumă mare?
- Prosperitatea  bruscă  l-ar  da  de  gol.  Trădătorul  n-ar 
supravieţui răzbunării celorlalţi. Nici unul nu-i atît de prost s-o 
facă. în plus, sînt la fel de loiali unul faţă de altul ca şi faţă de 
tatăl tău.
- Vreun independent?
Şi la el acelaşi lucru: ce motiv ar avea? Ai creat o piaţă locală 
activă.  Cîştigă  mai  mult  pentru  că  nu  mai  cheltuieşte  cu 
transportul.
- Şi totuşi crezi că-i sabotaj? -Tu nu?
- Jigger?
Se uitară unul la altul, ştiind răspunsul.
Acela  fu  ultimul  moment  de  linişte  pe  care-l  avură  în 
următoarele cîteva ore, Un poliţist era deja la faţa locului cînd 
sosiră. Era angajat într-o discuţie aprinsă cu echipa de lucrători.
Cash îşi făcu loc cu umerii.
- Ce se întîmplă aici? Poliţistul se întoarse spre el.
- Tu esti şeful? -Da.
- Am să te amendez. Transportorul ăsta era supraîncărcat.
- Arată-mi unul care nu e.
M Deocamdată te-am prin? pe tine, spuse poliţistul cu o voce 
mieroasă.
- S-a rupt un lanţ.
- Pentru că era supraîncărcat. Şi faptul că toţi procedează 
la fel nu e o scuză. Am să fac din cazul ăsta un exemplu.
Poliţistul scoase un carnet de procese verbale din buzunar.
- în  timp  ce-l  scriu,  spune-i  şoferului  să  scoată 
transportorul de pe carosabil.
Transportorul şi buştenii blocau ambele sensuri 1 de circulaţie 
ale drumului naţional cu o singură bandă.
- Ascultă, spuse Cash, începînd să-şi piardă | răbdarea, nu 
putem împinge tot lemnul ăla la o parte, pur şi simplu. Trebuie 
reîncărcat pe un alt transportor.



- Da?
- Da. Trebuie  să  găsim un încărcător care e liber  I  şi  să 
aducem un alt transportor. Lucrurile durează, nu merge cît ai 
bate din palme.
- Nu putem închide drumul ăsta. Va trebui să faceţi asta 
diseară.
- Mă  tem  că  aşa  ceva  e  imposibil.  N-am  să  risc  viaţa 
oamenilor mei punîndu-i să lucreze pe întuneric.
La  auzul  vocii  de  femeie,  poliţistul  făcu  |  stînga-mprejur.  li 
aruncă o privire menită s-o intimideze.
- Cine sînteti dumneavoastră?
- Schyler Crandall.
Numele ei avu efectul unor stropi de apă peste un început de 
incendiu.
- A,  domnişoarara  Crandall,  bună  ziua,  se  bîlbîi  el, 
atingîndu-şi  pălăria.  Tocmai  îi  spuneam  omului 
dumneavoastră...
- Am auzit  ce i-ai  spus.  E inacceptabil.  Poliţistul  surprins 
deschise gura pentru a protesta, dar înainte de a spune ceva, 
Schyler continuă:
- Vă propun un compromis. Puteţi ţine deschisă circulaţia 
spre est şi s-o închideţi spre vest? Asta ar putea încetini traficul. 
Dar traficul se va încetini oricum din cauza conducătorilor care 
vor  căsca  gura.  închiderea  unui  sens  de  circulaţie  n-ar  opri 
traficul şi ne-ar fi de mare ajutor nouă. Cred că putem aduce 
toate uneltele şi începe lucrul dintr-o margine a drumului. Am 
putea să-l eliberăm mult mai repede şi ar fi în avantajul tuturor. 
Am dreptate?
„Am dreptate?" o imită Cash ceva mai tîrziu, bătînd din gene.
- N-ajungeai la nici un rezultat cu el, spuse ea. Eraţi într-un 
punct mort. Meci nul. Ce voiai să fac?
- O  scatoalcă  ar  fi  avut  un  efect  mai  rapid.  Dar  şi 
intervenţia ta a avut efect.
Schyler  îi  adresă  o  privire  fulminantă,  dar  el  n-b  văzu.  Se 
îndepărtase deja de ea, dînd diferite ordine. Deşi aparent treaba 
mergea încet şi confuz, buştenii  imenşi de pin fură ridicaţi cu 
macaraua şi puşi pe transportor. Cash însuşi stătea pe scaunul 



macaralei şi o manevra. Alegea cu grijă fiecare buştean înainte 
de a-l  încărca şi-l  rînduia peste ceilalţi  ca să stea în echilibru 
perfect.
Accidentul  bloca  într-adevăr  traficul,  dar  din  cauza 
conducătorilor care întorceau capul şi nu din vina lui Crandall 
Logging.  Spre  prînz,  poliţistul  îi  mînca  practic  din  palmă  lui 
Schyler  cînd  îi  dădu  un  papanaş,  după  ce  oferise  o  gustare 
tuturor celor care-l ajutau pe Cash.
|||  -  Mulţumesc,  spuse  Cash,  scurt,  în  timp  ce  desfăcea  o 
răcoritoare pe care i-o dăduse Schyler. Spre deosebire de ceilalţi 
care luară o pauză de zece minute, tolăniţi  în iarbă la umbra 
copacilor  de  pe.  marginea  şoselei,  Cash  verifică  grinzile  şi 
lanţurile  transportorului  care  îl  înlocuia  pe  cel  defect.  Bău 
răcoritoarea dintr-o singură înghiţitură.
- Ar  fi  fost  mai  bună  o  bere,  spuse  el,  dîndu-i  înapoi 
ambalajul gol.
- îţi fac cinste cu o ladă dacă recuperezi pierderea pînă diseară.
Privind-o adînc,  Cash îşi  trase hotărît  mănuşile  de piele  şi  îşi 
puse pe cap cascheta tare. Plecind de
Jîngă ea, strigă:
- Gata! Săltati-vă fundurile. N-am ieşit la iarbă verde să ne 
distrăm. înapoi la lucru.
Buştenarii îl bombăniră, dar se supuseră. Schyler nu mai văzuse 
decît un singur om care se bucura de atîta supunere şi respect 
din partea (¡1 echipei: Cotton.
Pe  măsură  ce  se  apropia  de  prînz,  căldura  devenea 
insuportabilă.  Valuri  fierbinţi  tremurau  deasupra  asfaltului. 
Umiditatea era ridicată; nu exista nici o gură de aer. Oamenii îşi 
scoseseră  cămăşile  cînd  acestea,  ude  de  transpiraţie,  li  se 
lipiseră de corp. Batistele erau folosite ca bentiţe de transpiraţie 
legate în jurul frunţii.  Poliţistul îşi  păstrase uniforma complet, 
dar pete mari de transpiraţie apăruseră pe cămaşă, sub braţ. îşi  
scotea frecvent pălăria pentru a-şi şterge fruntea şi faţa. Schyler 
stătea lîngă camioneta lui Cash distribuind apă rece.
Cash nu făcea nici o pauză, aşa că îi duse ea o cană de apă cu 
gheaţă. Acesta îşi băgă o bucată de gheaţă în gură şi îşi turnă 
apaApe cap şi pe umeri, şi o parte" prin părul de pe piept. îşi  



scosese cămaşa şi o băgase sub cureaua pantalonilor. Atîrna pe 
şoldurile lui ca nişte chiloţi.
- N-ar trebui să stai aici, spuse el, după ce o privi critic. Ai 
să te coci. Vîrful nasului e deja ars de soare.
- Ba am să stau, replică ea, ferm. Nu voia să-şi părăsească 
oamenii.
Dar  în  timp  ce  se  înapoia  la  camionetă  îşi  scoase  marginile 
bluzei  din  fustă.  Sudoarea  îi  picura  între  sîni  şi  în  dosul 
genunchilor.  Părul  îi  atîrna  fierbinte  şi  greu  pe  ceafă.  Din 
fericire, găsi o bandă elastică în poşetă şi îşi prinse părul într-o 
singură coadă. Nu se simţise niciodată mai hotărîtă şi mai rău ca 
acum. Chiar şi după ce-şi adună părul de pe ceafă, continua să 
aibă  senzaţia  unor  pişcături  care  erau  extrem  de  neplăcute, 
aproape ca şi cînd dneva ar fi tras-o de păr. incet, obosită, îşi  
întoarse capul şi se uită la pădurea din dosul ei.
Jigger Flynn stătea parţial ascuns în dosui unui copac. Se uita la 
ea, rîzînd.
Schyler  trase  scurt  aer  în  piept,  înfricoşată,  dar  îşi  piatră 
controlul asupra reacţiilor sale pentru că nu ,'Oia ca Jigger să 
vadă că  îi  era  frică.  Răutatea lui  era  palpabilă,  dar  Schyler  îi  
înfruntă  privirea.  Ochii  lui  erau  atit  de  mici  şi  de  adinciţi  în 
orbite, încît aproape că nu se vedeau. întreaga lui atitudine se 
voia un mesaj de răzbunare. îşi bătea joc de ea, bucurîndu-se de 
neplăcerile  pe  care  r  le  crease.  O  provoca  să-l  înfrunte  şt  o 
avertiza  că dacă o făcea,  îi  va da replica.  Acesta era doar un 
exemplu blînd al cruzimii de care era

O clipa se gindi să dea fuga la pc st şi să M arate pe Jigger ca pe 
cel ce cauzase accidentul, dar îşi dădu seama că ar fi fost inutil. 
Jigger era un mincinos neruşinat Ar fi negat acuzaţia şi ar fi venit  
cu un alibi. Avea nevoie de dovezi.
Să-l  alerteze  pe  Cash?  Acesta  ştia  deja  că  Jigger  era  cel  mai 
probabil  vinovat şi nu făcuse nici  un efort de a-l încolţi.  Şi se 
îndoia c-o va face.
Jigger  părea  conştient  de  dilema  ei  pentru  că  zîmbea.  Nici 
diavolul însuşi nu ar fi putut avea un zîmbet mai sinistru. Schyler 



se cutremură ca şi cum răul pe care acesta îl întruchipa i-ar fi  
străbătut trupul. II simţi ca pe un atac şi reacţiona fizic la el.
Cuprinsă de panică, îi întoarse spatele. Deschise gura pentru a-l 
striga pe Cash, dar observă că acesta era ocupat cu încărcarea 
ultimului buştean. Poliţistul vorbea prin staţia radio a maşinii.  
Era singură. Trebuia să se lupte cu frica ei de Jigger Flynn fără 
ajutorul nimănui. Trebuia să-l înfrunte.
Respirînd adînc, se întoarse cu faţa la el, dar în dosul copacului 
nu mai era nimic în afară de ramurile lui înfrunzite, aplecate de 
căldură. Tot ceea ce vedea erau umbre şi raze de soare. Jigger 
Flynn dispăruse fără urmă în iarba înaltă, uscată, ca şi cum iadul 
s-ar fi deschis şi l-ar fi înghiţit.
Schyler  fu  trezită  la  realitate  de  uralele  care  izbucniră  cînd 
ultimul  buştean fu  aşezat  pe  transportor  şi  toată  încărcătura 
asigurată.
- Descărcaţi  transportorul  la  platformă  şi  apoi  aduceţi-l 
înapoi, îi strigă Cash şoferului în timp ce alergaspre camionetă. 
Apoi către ceilalţi: urcaţi-vă pe încărcător. Ne întîlnim la punctul 
de lucru după ce o duc pe Schyler. Cînd ajung acolo vreau să 
văd copacii căzînd ca slipul tîrfelor.
Sări în cabina camionetei.
- Urcă,  strigă  el  spre  Schyler,  care  mai  stătea  încă 
tremurînd de frică. După ce se urcă, Cash băgă în viteză şi ieşi 
pe şosea.  Pe cînd treceau pe lîngă poliţist,  Schyler  îşi  flutură 
mîna în semn de mulţumire.
ţm l-ai dat o întîlnire? Venind imediat după povestea cu Jigger, 
ironia lui fu prea mult pentru nervii ei.
- Iţi pasă?
- Al  dracului.  îşi  întinse  mîna  spre  ea  şi  i-o  aşeză  între 
pulpe. O strînse posesiv. Asta e a mea pînă mă saturAde ea, e 
clar?
înfuriată, Schyler îi dădu mîna la o parte cu bruscheţe.
- la-ţi mîinile de pe mine. Şi în timpul ăsta, du-te j dracului.
- Ce  te-ai  face  fără  mine,  dacă  m-aş  duce?  Schyler  îşi 
întoarse capul şr nu se mai uită la el.
Imediat ce camioneta se opri pe partea cealaltă a podului de 
peste Laurent Bayon, ţîşni pe uşă afară. Cash o urmă imediat şi 



o ajunse lîngă uşa biroului. O răsuci cu fata spre el şi prinzîndu-i 
umerii în mîini o lipi de pieptul lui gol şi umed. O sărută atît de 
tare  încît  simţi  că  se  înăbuşă.  Limba  lui  intră  cu  forţa  între 
buzele  ei  strinse.  Rezistenta  ei  scăzu  puţin,  apoi  brusc  cedă 
complet.  Buzele  lui  erau  sărate,  transpirate,  aspre,  de  om 
neînfricat.  Simţind  o  nevoie  disperată  de  protecţia  lui  de 
luptător, îl sărută şi ea pătimaş.
Tot aşa de brusc cum o înhâtase, o eliberă. - Te-am avertizat că 
nu sînt niciodată drăguţ cu femeile. Să nu crezi c-am să fiu altfel 
cu tine.
Demară în viteză, lăsînd-o într-un nor de praf alb.
Schyler, obosită, îndepărtîndu-şi o şuviţă de păr care scăpase de 
sub legătura improvizată, se întoarse să plece, dar brusc se opri 
în loc.
Cash stătea rezemat de peretele exterior al biroului. Nu ştiuse 
că era acolo, deşi ar fi trebuit să simtă fumul ţigării lui, care-i 
atîrna  de  colţul  buzelor.  Cămaşa  era  descheiată.  îşi  ţinea 
degetele mari de la mîini înfipte în centură.
- Am reuşitr  spuse Schyler.  Am recuperat  timpul  pierdut 
azi-dimineaţă.
- Oui.
- Au fost cîteva momente în cursul zilei cînd m-am îndoit c-
o să reuşim.
Cash trase un ultim fum din ţigară înainte de a o arunca pe 
patul de pietriş dintre liniile de cale ferată.
- £u nu m-am îndoit nici o clipă, spuse el.
- Mulţumeşte-le oamenilor din partea mea.
Unul din şoferi zicea că le-ai fi promss oamenilor o primă. -Da
M Or să te execute.
O vor primi.  îndată ce încasez cecul de la Endicott şi banca ii 
onorează.
- Mie-mi datorezi o ladă de bere
- Mîine. E bine? ^ Perfect.
Schyler intră în birou prin uşa din spate. Nu se aşeză pe scaun 
fiindu-i teamă că dacă ar face-o, şi-ar pune capul pe birou şi ar 
adormi imediat,  de aceea aprinse lumina,  îşi  luă poşeta şi  se 
îndreptă spre uşa de intrare.



Tot mai eşti  supărată pe mine? întrebă Cash; ieşind după ea, 
verificînd dacă uşa e încuiată.
- De ce să fiu supărată?
- Pentru că nu te curtez cu flori şi cadouri.
- Crezi că sînt atît de superficială? spuse ea, întorcîndu-se 
cu faţa la el. Aşa de proastă? Dacă mi-ai da flori aş fi convinsă 
că-ti  baţi  joc de mine,  nu că mă curtezi.  Dar lăsînd asta la  o 
parte, nu vreau să-mi faci curte. Nici tu, nici alţii.
Atunci de ce eşti supărată?
- Nu sînt.
Schyler se îndreptă spre maşină, dar îşi aduse aminte că maşina 
ei era la  Belle Terre.  Se întoarse din drum. Cash o prinse de 
braţ.
- Unde te duci?
- Să-I sun pe Ken să vină să mă ia.
- Urcă în maşină. Te duc eu acasă.
- Urcă-n maşină, imediat!
Schyler ştia că ar fi fost inutil să stea la discuţii cu el, acum, cînd 
se simţea atît de obosită şi tracasată. .Era cu totul incorect din 
partea unui bărbat să înceapă o dispută cu o femeie după o zi 
de muncă, istovitoare în urma căreia el arăta dur şi atrăgător, 
iar ea arăta ca dracu. Dacă ar fi  avut la îndemînă un ruj şi  o 
perie  de  păr,  poate  că  ar  fi  susţinut  lupta.  Aşa  cum stăteau 
lucrurile însă, sorţii erau împotriva ei. Se urcă în maşină.
- Vrei să trecem pe la Jigger să-i vedem şarpele? Jigger era 
ultimul lucru despre care avea chef să
vorbească. încă mai tremura de fiecare dată cînd îşi amintea de 
rînjetul lui batjocoritor. Dar ceea ce sugerase Cash era atît de 
deplasat şi atît de absurd, încît nu reuşi să-şi ascundă uimirea:
- Ce-ai spus?
- Şarpele lui cu clopoţei.  Jigger are un şarpe cu clopoţei, 
domesticit.  Am  auzit  că  e  formidabil.  A  fixat  şi  o  taxa  de 
vizionare. Vrei să trecem pe la el în drum spre casă?
- Sper că glumeşti. Şi dacă-i aşa, e o glumă de prost gust. 
Nu vreau să am nimic de-a face cu el, decît poate să-l acuz de 
maltratarea Gaylei... şi asta ar fi doar una dintr-un lung şir de 



acuzaţii. Şi cred că nici tu n-ar trebui să ai relaţii cu el. Se poate 
ca el să fie autorul sabotajului din dimineaţa asta.
- M-am gîndit şi eu la asta.
- Şi mai vrei încă să-i faci o vizită? îşi desfăcu larg braţele. 
A, dar am uitat. E un client de-al tău, nu?
- Te referi la leacuri?
- Da, la leacuri.
- Am vrut să-i fac un serviciu Gaylei, nu lui Jigger.
- Dar ai luat banii de la Jigger.
- Sînt verzi. Ca şi ai altora. p| Banii sînt bani, nu?
- Oui  Pentru  cineva  care  nu  i-a  avut  niciodată,  da, 
domnişoară Schyler. N-ai cum să ştii ce înseamnă sărăcia
- lei bani indiferent de la cine vin?
~ Nu. Adu-ţi aminte că n-am vrut să omor dinii ăia pentru bani.
- Deci sînt unele lucruri pe care nu le-ai face pentru bani.
- Foarte puţine, dar sînt.
Cum rămîne cu confecţionarea unei mici statuete şi plasarea ei 
pe perna Gayiei,  se întrebă Schyler.  Cash avea oarecare idee 
despre Voodoo. Gayla îi  auzise numele legat de aşa ceva, dar 
sigur  nu ştia  nimic  despre  statueta  aceea.  N-ar fi  tratat-o  pe 
Gayla ou atîta amabilitate cînd o găsiseră în pădure pentru ca 
după cîteva zile  să-i  facă farmece.  Pe de altă parte,  putea să 
conteze cineva pe loialitatea lui Cash? Poate doar el însuşi.
%  Schyler  îşi  întoarse  capul  şi  privi  prin  fereastra  deschisă, 
râcorindu-se  pentru  prima  oară  în  ziua  aceea,  în  bătaia 
curentului  de  aer.  Cash  o  invita  practic  să  vorbească  despre 
statuetă. Ea însă nu voia pentru că n-avea destulă încredere în 
el. Asta o deranja profund, in intimitatea lor fizică nu existau nici 
un fel de limite, dar nu-i putea încredinţa secretele al Nici măcar 
despre apariţia lui Jigger ia locul accidentului nu voia să-i spună.
Cash opri maşina la oarecare distanţă de casă:
- Nu  vreau  să-i  provoc  lui  Cotton  un  nou  atac  de  cord 
apropiindu mă prea mult, spuse el, posomorit.
- Azi-dimineaţă ai venit pînă în faţa uşii.
Schyler ştia că ar fi fost inutil să stea la discuţii cu el, acum, cînd 
se simţea atît de obosită şi tracasată. Era cu totul incorect din 
partea unui bărbat să înceapă o dispută cu o femeie după o zi 



de muncă istovitoare în urma căreia el arăta dur şi atrăgător, iar 
ea arăta ca d/acu. Dacă ar fi avut la îndemînă un ruj şi o perie de 
păr, poate că ar fi susţinut lupta. Aşa cum stăteau lucrurile însă, 
sorţii erau împotriva ei. Se urcă în maşină.
- Vrei să trecem pe la Jigger să-i vedem şarpele? Jigger era 
ultimul lucru despre care avea chef să
vorbească. încă mai tremura de fiecare dată cînd îşi amintea de 
rînjetul lui batjocoritor. Dar ceea ce sugerase Cash era atît de 
deplasat şi atît de absurd, încît nu reuşi să-şi ascundă uimirea:
- Ceai spus?
- Şarpele lui cu clopoţei.  Jigger are un şarpe cu clopoţei, 
domesticit.  Am  auzit  că  e  formidabil.  A  fixat  şi  o  taxa  de 
vizionare. Vrei să trecem pe la el în drum spre casă?
- Sper că glumeşti. Şi dacă-i aşa, e o glumă de prost gust. 
Nu vreau să am nimic de-a face cu el, decît poate să-l acuz de 
maltratarea Gaylei... şi asta ar fi doar una dintr-un lung şir de 
acuzaţii. Şi cred că nici tu n-ar trebui să ai relaţii cu el. Se poate 
ca el să fie autorul sabotajului din dimineaţa asta.
- M-am gîndit şi eu la asta.
- Şi mai vrei încă să-i faci o vizită? îşi desfăcu larg braţele. 
A, dar am uitat. E un client de-al tău, nu?
- Te referi la leacuri?
- Da, la leacuri.
- Am vrut să-i fac un serviciu Gaylei, nu lui Jigger
- Dar ai luat banii de la Jigger.
- Sînt verzi. Ca şi ai altora.
- Banii sînt bani, nu?
- Oui.  Pentru  cineva  care  nu  i-a  avut  niciodată,  da, 
domnişoară Schyler. N-ai cum să ştii ce înseamnă sărăcia.
- lei bani indiferent de la cine vin?
- Nu. Adu-ţi aminte că n-am vrut să omor cîinii ăia pentru 
bani. - Deci sînt unele lucruri pe care nu le-ai face pentru bani. - 
Foarte puţine, dar sînt. Cum rămîne cu confecţionarea unei mici 
statuete i şi plasarea ei pe perna Gaylei, se întrebă Schyler. Cash 
avea oarecare idee despre Voodoo. Gayla îi auzise numele legat 
de aşa ceva, dar sigur nu ştia nimic despre statueta aceea. N-ar 
fi tratat-o pe Gayla cu atîta amabilitate cînd o găsiseră în pădure 



pentru ca după cîteva zile să-i facă farmece. Pe de altă parte, 
putea să conteze cineva pe loialitatea lui Cash? Poate I doar el 
însuşi.
|  Schyler  îşi  întoarse  capul  şi  privi  prin  fereastra  I  deschisă, 
răcorindu-se  pentru  prima  oară  în  ziua  aceea,  în  bătaia 
curentului  de  aer.  Cash  b  invita  practic  să  vorbească  despre 
statuetă. Ea însă nu voia pentru că n-avea destulă încredere în 
el. Asta o deranja profund. în intimitatea lor fizică nu existau nici 
un  fel  de  limite,  dar  nu-i  putea  încredinţa  secretele  ei.  Nici 
măcar despre apariţia lui Jigger la locul accidentului nu voia să-i 
spună.
Cash opri maşina la oarecare distanţă de casă:
- Nu  vreau  să-i  provoc  lui  Cotton  un  nou  atac  de  cord 
apropiindu-mă prea mult, spuse el, posomorît.
- Azi-dimineaţă ai venit pînă în faţa uşii.
- Azi-dimineaţă era o urgenţă.  Chiar şi  Cotton înţelege şi 
admite asta.
- Mai bine decît ar putea înţelege şi ierta aducerea acasă a 
fiicei minore beată..i
Cash rîse scurt.
- Aş putea nega pînă la sfîrşitul  lumii  şi  el  tot ar rămîne 
convins că eu am fost cel care te-a îmbătat atunci-la lac. Şi îşi 
închipuie probabil că mi-am permis si anumite libertăţi sexuale.
- Dar nu pentru asta v-aţi certat...
Zîmbetul lui se evaporă. Ochii lui se fixară asupra ei ca si cum ar 
fi fost o ţintă, iar ochii lui o armă cu laser.
- Ce-ai spus?        
Fără discuţie seara asta era unul din momentele grele pentru el. 
Schyler  se  gîndi  să  abandoneze  subiectul  pe  loc,  dar  simţea 
nevoia  să  rezolve  această  enigmă,  să  afle  ceea  ce  dorise 
întotdeauna.
- Am zis că nu din cauza asta te-ai certat cu tata în seara 
aceea.
- De unde ştii pe ce ne-am certat? J

- V-am auzit zbierînd unul la altul. Cash se uită lung la ea.
- Da? Atunci spune-mi tu. De ce ne-am certat?



- Nu-mi  amintesc.  Făcu  un  efort  să-şi  amintească 
încruntînd  puternic  sprîncenele.  Eram  prea  ameţită.  Dar  îmi 
amintesc  cum  ţipaţi  unul  la  celălalt.  Trebuie  să  fi  fost  ceva 
important. Monique?
- Asta  a  fost  cu  mai  mult  de  zece  ani  în  urmă.  Se  lăsă 
moale pe banchetă şi îşi duse mîna la gură, privind în noapte. 
Am uitat din ce cauză.
- Minţi, spuse Schyler, moale. Cash întoarse brusc capul.
- Sînt  convinsă  că-ti  aminteşti.  Oricare  ar  fi  fost  notivul 
disputei, el e încă nerezolvat, nu?
Cash nu-i răspunse. Se uită în altă parte.
- în fine, s-o lăsăm baltă, mormăi Schyler. Era o chestiune 
care-i privea pe ei doi. Putea să mai
j aştepte. Era prea obosită pentru a redeschide iarăşi ana aceea 
veche. Mulţumesc pentru tot ce-ai făcut azi. La revedere.
Schyler împinse uşa cu umărul. Era un gest necesar întrucît fără 
asta se îndoia c-ar fi avut tăria s-o deschidă. Imediat ce atinse 
pămîntul cu Dicioarele, se aplecă şi îşi scoase pantofii. Iarba era 
minunat de răcoroasă, curată şi mîngîietoare sub Dicioarele ei.
Menţinîndu-se  în  umbra  pomilor,  se  apropie  de  sa  Asfinţitul 
purpuriu făcea ca pereţii albi ai casei pară trandafirii şi eterici, 
ca şi castelul din Camelot erestrele răspîndeau o lumină blîndă, 
aurie. Iedera | care învăluise o coloană din colţul verandei era 
plină Ide flori atrăgătoare.
Un val de dor şi de dragoste o cuprinse atît de 'puternic încît o 
durea pînă şi respiraţia. Oboseala | fizică si mintală îi răscolise 
emotiiie din adîncuri. Se rezemă de ramura unui stejar şi privi 
înserarea îmbălsămată, lăsîndu-se peste casa pe care b iubea, 
dar care veşnic părea că-i scapă.
Trăise aici cea mai mare parte din viaţă. Pereţii auziseră plînsul 
şi rîsul ei. Podeaua îi simţise R greutatea de cînd începuse să se 
tîrască pînă cînd învăţase să danseze. Privise prima naştere a 
unui  mînz  şi  se  sărutase  prima  oară  în  grajd.  Viaţa  ei  era 
împletită cu casa, tot aşa precum iedera era înfăşurată în jurul 
coloanei.



Dar  spiritul,  inima  casei  îi  rămăseseră  străine.  Nu  le  simţise 
niciodată. Sentimentul acesta de a fi o intrusă în propria ei casă 
era inexplicabil şi totuşi exista, era o parte a fiinţei ei, de care nu 
putea face abstracţie. Era ca şi cum s-ar fi născut fără unul din 
simţuri.  Nu putea să-i  fie  dor de ea  pentru că niciodată nu-i 
aparţinuse,  dar  ştia  că  urma  să-i  aparţină  şi  simţea  acut 
pierderea ei. Senzaţia de i pierdere era veşnic prezentă într-un 
ungher al minţii.
îl simţi pe Cash înainte ca acesta s-o fi atins măcar. Se apropiase 
de ea şi îi cuprinsese gîtul cu palmele.
- Ce vă supără în seara asta, domnişoară Schyler?
- Eşti un bastard.
- Am fost întotdeauna.
- Nu mă refer la împrejurările naşterii tale. Mă refer la tine, 
la felul cum te porţi, cum îi tratezi pe alţiU
- Adică pe tine?
- Ceea ce mi-ai făcut şi mi-ai spus azi-dimineaţă a fost crud, 
inutil şi iresponsabil.
- Am crezut  că  s-a  isprăvit  cu asta  la  platformă.  Schyler 
făcu un gest impacientat din umeri.
- Nu  vreau  inimioare  şi  floricele  de  la  tine,  Cash,  dar 
pretind să fii cît de cît drăguţ.
- Nu te aştepta la asta.
îşi înălţă capul, apătfndu-se.
- Nu-ţf pasă cîtuşi de puţin, nu? Niciodată. Nu dai niciodată 
nimic.
- Nu.
Ar  fi  trebuit  să  plece  de  lîngă  el,  dar  nu-şi  putu  convinge 
picioarele să se mişte,  nu atîta timp cît el  reprezenta un stîlp 
puternic de pare se putea sprin.
Avea nevoie să plîngă pe umărul cuiva. Exista el. Iar el înţelegea, 
mai mult ca oricine, exceptîndu-l pe Cotton, ceea ce simţea ea.
- Mi-e teamă, Cash.
- De ce?
- C-am să pierd Belle Terre.
Degetele mari  de la mîinile  lui  se plasară pe mijlocul  cefei  şi 
începură să maseze, eliberînd tensiunea din vertebre.



- Faci tot ce poţi pentru a o păstra.
- Dar e totuşi posibil, în ciuda tuturor efortur lor mele. îşi 
înclină capul într-o parte. Cash îi masă oboseala din umeri. Fac 
un pas înainte şi mă trezesc doi paşi înapoi.
- Eşti pe punctul de a încasa banii de pe contract, ceea ce 
va restabili balanţa lui Crandall Logging şi va elibera Belle Terre. 
De ce ţi-e teamă?
- De eşec. Dacă nu livrăm tot. atunci ceea ce-am trimis pînă 
acum n-are nici o valoare. Această ultimă săptămînă e crucială. 
Sabotorul  ştie  asta  la  fel  ca  şi  mine.  Respiră  adînc  şi  strînse 
pumnii. Cine este? Ce are cu mine?
- Probabil că nimic. S-ar putea să aibă ceva cu Cotton.

- E acelaşi lucru.
- ÎI afectează pe Cotton, te afectează pe tine.
- Da.  Eu tin  la  el.  Nici  dacă mi-ar fi  tată  natural  nu l-aş 
putea iubi mai mult.  Poate pentru că înţeleg de ce iubeşte ei 
locul acesta atît de mult. A venit aici ca străin. A trebuit să se 
dovedească demn de Belle Terre,
Cash nu spuse nimic, dar degetele lui putern ce continuară să 
îndepărteze tensiunea şi neplăcerile acumulate. Masajul o făcu 
mar vorbăreaţă.
- Macy nu mi-a fost  niciodată mamă. Era doar o femeie 
drăguţă, dar teribil  de nefericită care locuia în aceeaşi casă şi 
elabora normele de conduită. Cotton a fost părinte pentru mine. 
Ancora mea. Suspină adine, apoi continuă: Dar rolurile noastre 
s-au inversat, nu? Mă simt ca o mamă care se luptă pentru puiul 
ei; Nu mă pricep cîtuşi de puţin să-! apăr.
- Cotton  n-are  nevoie  de  protecţia  ta.  Va  trebui  să 
plătească pentru greşelile lui. Şi nu vei putea face absolut nimic 
în ziua socotelilor.
- Nu  spune  asta,  şopti  ea,  iritată.  Mă  sperie.  Nu-I  pot 
părăsi,
Cash se apropie mult de ea. Buzele lui găsiră un punct sensibil 
pe ceata ei,  sub linia părului.  îi  ridică* mîinile şi  i  le puse pe 
ramura groasă.
- Cash, ce vrei să faci?



- Să-ti  ofer  un  subiect  de  meditaţie  în  plus  fată  de 
necazurile tale.
Acum că braţele ei nu-l mai incomodau si avea j cîmp liber de 
acţiune, îşi lunecă mîinile în sus şi în jos pe toracele ei îngust, 
atingîndu-i în treacăt marginea sînilor.
- Nu vreau să mă mai gîndesc la nimic, in orice caz, sînt 
încă supărată pe tine.
- Supărarea ta mi-a prilejuit cele mai frumoase momente 
de dragoste pe care le-am avut vreodată.
- Eu  n-o  consider  un  afrodiziac,  spuse  ea,  eu  un suspin 
scurt cînd mîinile lui îi cuprinseră sînii. Nu!
Reactionînd la slăbiciunea din vocea ei si nu la protestul în sine, 
Cash îi desfăcu bluza, apoi sutienul şi îşi puse palmele pe sînii ei 
goi.
- Asta e o... Nu. Nu aici. Nu acum, Cash.
Protestele ei întîlniră urechi surde. Gura lui jchisă se mişca în 
sus  şi  în  jos  pe  gîtul  ei,  muşcătoare,  în  timp  ce  degetele  îi 
răsuceau sfîrcurile.  Apoi  îşi  împinse  şoldurile  înainte,  in  mod 
reflex ea şi le împinse înapoi.
- Şi tu mă vrei, spuse el, răguşit. Ştii asta la fel ca
IN jos cm ioni si strinse în palmă perniţa triunghiulară, îmblănită 
de sub pîntec. Ea îi şopti numele, cu reproş, subjugată.
~ Nu, gemu ea, ruşinată de senzaţia de abandon care făcea să i 
se înmoaie pulpele şi genunchii.
Casn şuieră un „Da" în întuneric, în timp ce degetele lui câutară 
şi găsiră locul umed, care dovedea contrariul. îi ridică fusta la 
spate şi o atrase spre el. Ţesătura blugilor lui pe fesele ei părea 
aspră, moale, minunată.
Apoi  degetele  lui  lunecară  intre  fese,  jos,  mai  jos  pînâ  cînd 
desfăcură buzele umflate. Schyler îşi apăsă fruntea de lemnul 
tare al crengii şi îşi încleşta mîinile pe ea
- Cash... Numele iui tişni cu un geamăn înăbuşit, gros, de 
dor.
Cash  îşi  trase  abil  fermoarul  de  la  pantaloni.  Pătrunderea  fu 
înceată,  deliberată.  Fu  nemilos  de  zgîrcit  cu  sine  pînă  cînd 
propria lui pasiune îl învinse şi atunci se afundă în strînsoarea 
umedă, satinată a sexului ei.



Schyler îşi  dădu capul pe spate căutîndu-i buzele.  In cele din 
urmă, Cash îşi aranja veşmintele lui şi apoi pe ale ei. Schyler nu 
interveni.  Era  prea  epuizată  fizic  pentru  a  se  mişca.  Şi  prea 
copleşită emoţional pentru
a vorbi.
„Doamne!"  ceea  ce  făcuse  era  inimaginabil.  Şi  totuşi  se 
întîmplase. Nu-i părea rău. Era doar adînc tul Durată, pentru că 
în  timp  ce  o  ţinea  fusese  invadată  de  el.  Uitase  de  toate 
problemele. Uitase tot, inclusiv de Belle Terre.
Se  întoarse  pe  loc  cînd  auzi  motorul  maşinii  pornind.  Nu-şi 
dăduse seama cînd plecase de lîngă ea.  „Mai bine",  se gîndi, 
urmărind cu privirea dispariţia maşinii pe alee. Tot n-ar fi ştiut 
ce să-i spună.
Parcat  la  marginea  şanţului,  Cash  aşteptă  pînă  cînd  ultimul 
dintre clienţii  lui  Jigger  plecă,  înainte de a trage în  faţa  casei 
dărăpănate.  Chiar  şi  cu  motorul  mergînd  se  auzea  zgomotul 
făcut de şarpe în butoi.
Opri motorul şi coborî.  Prin uşa de plasă, din spatele casei,  îl 
văzu  pe  Jigger  aplecat  peste  masa  de  bucătărie,  numărînd 
încasările din ziua aceea. Cash bătu tare. Bătrînul se. întoarse ca 
un vîrtej. Ţinea un pistol aţintit asupra uşii.
- Calmează-te, Jigger. Sînt eu.
- Cît p-aci să-ţi zbor scăfîrlia, îţi dai seama? Puse banii pe 
masă şi se apropie de uşă.
- Ce faci cu banii ăia, Jigger? îi pui în borcane de maioneză 
şi-i îngropi în curte? Sau poate sub coteţ?
Ochii bătrînului sclipiră.
- Vrei să ştii, Boudreaux? mîrîi el, fluturîndu-şi încet pistolul 
pe sub nasul lui Cash. încearcă să afli.
Cash rîse.
Am eu o mutră de tîmpit? Apoi zîmbetul iui dispăru complet. Te 
asigur că nu.
Jigger se uită la Cash pe sub orbitele adîncite. Oricum ar trebui 
să te-mpuşc.  Tu ai ajutat-o pe căţeaua aia neagră să fugă.  Ai 
dus-o la Belle Terre.
- Era aproape moartă.
- Nu-i treaba ta.



- A, ba da. N-ai lăsat-o în pace după avort aşa cum ti-am 
spus. Asta o iau drept un afront personai
- Nu eu. Un client.
- E totuşi vina ta.
Jigger făcu o strîmbătură galică. Nu-i decît o femeie. O să-mi fac 
rost de alta.
- N-ai decît, spuse Cash cu o nonşalanţă înşelătoare. Dar 
dacă mai faci cu vreo femeie ceea ceai făcut cu Gayla Frances, 
vin aici, îţi tai puţa şi ţi-o vîr pe gîtlej de-ai să te sufoci. Ai înţeles, 
mon ami? Cash se rezemă de tocul uşii, a cărui vopsea se cojise 
şi căzuse. Ochii lui priveau fără să clipească, dar pe buze avea o 
urmă de zîmbet.
- Mă ameninţi?
- OUL Şi ştii că n-o fac uşor.
Faţa lui Jigger se destramă într-o parodie de

- Eşti  în  călduri  după  căţeaua  aia,  nu,  Boudreaux?  Apoi 
clătină din cap. Nu. Tu o al pe Schyler CrandalL
,~ Da. O am pe Schyler Crandall, spuse Cash, tăios. Dar mă mai 
interesează soarta Gaylei.
Cei doi bărbaţi se priviră duşmănos. In cele din urmă, Jigger îşi 
dădu capul  pe  spate şi  chicoti.  Cash  Boudreaux era  probabil 
singurul om din parohie
care-l  intimida.  Jigger  era  destul  de deştept  pentru a şti  cînd 
trebuie să se retragă. Nu voia să pună la încercare reputaţia lui 
de om iute la mînie şi abil în | lupta cu cuţitul pe care-l avea 
veşnic la spate. Dacă cineva le-ar fi măsurat ticăloşia, i-ar fi găsit 
egali,  deşi  Cash  era  cu  douăzeci  de  ani  mai  tînăr,  cu 
cincisprezece kilograme mai uşor şi mult mai iute. Fizic, Jigger îi 
era mult inferior.
Cash se relaxa şi se depărta de uşă.
- îmi  arăţi  şarpele  sau  am  venit  aici  degeaba?  Făcu  un 
semn cu capul în direcţia butoiului.
Jigger băgă pistolul în brăcinarul pantalonilor şi porni spre butoi. 
Un cablu subţire fusese întins dinspre casă. Deasupra butoiului 
se legăna un bec. Jigger îl aprinse. Cu un zîmbet mîndru, dădu la 
o parte piatra de pe capac şi îl deschise cu un levier.



- Priveşte la puiul ăsta de căţea, Boudreaux. Ai mai văzut 
aşa ceva?
Spre deosebire de majoritatea spectatorilor, Cash se apropie de 
butoi  cu  un  pas  normal,  energic.  Se  duse  pînă  la  el  şi  privi 
înăuntru. Coada şarpelui vibra, umplînd aerul liniştit al nopţii cu 
zgomotul  lui  bizar.  Chiar  şi  păsările  şi  insectele  nocturne 
amuţiseră  de  teamă  şi  respect.  Căţeaua  latră,  apoi  scheună 
plină de teamă.
Jigger  aştepta  emoţionat  să  vadă  reacţia  lui  Cash.  Fu  foarte 
dezamăgit cînd Cash dădu din umeri, neimpresionat.
- Dacă vrei să ştii, am văzut sute de d-ăştia, de multe ori, în 
mlaştină.
- Pe dracu\
- Nu  te  mint.  Odată  inundaţiile  au  aruncat  pe  mal  o 
întreagă familie de vipere. Maman nu m-a lăsat să rnă joc pe 
afară cîteva zile. Curtea mişuna de şerpi. De toate mărimile. Unii 
mai mari ca ăsta. Puteau înghiţi un dine cu totul.
Se aplecă peste butoi să privească mai bine şi rămase aşa mult 
timp. Jigger privi  peste umărul lui.  Cînd Cash se răsuci brusc, 
Jigger scăpă levierul din mînă şi sări înapoi.
Cash zîmbi cu un aer malefic.
- Ce-i, Jigger? Şarpele ăsta te face cam nervos.
- Rahat. Furios, Jigger luă capacul de jos, îl puse la loc pe 
butoi şi-l potrivi în locul lui cu levierul. După ce termină, întinse 
mîna: Un dolar.
- Desigur.  Fără  să-şi  plece  privirea,  Cash  băgă  mîna  în 
buzunarul  blugilor  şi  scoase  o  hîrtie  mototolită  de  un  dolar. 
Merita un dolar numai să te văd sărind astfel.
Plecă în direcţia unde îşi parcase maşina.
- Boudreaux! Cash se întoarse şi-l privi pe omul care stătea 
în faţa lui. Ai idee cine mi-a adus şarpele ăsta?
Cash se mulţumi doar să zîmbească înainte de a se pierde în 
întuneric.    i|p

Schyler  dormi  pînă  tîrziu.  Cînd  soneria^  deşteptătorului  se 
declanşa la ora obişnuită, se răsuci, îl închise şi adormi iar. Cînd 
se trezi din nou se uită la ceas şi văzu că era mai curînd aproape 



de prînz decît de mfcul dejun. Ar trebui să-i fie ruşine. Dar după 
ziua îngrozitoare de ieri, se gîndi că merita să-şi ia o dimineaţă 
liberă. Făcu un duş, se îmbrăcă repede si curînd era în bucătărie 
devastînd un pepene galben.
-. Poţi mînca salată de pasăre dacă aştepţi o oră să se răcească, 
îi spuse d-na Dunne.
- Mulţumesc, dar trebuie să mă duc la birou.
La un moment dat, în timpul nopţii, în subconştient i se ivise un 
gînd  în  legătură  cu  ultimul  transport  pentru  Endicott.  Din 
fericire,  îşi  adusese aminte de el dimineaţa, şi voia să discute 
neapărat cu CasK
- Dacă vrei să ştii părerea mea, ei bine, lucrezi prea mult, 
spuse menajera.
- Nu ţi-am cerut părerea, replică ea, dar la ieşire îi făcu cu 
ochiul.  |||
Cînd  trecu  pe  lîngă  uşa  salonului,  o  văzu  pe  Gayla  ştergînd 
cărţile de praf.
- Gayla, ţi-am cerut să faci un inventar al cărţilor, nu să le 
ştergi de praf. Asta-i treaba doamnei Dunne.
- Nu mă deranjează. Şi aşa n^am ce face. Mă simt prost să 
stau degeaba, trăind pe spinarea ta.
- Dar nu-i adevărat, spuse Schyler, aruncînd un zîmbet spre 
Gayla care era cocoţată pe o scară, şi  care îi  răspunse cu un 
zîmbet şters.  S-a întîmplat ceva? Sper că n-a mai apărut vreo 
păpuşă voodoo?
- Nu, răspunse Gayla, privind absentă prin ferestrele mari. 
Pajiştea  lată,  scăldată  în  soare,  liniştită,  nu  putea  constitui  o 
ameninţare. Numai că eu... eu... Scoase un suspin, dînd din cap 
în derîdere faţă de sine însăşi. Nimic.
-Ce?
Gayla făcu.un gest de resemnare, cu cîrpa de
praf.
- Curtea arată atît de liniştită şi paşnică acum. Dar cînd se 
întunecă am sentimentul ciudat că ceva sau cineva stă acolo şi 
ne urmăreşte.
- Gayla, o apostrofă Schyler, blînd.
- Ştiu că e stupid. Mă sperii şi de umbra mea.



- Asta-i normal, după toate prin cîte ai trecut. Statueta e o 
ameninţare cît se poate de reală. N-am vrut să chem şeriful să 
cerceteze, dar dacă vrei, am s-o fac.
- Nu! exclamă Gayla. Să nu faci asta. în plus, n-ar folosi la 
nimic. Şeriful e prieten cu Jigger.
- Deci eşti sigură că el e autorul?
- Probabil c-a plătit pe cineva s-o pună acolo.
- Sînt sigură c-a vrut doar să te sperie. Nu cred c-o să te 
mai necăjească. Cu toate şicanele lui, Jigger , Flynn n-ar îndrăzni 
să pună piciorul la Belle Terre.
- Sper că nu, spuse Gayla, fără prea multă
convingere.
Schyler se aşeză pe braţul tapiţat al unui fotoliu.,
- Mai e ceva, nu?
- Nu.
- Spune-mi.
Gayla se dădu jos de pe scară şi  aruncă cîrpa într-un coş cu 
materiale de curăţenie. Umerii ei înguşti se ridicară şi coborîră 
într-un suspin adînc.
- Nu ştiu-  dacă pot spune exact  ceea ce nu e în regulat 
Schyler.
- încearcă.
- Eşti prea ocupată ca să mai asculţi şi prostiile
mele.
- Am timp. Despre- ce e vorba?
Stătu o clipă să-şi adune gîndurile, apoi spuse:
- Mă întreb ce-am să fac tot restul vieţii de acum încolo. N-
am destule studii să pot găsi o slujbă bună. Sînt prea bătrînă să 
mă mai apuc de carte.^Şi chiar dacă n-aş fi, tot nu mi-aş putea 
permite. Işi ridică ochii, întrebător. Ce-mi rămîne de făcut? Unde 
să mă duc? Din ce-o să trăiesc?
Schyler se ridică şi o îmbrăţişa afectuos.
- Nu te grăbi să iei  o hotărîre.  Lucrurile  se vor aranja în 
timp. Se va ivi ceva. Pînă atunci, stai aici.
- Nu pot continua să trăiesc pe spinarea ta.
- Mă superi cînd vorbeşti aşa.



Schyler îi înălţă capul. A privi în ochii Gaylei era ca si cum ai privi 
în două ceşti cu cafea de cicoare. Erau la fel de mari, de negri şi  
de fluizi. Ar fi trebuit să fie veseli, dar erau plini de disperare.
Schyler era dezamăgită că Jimmy Don Davison nu-i răspunsese 
la scrisoarea pe care i-o trimisese la închisoare. Sperase că dacă 
ştia că Gayla fugise de la Jigger pentru a-şi salva viata, acesta o 
va contacta. Mizase cel puţin pe curiozitatea lui în legătură cu 
fosta lui iubită. Dar se vede treaba că nu era nici măcar curios.
O scrisoare de iertare din partea lui  Jimmy Don ar fi  fost  un 
tonic  pentru  Gayla.  l-ar  insufla  puţin  optimism  pentru  viitor. 
Schyler n-avea cum să ştie ce simţea Jimmy Don faţă de fosta lui 
iubită,  dar  în  mod  sigur,  cunoscînd  împrejurările,  n-ar  mai 
blama-o pentru trecutul ei recent.
- E prea frumos afară ca să-ţi faci probleme de viitor, spuse 
Schyler, blînd. Nu vreau să mă gîndesc că ai să pleci de la Belle 
Terre. Mă întristează. Nu ştiu ce mă făceam fără prietenia ta în 
aceste săptămîni.*
Tristeţea din ochii Gaylei dispăru, dar acum erau plini de furie.
- Tricia te urăşte îngrozitor. Cum de o suporţi?
- încerc să-i ignor răutăţile.
- Nu  prea  văd  cum.  Iar  soţul  ei  stă  şi  o  lasă  să-şi  facă 
mendrele.  Gayla  clătină  din  cap.  Cu  o  înţelepciune  care-i 
depăşea cu mult vîrsta, probabil moştenită de la Veda, adăugă: E 
ceva putred aici.

- Unde? Cu ei.
- Şi anume?
- Nu  sînt  sigură.  Tăinuiesc  ceva.  Amîndoi.  Vorbesc  la 
telefon  în  şoaptă.  Ştiai  asta?  Cînd  trec  pe  lîngă  ei,  închid 
telefonul sau încep să vorbească tare,  ca şi  cînd aş fi  atît  de 
proastă să nu- mi dau seama că se prefac. Se uită la Schyler, 
îngrijorată. Dacă aş fi în locul tău, n-aş avea încredere în ei.
Acele conversaţii telefonice furişe erau probabil cu intermediari 
de vînzări imobiliare. Gayla nu ştia de planul lor de a vinde Belle 
Terre. Schyler rîse de
avertismentul ei.
- Nu cred că complotează să mă asasineze în pat.



- Nu domnul Howell e capul răutăţilor, ci ea. Ea te j urăşte, 
Schyler. Nu ştiu cum pot fi crescute două fete
ca surori şi să iasă atît de diferite.
- Sîntem din părinţi diferiţi.
- Cred că Tricia e din sămînţă rea. Ascultă-mâ pe mine.
- E doar nesigură de propria ei valoare.
Intuiţia  Gaylei  0  afectă  mai  mult  decît  voia  să  |  recunoască. 
Totuşi, şi spre enervarea Gaylei, o apără pe Tricia.
- Mama ne-a ignorat pe amîndouă, dar tata n-a făcut nici 
un secret  din  faptul  că  mă preferă  pe mine.  Asta  sa  răsfrînt 
asupra Triciei şi, în timp, a înrăit-d.
- Te respect pentru c-o aperi, dar fereşte-ţi spatele.
Cu acest  avertisment  răsunîndu-i  în  urechi,  Schyler  o lăsă pe 
Gayla în salon şi se îndreptă spre ieşirea din spatele casei. Se 
uită în camera lui Cotton, dar el nu era'acolo. îl găsi afară, stînd 
pe un scaun de grădină şi dînd nuci de sicomor veveriţelor care-
i mîncau direct din palmă. Cînd apăru Schyler, se împrăştiată pe 
pajişte şi în copacii cei mai apropiaţi.
- Mi:ai gonit veveriţele, spuse Cotton, încruntîndu-se.
- Bună dimineaţa. Se aplecă şi-l sărută repede înainte de a 
se aşeza pe scaunul de alături.
- Cum  te  simţi?  întrebă  ea.  Eu  mă  simt  splendid, 
împingîndu-şi picioarele mult înainte şi ridicîndu-şi
mîinile deasupra capului, se întinse copios.
- Ar fi şi cazul. Ai dormit o jumătate de zi.
- După ziua de ieri, cred că meritam.
- Si eu zic la fel. O adevărată bătaie de cap, nu?
- De unde ştii?
Cotton se culcase deja cînd ajunsese ea acasă. îi urmări privirea 
spre ziarul  de dimineaţă  pus pe măsuţa  dintre scaune.  Chiar 
citind invers, Schyler văzu că prima pagină era dominată de un 
reportaj  despre  accidentul  cu  transportorul  de'  la  Crandall 
Logging. O poză îl înfăţişa pe Cash, călare pe unul din buştenii 
aceia masivi, supraveghind munca de eliberare a drumului.
- Cash a fost omul de bază, acolo, după cum văd.
Schyler îl  cunoştea destul de bine pe Cotton ca să nu se lase 
înşelată de comentariul lui, dar se prefăcu că-l ia de bun.



- E un organizator înnăscut. Lucrătorii ar trece şi prip foc 
pentru el.
- Hmm.
Una dintre  veveriţe  aprecie  că  Schyler  nu  reprezenta  nici  un 
pericol şi se întorsese pentru a mai lua nuci. Cotton se aplecă 
înainte şi îi aruncă o jumătate.
- Doamna Dunne stie că i le-ai luat? Nucile astea frumoase 
ar fi bune pentru plăcintă.
- Nu schimba subiectul, spuse Cotton, îmbufnat.
- Care subiect? replică Schyler.
- De ce nu mi-ai spus de accident?
- N-am avut cînd.
- De ce nu mi-ai cerut sfatul cînd a venit  Boudreaux ieri 
dimineaţă cu tot tărăboiul ăla?
- îmi pare rău. Te-a deranjat?
- Veşnic mă deranjează.
Schyler ignoră replica şi răspunse la prima întrebare cu un calm 
forţat.
- Nu ţi-am spus şi nu ţi-am cerut sfatul pentru că, cinstit, 
nici nu mi-a trecut prin cap:
- Trebuie  să  ţii  cont,  tînără  doamnă,  că  sînt  încă  şteful 
acestei companii, Spuse el, fii voce ridicată.
- Dar momentan eşti indispor oii.
- Aşa că ai trecut întreaga conducere bastardului | ăluia de 
Cajun.
- Stai  puţin,  tată.  Caşh  are  un\rol  foarte  important,  dar 
hotărîrile le iau eu. în majoritatea cazurilor te-am consultat. Ieri 
a fost o excepţie. Trebuia să acţionez repede. N-am avut timp să 
cîntăresc alternativele. De fapt, nici nu erau.
- Puteai să-mi dai un telefon. Trebuia să mă ţii la curent.
- Cred că puteam, dar de la  operaţie,  am încercat  să  te 
distanţez de greutăţile zilnice ale conducerii operaţ'onale.
- Ei bine, să nu-mi mai faci favoruri. Nu vreau să mă izolez. 
O să  fiu  izolat  destul  cînd  o  să  mă  bage în  afurisitul  ăla  de 
cosciug. Nu grăbi lucrurile.
Schyler avu nevoie de foarte multă stăpînire de sine pentru a 
tăcea şi a se abţine de la orice comentariu. Ca pe un catehism, 



recită  mintal  toate motivele  pentru care trebuia  să  treacă cu 
vederea peste aceste reproşuri nemeritate. Nu trebuia enervat 
sau supărat.  Stresul  de orice  fel  era  periculos,  dacă nu chiar 
mortal. Era înclinat spre depresie şi intoleranţă cînd era vorba 
de mîndrîa lui.
Cu o voce atent modulată, spuse:
- Acum că, evident,  te simţi  mult mai puternic,  am să te 
consult în toate problemele de afaceri.- N-am făcut-o pînă acum 
numai din consideraţie pentru sănătatea ta.
—Astea-s  fleacuri.  îşi  îndreptă  un  deget  spre  ea.  Nu  m-ai 
consultat pentru că-l ai pe Cash. O vînă de pe tîmpla lui începu 
să se zbată, dar ei nu observară. Discutaţi afaceri şi în pat?
Schyler  tresări  vinovată.  O  clipă  încetă  să  mai  respire.  Cînd 
reacţiile involuntare reapărură, în cele din urmă, îşi ridică puţin 
bărbia şi întîmpină bravă, privirea inchizitorială a tatălui ei.
- Sînt o femeie în toată firea. N-am să discut cu [ tine viaţa 
mea intimă.
Cotton izbi cu pumnul în braţul fotoliului.
- Aici nu discutăm despre viaţa ta intimă. Ai lăsat-o pe sora 
ta să-ţi  ia  locul,  pe ea care nea făcut să credem că Howell  a 
lăsat-o gravidă. Ai trăit cu un nenorocit de homosexual şase ani. 
După toate astea, de ce aş începe acum să-mi bat capul cu cine 
te culci? E treaba ta.
- Atunci de ce ţipi la mine? Cotton îşi apropie faţa de ea:
- Pentru  că  de  data  asta  colegul  tău  de  pat  e  Cash 
Boudreaux.
- Şi asta contează atît de mult? -Al dracului de mult. E prea 
aproape de afacerile
mele, de casa mea. Legătura ta cu el afectează toată munca mea 
de-o viaţă.
- în ce fel?
- Pentru că bastardul ăsta... Schyler sări de pe scaun şi se 
aplecă asupra lui.  ^  Nu-I  mai numi aşa.  Nu e vina  lui  că s-a 
născut
nelegitim.
Cotton  se  ghemui  pe  scaun  şi  se  uită  în  sus  la  fiica  lui 
nevenindu-i să creadă.



- Doamne  sfinte!  Eşti  îndrăgostită  de  el.  Obrazul  ei  îşi 
pierdu orice culoare. Continuă să se uite la tatăl ei cîteva clipe, 
cu inima palpitînd. apoi îşi întoarse capul. Se propti cu braţele 
de spătarul scaunului pe care stătea, simţind nevoia unui sprijin 
suplimentar.
Cotton încă nu terminase cu ea. îşi îndreptă spatele şi se trase 
pe marginea scaunului:
- îndrăzneşti să-l aperi pe omul ăla în faţa mea. în | faţa 
mea.  Se  bătu cu  pumnul  în  piept.  în  interior,  dureri  ascuţite 
produceau fisuri în pereţii inimii. El însă era prea iritat pentru a 
observa.  Ai  făcut  greşeala  prostească  de  a  te  îndrăgosti  de 
fustangiul ăla de Cash Boudreaux?
Ea se îndepărtă de scaunul lui şi-l înfruntă din |
nou, furioasă.
- De ce, nu? Şi tu ai fost îndrăgostit de mama lui. Se uitară 
unul la altul atît de dur încît nici unul din
ei nu rezistă multă vreme. îşi plecară ochii simultan.
- Deci stii, spuse Cotton, după un timp. -Da.
- De cînd?
- De curînd.
- El ţi-a spus?
- Nu. Tricia. Cotton suspină.
- Cum dracu' ? Mă mir că n-ai ştiut tot timpul ăsta. Toată 
parohia ştia.
Cotton sparse o nucă, îi scoase miezul şi îl dădu unei veveriţe 
mai curioase şi mai îndrăzneţe.
- Am comis un adulter cu Monique care a durat ani de zile. 
Eu sînt vinovatul.
- Adevărat.
- Şi aş face-o din nou. Tatăl şi fiica se uitară unul la altul. 
Chiar dac-ar fi să ard veşnic în iad, aş iubi-o din nou pe Moniue 
Boudreaux. Se lăsă pe spate în scaun şi îşi lăsă capul pe spătar. 
Macy nu era o... femeie caldă. Pentru ea pasiunea echivala cu 
pierderea controlului de sine. Era incapabilă s-o simtă.
- Şi Monique Boudreaux era?...
O umbră de zîmbet înflori pe buzele lui palide.



- Da, spuse el. Era. Făcea totul cu pasiune: rîdea, mă certa, 
făcea dragoste. Schyler îi văzu privirea transfigurată, ca şi cum s-
ar  fi  uitat  într-o  oglindă  a  memoriei,  unde  vedea  timpurile 
fericite de. demult. Era o femeie foarte frumoasă.
Schyler  era  uimită  de  expresia  de*pe  fata  lui.  Nu-i  văzuse 
niciodată trăsăturile atît de blînde. Vulnerabilitatea lui o afectă 
profund.
- Şi Cash e un bărbat frumos.
Instantaneu, expresia lui Cotton se schimbă iar. Se făcu dură şi 
urîtă. Buzele lui zîmbitoare se strînseră cu dispreţ.
- Ţi-a sucit bine gîtul, nu? Ai încredere în el.
- Mi-a fost de nepreţuit. Mă bazez pe el. E cel mai inteligent 
pădurar instinctiv din ţinut. Toată lumea ştie asta.
- Asta ştiu şi eu, mîrîi Cotton. Şi eu mă bazez pe abilitatea 
lui profesională, dar nu mă vîr în pat cu el. N-am curaj nici să 
stau cu spatele la el de teamă să nu primesc un cuţit.
- Cash nu-i chiar aşa, spuse ea, dorindu-şi să fie adevărat.
- Nu? Cînd ţi-a vorbit de Monique şi de mine, nu ţi-a spus şi 
de ameninţările lui?

- Ameninţări?
- Văd că nu...
- Ştiu  că  aţi  avut  cîteva  discuţii  aprinse.  Una  a  fost  în 
noaptea  cînd  m-a  adus  acasă  de  la  Thibodaux  Pond.  îţi 
aminteşti? Chiar după ce a murit mama.
- Dă, răspunse el, precaut.
- Cash m-a ajutat în seara aceea. Nu el a fost cel care m-a 
umflat cu bere. L-ai învinovăţit degeaba.
- Cash nu face nimic din bunătate. N-o fi fost el cel care te-
a îmbătat, dar să nu faci greşeala să crezi că-i păsa de tine,
- De ce v-ati certat în seara aceea?
VT ( 541 ) ———'
Sandra Brown
- Nu-mi amintesc. Minţea şi el ca şi Cash.
- Monique?
- Nu-mi amintesc. Probabil. Cînd a murit Macy, Cash mi-a 
cerut să mă însor cu mama lui.



Schyler îl privi atent căutînd expresia aceea blîndă, iubitoare, pe 
care o văzuse cu cîteva clipe înainte.
- De ce n-ai făcut-o? Dacă o iubeai atît de mult, de ce nu te-
ai  căsătorit  cu  ea  cînd  a  murit  mama?  Simţindu-se  vinovată, 
întrebă: Din cauza mea şi a Triciei?
- Nu. Din cauza unui legămînt faţă de Macy.
- Dar ea era moartă.

- Nu conta. îi dădusem cuvîntul. Nu mă puteam însura cu 
Monique. Ea a înţeles şi s-a resemnat. Cash însă r\p.
- Are vreo vină? Ai făcut un iad din viaţa mamei lui. Ştii că a 
avortat un copil de la tine?
Ochii lui Cotton se umplură de lacrimi.
- Blestemat să fie că ţi-a spus asta.
- E adevărat?
- Da. Dar n-am ştiut că era gravidă decît după aceea. Jur că 
nu.
Schyler îl crezu. Putea minţi prin omisiune, dar nu i-ar fi spus 
niciodată ceva care era în contradicţie flagrantă cu adevărul.
- Monique trăia într-o zonă foarte cenuşie, era o paria. Nu-
şi putea respecta nici religia din cauza relaţiei cu tine.
m A fost opţiunea ei,  nu numai a mea, să trăiască aşa cum a 
făcut-o.
- Dar cînd a murit mama şi ai fi putut îndrepta lucrurile, n-
ai făcut-o.
- N-am putut, repetă el, strigînd. l-am spus asta lui Cash. 
Acum îţi spun şi ţie. N-am putut Cotton se opri pentru a respira. 
Atunci a fost momentul cînd Cash a jurat pe mătăniile mamei lui 
că se va răzbuna. M-a acuzat c-am făcut din ea o tîrfă. A promis 
că nu se va lăsa pînă n-o să mă ruineze pe mine şi Belle Terre. 
Mai luă o gură de aer. De ce crezi că un om cu priceperea lui a 
rămas  aici  toţi  anii  ăştia,  trăind  ca  un  proscris  în  casa  aia 
dărăpănată?
- L-am întrebat.        
-  Şi ce ţi-a spus? -  A zis  că i-a promis mamei lui  pe patul de 
moarte că nu va pleca niciodată de la Belle Terre cît timp trăieşti 
tu. li ceruse să aibă grijă de tine.



Asta îl reduse pe Cotton la tăcere. O clipă se uită la Schyler fără 
s-o vadă, apoi îşi aţinti ochii în gol. în cele din urmă, dădu din 
cap încăpăţînat.
- Nu  cred  nici  o  secundă.  îşi  pregăteşte  momentul, 
aşteptînd ca  o panteră,  să  sară.  Tu te-ai  întors  din  Anglia  cu 
hormonii vîjîind şi bang! a prins ocazia să se răzbune, în sfîrşit. 
Şi cum eu erau la pat, a avut acces la tine cum nu mai avusese 
niciodată. A profitat din plin, nu?
- Nu. -Nu?
- Nu!
Ochii lui Cotton se îngustară ca două fante.
- N-a  profitat  el  de  ocazia  asta  formidabilă  pentru  a  se 
răzbuna pe mine că m-am culcat cu mama lui? Toată lumea ştie 
ce sentimente am eu pentru tine. Băiatul nu-i prost. Dacă voia 
să  mi-o plătească cu vîrf-şi-ndesat,  cel  mai bun mijloc  era  să 
pună mîna pe fiica pe care o iubeam cel mai mult.
Schyler  îşi  duse  mîna  strînsă  la  gură  şi  scutură  din  cap 
vehement, în timp ce ochii îi erau plini de lacrimi de îndoială.
- E viclean ca o vulpe de mlaştină, Schyler, spuse
Cotton, răguşit. Monique era mîndră. N-a luat \ niciodată bani 
de la mine, deşi abia aveau din ce trăi.
| Crescînd în condiţiile astea, i s-a pervertit mintea. E I dereglat. 
Ne  urăşte.  Are  tot  farmecul  lui  Monique  dar  nimic  din 
compasiunea şi  dulceaţa  ei.  Cotton întinse  spre ea  un deget, 
avertizînd-o: nu poţi  avea încredere !  în el.  Dac-o faci,  sîntem 
pierduţi. Va face orice, va ] spune orice, pentru a ne ruina. Să nu 
te îndoieşti de asta nici o singură clipă.

„Nu-i adevărat", îşi spuse ea.
Pînă să ajungă la birou însă, îndoielile pe care i le stîrnise Cotton 
îi  întunecau mintea ca un nor care acoperă soarele.  Deschise 
uşa maşinii cu un brîhci. Camioneta lui Cash era parcată lîngă 
unul din cîntare - însemna că şi el era acolo. Era bucuroasă că 
nu va trebui să-l  caute prin pădure. Confruntarea nu putea fi 
amînată. Voia să ştie, să aibă imediat confirmarea că Cotton se 
înşeală, că ea era aceea care avea j dreptate.



Intră vijelioasă în birou şi  trînti uşa în urma ei cu un zgomot 
puternic. Cash stătea la birou, introducînd date într-o maşină de 
calculat.  Ridică  privirea.  Avea  sprîncenele  încruntate,  buzele 
strînse ca o linie.
- N-o să-ţi vină să crezi, Schyler. Ken Howell te ciupeşte.
- La fel si tu.
Vocea ei era domoalâ, dar rece şi tăioasa. Pentru
Cash  fu  o  SURPRIZĂ  evidentă  SPRINCENELE  lui  sa  RIDICARĂ 
PUŢIN CÎTE PUŢIN. O PRIVI CU ATENŢIE. Stătea ŢEAPĂNĂ, LIPITĂ 
DE UŞĂ, CLIPIND DES, INDIGNATĂ, CA un PROPOVĂDUITOR AL 
ABSTINENŢEI CARE TOCMAI A descoperit
CĂ  ARE  ROM  ÎN  SALATA  DE  FRUCTE.  MĂSURĂ  CU  PRIVIREA 
TRUPUL EI ÎNCORDAT, DE SUS ÎN JOS şi ÎNAPOI. CALM, lasă JOS, 
PE BIROUL ACOPERIT DE ACTE, CREIONUL PE CARE I
FOLOSISE ŞI ÎŞI PUSE MÎINILE LA CEAFĂ.
- AŞA E. DAR PÎNĂ ACUM NU TE-AI PLÎNS.
SÎNII EI SE CUTREMURAU DIN CAUZA RESPIRAŢIEI NEREGULATE.
- DE CE? CE TE A ÎNDEMNAT S-O FACI?
- DE  CE?  REPETĂ  EL,  RÎZÎND  UIMIT  DE  ÎNTREBAREA  EI. 
CÎND  ÎŞI  DĂDU  SEAMA  CĂ  NU  GLUMEŞTE,  RĂSPUNSE 
NONŞALANT: PENTRU CĂ E PLĂCUT.
- NUMAI  PENTRU  MOTIVUL  ĂSTA?  VOCEA  EI  ERA 
RĂGUŞITĂ. ATUNCI AR FI ACELAŞI LUCRU CU ORICE FEMEIE, nu? 
DE CE, PE MINE?
CASH ÎŞI LĂSĂ MÎINILE ÎN JOS ŞI SE RIDICĂ. OCOLIND BIROUL 
SE  PROPTI  DE  MARGINEA  LUI,  ŢINÎND-O  TOT  TIMPUL  SUB 
OBSERVAŢIE.
- CE ŢI-A VENIT AŞA, DEODATĂ? AI CRAMPE?
- RĂSPUNDE-MI LA ÎNTREBARE, CASH, SPUSE EA CU o VOCE 
ASCUŢITĂ, IMPACIENTATĂ. DACĂ APROAPE ORICE FEMEIE ŢI-AR 
PRODUCE O ERECŢIE ŞI ŢI AR PLĂCEA, ATUNCI de CE M-AI ALES 
PE MINE?
CASH ÎŞI MUŞCĂ COLŢUL BUZEI.
- VREI UN RĂSPUNS DIRECT?
- DA.



- BINE, SPUSE EL, INSOLENT. CU TINE e MAI BINE DECÎT 
CU ORICINE AM FĂCUT-O, DE O BUNĂ BUCATĂ DE vreme. TE-AM 
VRUT DIN ZIUA ÎN CARE TE-AM VĂZUT DORMIND SUB
pom. De fiecare dată cînd te-am văzut după aceea, te-am dorit şi 
mai mult. Pînfi cfnd te-am avut.
- Capitularea mea cred că ţi-a dat fiori.
- Da, spuse el cu o sinceritate brutală. Şi ţie la fel. Schyler 
îşi muşcă puternic buza pentru a nu
plînge.
- De ce n-ai spus nimic?
- Cînd?
- După prima dată. 

- Pentru că te uitai la mine ca şi  cum te-ai fi  aşteptat la 
scuze. Nu cer niciodată scuze unei femei. Pentru nimic. Şi cu atît 
mai puţin pentru că am avut-o.
- Ai obţinut ceea ce ai dorit. Capitulasem. Chiar am şi venit 
la tine. De ce nu te-ai rezumat la atît?
Cash o privi ciudat.
- Pentru că  nu eram satisfăcut.  Şi  încă nu sînt.  Imi  plac 
ţîţele tale, picioarele, fundul, gura, sunetele alea mici pe care le 
scoţi cînd termini şi felul în care îmi
j faci cu gura. Să continui sau pot să mă opresc?
Schyler se războia cu propriile ei emoţii. Doamna pe care Macy 
o educase voia să-l pălmuiască şi să iasă din cameră furtunos. 
Femeia  din  ea voia  să  se arunce de gîtul  lui,  să-l  sărute,  să-l 
iubească.  Fiica  lui  Cotton  voia  să-l  prindă  cu  ghearele  şi  să-l 
sfîşie, să-i provoace răni care să-l doară la fel cum o durea pe ea 
detaşarea rece din vocea lui.
- De ce m-ai... avut azi-noapte la Belle Ţerre?
- Simţeam nevoia.
- De ce în felul ăla?
- Să nu zici că nu ţi-a plăcut. Erai fleaşcă toată.
- N-am zis că nu mi-a plăcut, ţipă ea. Te-am întrebat de ce 
atunci şi acolo?
- Pentru că era...
- Bine?



- Oui, strigă el. Da. Mi-a plăcut. M-au luat apele, e bine? N-
am stat samă mai gîndesc. S-a gîndit penisul meu pentru mine.
- Din  cîte  am auzit,  el  o  face  de obicei.  Cash  scoase un 
şuierat printre dinţi.
- Ascultă: tu ai vrut-o, eu am vrut-o. Eram în erecţie. Tu erai 
umedă. Am făcut-o şi ne-a plăcut la amîndoi în momentul ăla. îşi 
îndreptă corpul şi avansa spre ea. Şuviţa de păr care atîrna pe 
fruntea lui tremura de enervare. Ce-i cu tot scandalul ăsta? De 
ce mă interoghezi?  Nu putem trece peste asta şi  să discutăm 
despre  lucruri  importante,  ca  de  exemplu  modul  în  care 
cumnatul tău măsluieşte registrele de ani de zile? Ochii lui se 
întunecară. Sau si mai bine, de ce nu te urci pe genunchii mei să 
faci ceva cu erecţia asta monstruoasă care s-a produs ca rezultat 
al conversaţiei noastre?
- Nu mi se pare amuzant.
- Ai  perfectă  dreptate.  Nu  e.  Fierbînd,  Schyler  îl  întrebă 
scurt: -
- Ce-i cu Ken?
- Simplu. E un escroc. Din cauza lui compania pierde bani, 
în ciuda'activităţii ei corecte. Nu ştiu dacă Cotton e la curent şi a 
trecut asta cu vederea pentru că Howell face parte din familie 
sau pentru că s-a ramolit. Howell l-a furat pe Endicott. Aparent, 
a  contrasemnat  peste  semnătura  lui  Cotton  pe  cecul  lor,  l-a 
încasat şi a băgat banii în buzunar, dar a omis să menţioneze 
despre comandă şi  plata în avans,  cuiva.  Cash arătă cu mîna 
spre  registrele  de  pe  birou.  Registrele  alea  sînt  ciuruite  de 
găurile pe care le-a făcut el.
- De unde ştii astea?
- Glee  a  dezvăluit  jongleria  pe  care  Howell  a  făcut-o  cu 
numerele- pentru ca sumele să iasă la calcul.
- Glee?
- Ai  spus.  să-i  dăm  ceva  de  lucru,  l-am  dus  o  copie  a 
actelor. Le-a cercetat şi a spus că nu erau...
- Cine te-a autorizat să faci asta? Schyler era furioasă.
Cum?
- Ai auzit ce-am întrebat.
Cash îşi dădu părul pe spate cu o mişcare din



cap.
- Să ne înţelegem ,clar  -  genunchiul  lui  stîng se îndoi  în 
afară schimbîndu-i puţin centrul de greutate, dîndu-i o poziţie 
arogantă - eşti supărată pentru că Glee a scos la iveală dovezi 
care-l pot trimite pe fostul tău iubit la închisoare?
- Nu,  -scrîşni  ea,  sînt  supărată  pentru  că  ţi-ai  asumat  o 
autoritate pe care nu ţi-arn dat-o.
- Aha, înţeleg, spuse el, rece. Mi-am. depăşit atribuţiile.
-Da.
- Asta are vreo legătură cu discuţia noastră de la început? 
îmi  depăşesc  atribuţiile  de  fiecare  dată  cînd  mă  culc  cu 
domnişoara Schyler Crandall?
- Nu  face  şi  asta  parte  din  plăcerea  ta?ADepăşirea 
atribuţiunilor?  Batjocorirea  autorităţii?  încălcarea  domeniului 
altcuiva? Nu pentru asta faci dragoste cu mine?

- Eu nu fac dragoste. Schyler încercă să nu tresară.
- înţeleg. Tu nu faci dragoste. Tu te împerechezi.
Cash făcu o mişcare de lehamite cu umărul.
- E  un  cuvînt  la  fel  de  bun  ca  oricare.  Văzînd-o  cum se 
albeşte la faţă, înjură uşor
printre buze, şi continuă:
- Eu îi zic la sapă, sapă. Nu cred în cuvîntul dragoste, aşa că 
nu-l folosesc. Asta nu înseamnă nimic. Tot ceea ce am văzut că 
fac oamenii în numele iubirii e să se rănească unii pe alţii. Tatăl 
tău pretindea c-o iubeşte pe mama.
- A iubit-o. Mi-a spus azi-dimineaţă.
- Atunci de ce a stat cu o femeie pe care n-o iubea, nici 
măcar  n-o  plăcea?  Din  cauză  că  iubirea  asta  mare  pe  care 
pretindea c-o are pentru mama nu era atît de puternică precum 
ambiţia şi lăcomia lui. Mama pretindea că mă iubeşte.
Cash mătură aerul din faţa lui pentru a îndepărta protestul pe 
care-l vedea ridicîndu-se pe buzele ei.
- Dar cînd a murit, continuă el, ştii după cine plîngea? După 
Cotton. Cotton! Care o tratase ca pe un rahat. Plîngea pentru că 
nu voia să-l părăsească pe Cotton!
Clătină din cap uimii şi dezgustat, apoi rîse



I amarnic.
- Nu  e  nici  o  scofală  cu  rahatul  ăsta  care  se  cheamă 
dragoste. Inventatorul lui a fost răstignit pe cruce. Asta explică 
atracţia lui. Bineînţeles că poţi să te joci cu cuvîntul ăsta dacă 
vrei ca lucrurile să pară mai frumoase de cit sînt. Dacă justifică 
acţiunile oamenilor, n-au decît să-l folosească. Dar n-are nici o 
valoare.
Schyler spuse supărată: 
- Regret pentru tine.
- Păstrează-ţi regretele. Nu vreau să am nimic de-a face cu 
iubirea.  Nu,  dacă  ea  înseamnă  să*i  las  pe  alţii  să  măture 
podeaua  cu  mine  şi  apoi  să-i  rog  s-o  facă  iar.  Fac  ceva  pe 
rezistenţa  pasivă.  Cash  Boudreaux  răspunde  cu  aceeaşi 
monedă.
- Ochi pentru ochi.
- Exact. Şi ceva în plus.
- Deci,  de vreme ce Cotton s-a folosit  de mama ta, te-ai 
simţit îndreptăţit să mă foloseşti şi tu pe mine în acelaşi mod.
Ochii  ei  îi  căutară  privirea.  Nu  văzu  în  ei  nici  un  licăr  de 
înţelegere,  nici  un  fel  de  compasiune  sau  căldură  umană. 
Reflectau doar expresia ei deziluzionată.
- Aşa este? întrebă ea.
- Tu asta crezi?
Schyler dădu încet din cap.
- Da. Aşa cred.
Injima ei îl ruga s-o contrazică. El n-o făcu.
- înţeleg că Cotton ţi-a deschis ochii asupra mea, spuse el, 
calm.
- L-ai  ameninţat  c-ai  să-l  ruinezi,  e  adevărat?  Cash  nu 
răspunse.
- Ai jurat pe mătăniile mamei tale c-ai saA distrugi pe el şi 
Belle Terre. Asta include şi încercarea de a mă speria pe mine? 
Şi  defectarea  utilajelor?  Producerea  de  întîrzieri?  Luarea  de 
măsuri pentru ca şi comanda care ar repune compania pe teren 
solid să nu poată fi onorată?
Cash o privi cu ochi sclipitori.
- Eşti o femeie deşteaptă. Trage singură concluzia.



- Şi  ar  fi  o  glumă bună pe socoteala  noastră,  a  familiei, 
dacă în plus, te-ai mai şi culca cu mine, nu?
- Mă faci să zîmbesc numai gîndindu-mă.
Faţa lui însă nu era zîmbitoare. Era distantă şi rece. Simţind că 
se prăbuşeşte, Schyler făcu un efort să stea dreaptă.
- Vreau să ieşi afară imediat. Să nu te mai întorci. | Şi nu te 
apropia nici de lucrători.
- Crezi că mă poţi opri?
- Nu va fi nevoie: Ai o influenţă foarte mare asupra lor. Ai 
putea probabil să-i determini să;Şi părăsească' slujbele chiar în 
după-amiaza asta. îşi lăsă capul într-o parte. Dar m-aş mira să 
intre în grevă ştiind că vor pierde primele promise.. Mă întreb ce 
ţi-ar i face dacă te-ar suspecta că sabotezi transporturile şi le 
periclitezi bonificaţiile.
- Văd că te-ai gîndit la toate.
- Te  somez  să  părăseşti  Belle  Terre  în  decurs  de  o 
săptămînă. Eliberează casa aceea. Din partea mea, poţi să-i şi 
dai şi foc să ardă pînă în temelii. Dar să nu te prind că te mai 
întorci. Dacă te mai găsesc pe domeniile mele te-împuşc.
Cash încercă s-o facă să-şi plece privirea, dar nu reuşi. Ridică din 
umeri, se duse la usă si o deschise..
- N-ai să reuşeşti niciodată să termini la timp fără mine, ştii 
bine.
- Voi muri încercînd.
Cash o măsură lent din priviri.
- S-ar putea.
Chiar  şi  clinchetul  uşii  cînd Cash o închise  fnJ  urma lui  sună 
ameninţător, ca o împuşcătură.
Schyler intră în sufrageria de la Belle Terre fără un cuvint şi trînti 
pe masă, în faţa lui Ken, un dosar:
- Ce-i asta? întrebă el.
~ Destule dovezi ca să înfunzi puşcăria.
în partea opusă a mesei,  furculiţa Triciei  se opri la jumătatea 
drumului, între farfurie şi gură. Ken făcu pe inocentul şi zîmbi 
greţos.
- Ce dracu' vrei să spui?



- Nu  vreau  să  discutăm  aici  unde  putem  fi  auziţi  de 
doamna Dunne şi Gayla. Te aştept în salon.
Cîteva minute mai tîrziu îl aştepta în salon aşezată pe un scaun. 
Părea invincibilă,  dar ea se simţea mai degrabă ca puful unei 
flori de păpădie pe punctul de a fi împrăştiat de vînt. Simţea că e 
gata să se dezintegreze.
Cînd Ken şi Tricia intrară, spuse:
- Vă rog, închideţi uşile.
- Vai,  sîntem atît  de  dramatice  în  seara  asta...  Tricia  se 
cuibări pe un fotoliu în partea opusă lui |
Schyler şi îşi ridică picioarele pe braţul lui. Luă cîteva I boabe de 
struguri din ciorchinele pe care-l adusese şi le băgă în gură.
- Ador toată intriga asta, spuse ea, dar ce nevoie e de ea?

Işt
- Am să-l las pe Ken să-ţi spună.
Schyler, ignorînd insolenţa iritantă a Triciei, se uită la fostul ei 
logodnic. Comparaţia nu e&a prea strălucită, dar nu putea să nu 
măsoare eşecul  lui  alături  de  succesul  lui  Cash.  Ken avusese 
toate  avantajele.  Era  dintr-o  familie  bună,  urmase  o  şcoală 
particulară,  avea  bani.  Risipise  toate  aceste  avantaje.  Cash 
începuse de la zero, nu era nici măcar legitim,
i dar reuşise să-şi clădească o viaţă plină de satisfacţii. Nu avea 
încă  avere,  deci  succesul  fui  nu se putea  măsura în  dolari  şi 
cenţi. Dar îşi cîştigase respectul celorlalţi, nu devenise ridicol.
li iubise pe amîndoi. Ambii erau nişte mincinoşi şi escroci. Asta 
se reflectase mai mult  asupra ei  decît  asupra lor.  Era clar că 
avea o adevărată vocaţie să
 iubească pe cine nu trebuie. Ken bătu cu palma în dosar.
- Ascultă, Schyler, nu ştiu ce dovedeşte dosarul ăsta, dar...
- Dovedeşte  că  ai  delapidat  bani  de  la  Crandall  Logging 
aproape de cînd ai fost angajat.
Tricia îşi îndreptă spatele şi îşi azvîrli picioarele pe podea.
- Cum?
- Nu ştiu despre ce dracu' vorbeşti, spuse Ken, împrăştiind 
salivă.
- Cifrele sînt acolo, negru pe alb, Ken, spuse Schyler, pe un 
ton egal. Am văzut semnătura falsificată a tatei pe cecuri.



Ken îşi umezi nervos buzele.
- Nu ştiu cine ţi-a băgat... ideea asta ciudată în cap, dar... 
Boudreaux, nu? Nemernicul ăla, scuipă el, nu s-ar da înapoi de 
la nimic pentru a face rău. Nu vezi ce încearcă să facă? Vrea să 
te atîţe împotriva mea.
Schyler îşi masă tîmplele care zvîcneau.
- încetează, Ken. Te rog. Ştiu, de cîteva săptămîni, încă de 
cînd am fost la Endicott că există discrepanţe în registre. N-am 
înţeles de ce tata le-a ignorat pînă ce compania a ajuns în pragul 
falimentului.
O să-ţi spun eu. Toate capetele se întoarseră spre locul de unde 
venise vocea lui Cotton. Nu deschisese uşile mari glisante care 
separau cele două saloane, ci stătea în cadrul uşii care ducea în 
hol. Era mai slab decît înainte de boală, dar cînd stătea drept, ca 
acum, era încă intimidant şi aparent invincibil.  Făcu un pas în 
cameră.
- Le-am ignorat pentru că n-am vrut să admit că există un 
hoţ sub acoperişul meu.
- Stai puţin...
- Gura!  îl  porunci  Cotton  ginerelui  'său.  Eşti  un  hoţ 
neruşinat.  Şi  un  mincinos.  Eşti  un  jucător  înrăit.  Ceea  ce  aş 
putea ierta dacă te-ai pricepe cît de cît. Dar nici asta n-o faci mai 
bine  decîtorice  altceva.  Ştiu  totul  despre  barosanii  cărora  le 
datorezi bani.
Ken începu să  asude.  Pumnii  i  se închideau şi  deschideau în 
mod reflex.
- Ce înseamnă asta, Ken? întrebă Tricia. Răspunsul veni de 
la Cotton:
- E  înglodat  în  datorii  pînă-n  gît,  faţă  de  un  rechin  de 
cămătar.
- De  aceea  mi-ai  cerut  bani?  întrebă  Schyier.  Ken  se 
frămînta căutînd un răspuns. Cotton îl privea încruntat.
- Am sperat că vor trece la fapte şi-ţi vor băga minţile în 
cap. Dar eşti prea prost pentru a lua ameninţarea lor în serios. 
Pe urmă, am sperat' că îşi vor pune în practică ameninţarea şi te 
vor ucide. Familia ar fi scăpat de tine şi noi am fi putut spune că-
i vorba de jaf cu omor.



- Ai face bine să te opreşti aici, bătrînule! Cotton nu-i dădu 
nfci o atenţie.
- N-am putut să te sufăr niciodată, Howell. Le-oi fi sucit tu 
gîtul celor două fiice ale mele, dar eu am ştiut cîte parale faci, în 
ziua cînd ai lăsat-o pe căţeaua asta mică, spuse el, arătînd spre 
Tricia,  să spună minciuna aia că-i  gravidă cu tine.  Eşti  un om 
slab, o parodie de bărbat şi mi-e silă cînd te văd sau te simt. 
Pute eşecul în tine!
Schyier se ridică de pe scaun.
- Tată, stai jos.
Faţa lui Cotton era roşie. Respira cu greutate. Schyier îl luă de 
braţ şi îl conduse la scaunul cel mai I apropiat, ajutîndu-l să se 
aşeze. Dădăceala ei îl enervă.
- Aveţi cu toţii impresia că atunci cînd mi-a cedat inima mi-
a cedat şi creierul. Umblaţi prin casă în vîrful picioarelor, ca nu 
cumva bătrînul să ştie ce se petrece. Dar eu ştiu. Ştiu totul. Şi nu 
pot spune că-mi place.
Focul mocnit din paradis
- Toate neplăcerile  au început de cînd s-a întors Schyler, 
spuse Tricia, răutăcios. Pînă atunci totul fusese cît se poate de 
bine. A trebuit să vină ea să preia comanda.
- Ce-a preluat de la tine? întrebă Cotton.
- Soţul, replică Tricia, veninos.
- E o minciună! ţipă Schyler.
Cotton îi aruncă o privire ameninţătoare. }>fl mai vrei, încă? -Nu.
Cotton se uită din nou la Tricia.
- Nu-I vrea. Ar fi fost nebună să-l mai vrea.
Altceva ce ti-a mai făcut?

- A preluat conducerea casei. A concediat-o pe menajeră.
- Slavă Domnului, Măriei şi lui losif, spuse Cotton. Femeia 
aia, Graves, era o zgripţuroaică bătrînă, sfrijită, seacă şi care nu 
ştia să gătească nici de-o para chioară. Bine c-a expediat-o.

- Şi negresa aia care locuieşte cu noi?
- Fiica Vedei? Ce-i cu ea?



- Mulţumită  lui  Schyler  s-a  aciuit  aici.  Numai  Dumnezeu 
stie ce boli a mai adus cu ea.
- Eşti de-a dreptul îngrozitoare, exclamă Schyler. Tricia îşi 
aţinti'privirea asupra ei.
- Dac-ar fi după tine, casa asta ar deveni un azil pentru toţi 
coloraţii ăştia vagabonzi. Mama s-ar răsuci în mormînt.
- Mama ta n-a avut niciodată un gînd bun pentru nimeni, 
spuse Cotton. Şi nici tu. Bine că Schyler n-are prejudecăţile tale.
Sînii Triciei se ridicau de indignare.
- Crea şi eu. E normal să-i ţii partea lui Schyler.
Indiferent  ce  face,  tu  o  aprobi,  nu?  Ochii  ei  albaştri  aruncau 
fulgere.  Ei  bine,  ştiai  că  se  culcă  cu  Cash  Boudreaux?  Cash 
Boudreaux! Adică drojdia de pe fundul butoiului, nu? Acum ce 
mai crezi despre preţioasa dumitale Schyler, tată?
- N-am venit aici să discut viaţa sentimentală a lui Schyler.
- Nu,  strigă  Tricia.  Bineînţeles  că  nu.  Schyler  e  perfectă, 
chiar dacă se încurcă cu toţi nespălaţii.
- De ajuns!
- Tată, calmează-te.
- Tricia, taci din gură, strigă Ken.
- Nu vreau, ţipă Tricia la soţul ei. Tata are dreptate. Eşti un 
găgăuţă că stai aşa fără ca măcar să te aperi. De ce nu mă aperi 
pe mine?  îşi  înfipse  indexul  în  piept.  Era  turbată  de furie.  în 
colţul buzelor apăruse saliva. Am stat ajci în casa asta veche, 
împuţită, dărăpănată ani de zile, în timp ce Schyler îşi făcea de 
cap la Londra. Am stat şi te-am îngrijit, spuse ea întorcîndu-se 
spre  Cotton,  cînd  Schyler  te-a  părăsit.  Şi  iată  răsplata.  Mi-o 
arunci în faţă pe ea ca pe un exemplu demn de urmat.
Privirea fixă a lui Cotton o pătrunse pînă în adîncul inimii.
- Ai stat aici cu mine pentru ca Schyler să nu poată reveni. 
Ăsta-i singurul motiv, şi nu afecţiunea ta faţă de mine.
Tricia încercă să se calmeze respirînd adînc de cîteva ori. Apoi cu 
o voce mică spuse:
- Nu-i deloc aşa, tăticule, Cotton clătină din capul lui alb.
- Ba da. Tu nu-i voiai pe Ken. Ştiai că Schyler îl voia. Şi nici 
nu voiai să rămîi la Belle Terre. Ştiai că plecarea ei o va distruge 
sufleteşte. Dădu din cap, continuînd s-o privească.-Niciodată n-



ai avut nici cel mai mic gînd altruist, Tricia. Dacă ai avut vreodată 
o singură picătură de sînge caritabil în vene, Macy a poluat-o cu 
filozofia  ei  aristocratică.  Eşti  o  căţea,  egoistă,  demnă  de  tot 
dispreţul. Oricît mi-ar părea de rău s-o spun.
Tricia se cutremură sub atacul lui verbal.
- Oricum aş fi,  e vina ta. Ştiai că mama nu ne iubeşte. Ai 
suplinit-o faţă de Schyler, dar faţă de mine, nu. Pe mine m-ai 
ignorat. Nu mă puteai vedea prin vălul auriu al lui Schyler.
- Am încercat să te iubesc, replică Cotton, dar tu nu voiai să 
te  iubească  cineva.  Erai  prea  ocupată  apărîndu-te  să  nu  te 
răpească cineva de la sinul mamei. Eu n-am ţinut niciodată cont 
că nu sînt tatăl tău adevărat, dar în mod sigur tu ai făcut-o.
Tricia se ridică încet în picioare. Ochii ei străluceau de răutate.
- Mă  bucur  că  nu-ţi  sînt  fiică  adevărată,  şuieră  ea.  Eşti 
vulgar şi necioplit, exact cum spunea mama. Nici
j nu-i de mirare că nu te lăsa să-i pîngăreşti dormitorul. Te fîţîiai 
pe aici ca Cel-Atotputernic, dar nu eşti decît cu puţin deasupra 
unui paria. Asta ai fi fost dacă nu te însurai cu mama.
Se întoarse spre Schyler.
- Şi  sînt  fericită  că  nu-ţi  sînt  soră  de  sînge.  Nu  te-ai 
mulţumit doar să te întorci şi să strici toate rînduieliie casei, de 
care eu am avut grijă,  deşi o dispreţuiesc.  L-ai făcut pe soţul 
meu să pară un prost pentru că n-a preluat controlul afacerilor. 
Acum îl acuzi că-i hoţ.
- E hot, spuse .Cotton, ca un lătrat.
Schyler trecu uşor peste observaţia ranchiunoasă a Triciei.  Era 
îngrijorată din cauza lui Cotton. Stresul j ăsta era ultimul lucru 
de care avea nevoie.
- Lasă, tată, discutăm lucrurile astea mai tîrziu.
- Discutăm  acum,  strigă  el,  lovind  cu  pumnul  în  braţul 
fotoliului.
Cu riscul de a-l enerva mai tare, Schyler insistă să se calmeze. 
Cotton îşi concentra din nou atenţia asupra lui Ken.
- Ani  de  zile  ai  delapidat  compania.  Ar  fi  trebuit  să  iau 
măsuri imediat ce mi-am dat seama. Am sperat însă că o să-ţi 
vină mintea la cap şi o să te opreşti înainte de a fi descoperit.



- N-ar fi fost nevoie să fac asta dacă-mi plăteai un salariu 
decent.
- Salariu decent? repetă Cotton, cu voce ridicată. Bătu-te-ar 
Dumnezeu!  Salariul  pe  care-l  încasezi  e  de trei  ori  mai  mare 
decît  al  unui  tăietor.  Şi  ăsta  trage  şi  ,  asudă,  îşi  ruinează 
sănătatea  şi  îşi  riscă  viaţa  pentru  fiecare  nenorocit  de  dolar. 
Cotton se aplecă în faţă. Tu ce-ai făcut ca să-ţi meriţi salariul? 
Am să-ţj spun j eu. Joci golf trei după-amieze pe săptămînă şi 
stai cu fundul pe perna de piele roz de pe fotoliul din barul de la 
Country Club.
- Mi-am cheltuit sase ani buni din viată la Crandall Logging.
- Fără nici un rezultat, îi replică Cotton. Nimic, în afară de 
un dosar de infractor.
- Dacă mă tratai omeneşte...
- Nu te-ai purtat niciodată ca un om.
- Dacă-mi  lăsai  mai  multă  responsabilitate,  aşa  cum  ai 
făcut cu Boudreaux, aş fi...
- Ai fi făcut o porcărie şi mai mare, i-o reteză
Cotton, scurt.
Aceasta fu ca ultimul sunet al unei sirene de fabrică. Urmă o 
tăcere absolută. Schyler vorbi prima.
- Sîntem toţi obosiţi  şi  enervaţi în seara asta. Poate că a 
fost bine să punem pe tapet ceea ce ne dezbină.
Se uită în jos, spre tatăl ei. Cotton se resimţea. Stătea rezemat 
de spătar, total epuizat.
- Vă propun să terminăm discuţia  în seara asta. Cred că 
după ce rezolvăm cu comanda pentru Endicott, o să ne simţim 
cu toţii mai bine.
- Asta-i  singurul  lucru la care te  gîndeşti  mereu? întrebă 
Tricia.

- Pentru  moment,  asta-i  tot  ce  mă  preocupă,  replică 
Schyler tăios. Dacă nu ajunge la timp ultimul transport, nu luăm 
nici un ban. Dacă nu luăm bani...
- Belle  Terre  va  fi  pusă  sub  sechestru.  Ei  bine,  asta  mă 
aranjează de minune. Replica Triciei îl stîrni din nou pe Cotton. 
îşi ridică ochii şi o privi ca şi cum n-ar fi auzit bine.



- De fapt, sper că asta e exact ceea ce se întîmplă.
-Tricia, taci!
- E bine ca tata să afle acum ce poziţie avem eu şi Ken în 
legătură cu asta, Schyler.
- Nu acum.
- De ce? S-ar putea să nu mai avem ocazia unei reuniuni de 
familie, ca asta. Tricia se uită la Cotton. Ken şi cu mine vrem să 
vindem  Belle  Terre.  Vrem  partea  noastră  de  bani  şi  apoi  să 
plecăm şi să nu ne mai întoarcem niciodată.
Schyler îngenunche în faţa tatălui ei şi îi apucă mîinile.
Sandra Brown
- Nu-ti face griji, tată. N-o să se întîmple ast niciodată. Iţi 
jur.
- Fii atentă, Schyler, o apostrofă Tricia, sarcastic. Cu toate 
problemele  care  se  ivesc  veşnic,  nu  cred  c-ai  să  reuşeşti  să 
livrezi totul la timp.
Schyler sări în picioare şi o înfruntă.
- Pot şi o vo» face. Mai avem cîteva zile pînă scadentă.
- Nu-i prea mult.
- Dar destul.
- Şi dacă apare ceva care să te întîrzie?
- Am să iau măsuri să nu apară. De fapt, n-am de gînd să 
aştept pînă în ultima clipă. Chiar azi am să fac | un inventar al 
materialului  lemnos  de  care  dispunem.  Cred  că  avem destul 
pentru a onora comanda pînă I miercuri. Nu-i nevoie să aştept 
pînă săptămîna viitoare.
Ăsta era planul pe care voia să-l discute cu Cash. j Acum chiar şi 
fără sfatul lui, se hotărîse să acţioneze \ conform acestuia. Ar fi 
sărit în gîtul oricui care i-ar fi spus că nu va reuşi.
- Mîine dimineaţă, am de gînd să măresc ritmul lucrărilor. 
Vom începe cu o oră mai devreme şi vom termina cu o oră mai 
tîrziu. Cu primele de stimulare pe care le-am promis, cred că toţi 
vor fi mai mult decît dispuşi să lucreze peste program.
- Lasă  organizarea  lucrului  în  seama lui  Cash.  Cotton îşi 
freca absent pieptul.



Schyler observă. Imaginar, dădu cu banul dacă să-î spună sau 
nu că-l concediase pe Cash. Conchise că ar fi bine pentru Cotton 
să ştie că nu mai avea nimic de-a face cu el.
^ Cash nu va mai lucra ca şef de echipă. L-am concediat azi.
Cei  trei  rămaseră  stupefiaţi  de  acest  anunţ,  Cotton mai  mult 
decît toţi.
- L-ai concediat pe Cash?
- Da.  l-am poruncit  să  părăsească  domeniul  Belle  Terre. 
Are termen o săptămînă.
- Cash să plece de la Belle Terre? repetă Cotton cu o voce 
piţigăiată.
- Nu asta doreai şi tu?
- Ba da, spuse el. Sînt şocat doar de faptul că a acceptat.
Anunţul ei stîrnise reacţia la care se aşteptase.
Voi să continue dialogul cu Cotton, dar interveni
Tricia. f0
- Vrei să duci lucrurile la bun sfîrşit de una I singură?
-Da,
Tricia îi aruncă sarcastic:
- în  cel  mai  bun  caz,  va  fi  foarte  amuzant  să  '  priveşti 
măreţia şi decăderea lui Schyler Crandall. Iar
în ceea ce priveşte problemele vînzării, tată, nu cred că noi vom 
fi cei care vor decide. Nici măcar tu. Vii, Ken? întrebă ea, ieşind 
din cameră cu mers lin.
Schyler alergă la uşă şi o strigă pe doamna Dunne.
- Ajută-I  pe tata să se bage în  pat,  spuse ea cînd apăru 
menajera. E tulburat. Dă-i medicamentele chiar dacă-i cu o oră 
mai devreme. Are nevoie de somn.
- Nu face atîta caz din asta, Schyler, spuse el, morocănos, 
pe  cînd  se  străduia  să  se  scoale  de  pe  fotoliu.  Sînt  încă  pe 
picioare. Nu mă las eu doborît de planurile ascunse ale lui Ken 
şi Triciei.
- Ştiai ce plănuiesc?
Cotton îi zîmbi, punîndu-şi degetul la tîmplă şi ¡1 făcu cu ochiul.
- Sînt  şi  eu  vulpoi  bătrîn.  Mi-am  făcut  şcoala  vieţii  pe 
docurile din New Orleans. Sînt puţine lucruri care-mi scapă.



- Belle Terre e a ta. N-o să ti-o ia nimeni. Cotton dădu din 
cap, gînditor.
- Nimeni  nu  stăpîneşte  Belle  Terre,  Schyler.  Ea  ne 
stăpîneşte pe noi.
Se  lăsă  condus de doamna Dunne.  Schyler  privi  în  urma lui. 
Părea  fragil,  pe  cînd  traversa  încet  holul,  iar  ea  nu  era  încă 
pregătită  să-l  considere  un  om  bătrîn  şi  slăbit.  Tatăl  ei  era 
puternic. Nimic nu-l putea doborî.
Mai  mult  ca  oricînd,  regreta  anii  pe  care-i  trăiseră  despărţiţi 
datorită  unei  neînţelegeri  bazate  per  minciuna  Triciei. 
Reproducea şi  ea  acum sentimentul  pe care-l  enunţase Tricia 
mai devreme. Era foarte bucuroasă că nu aveau acelaşi sînge în 
vene.
Cu umerii încovoiaţi de oboseală, se întoarse din I nou în salon. 
Aproape uitase de prezenţa lui Ken acolo.
- Am crezut că te-ai dus sus cu nevastă-ta. Ken îşr muşca 
buza inferioară.
- Nu... ă... mai era ceva de discutat. -Ce?
- Asta.  Arătă  cu o mişcare a  capului  spre dosar.  Schyler 
uitase.
- Am să te acopăr, aşa cum a făcut şi Cotton.
- Nu vreau favoruri din partea ta, spuse el, sarcastic.
- Vrei  să  înfunzi  puşcăria?  Schyler  încăpea  să-şi  piardă 
calmul.  Ken ar fi  trebuit  s-o cunoască mai bine şi  să  nu mai 
persiste în atitudinea lui.
Aparent tonul vocii ei îl făcu să ajungă la aceeaşi concluzie.
- Nu, bineînţeles. Dar vreau să ştii că nu sînt un
hoţ.
- Ai  luat  ceea  ce  nu-ţi  aparţinea.  în  mod  general,  asta-i 
definiţia unui hoţ.
 - Am luat doar ceea ce am crezut că mi se cuvine.
- Ai  luat  cît  a  trebuit  ca  să  nu-ţi  rupă  gîtul  rechinii  ăia 
cărora le eşti dator.
- Şi  să  scap  de  gura  Triciei  câre  voia  bani.  Femeia  asta 
crede că e o Vanderbilt şi vrea să trăiască la nivelul ăla. Cotton e 
un bastard împuţit. Niciodată nu m-a plătit cît meritam.



Schyler  privi  într-o  parte,  nevoind  să  sublinieze  ceea  ce  era 
evident, dar Ken îi văzu expresia şi luă act de ea.
- Vrei să spui că contribuţia.mea nu merita nici
atît?
- N-am de gînd să spun nimic altceva decît noapte bună. 
Sînt epuizată.
Ken i se aşeză în cale.
- Stiu ce gîndeşti. -Ce?
- Că am vrut să mă întorc la tine doar pentru bani.
- Şi nu-i aşa?
- Nu.
- Ai dreptate. Aşa am crezut. Nu prea e flatant pentru nici 
unul din noi, nu? Schyler îl privi drept în ochi. Nu c-ar avea vreo 
importanţă. Te-aş fi respins, în orice caz.
încercă să treacă pe lîngă el. Ken îi bară din nou
drumul.
- Ai  de  gînd  să  mă  concediezi  şi  pe  mine?  Asta  va  fi 
următoarea ta mişcare ca director la Crandall
Logging?
- Incă nu m-am gîndit. Nu pot să mă ocup de nimic altceva 
pînă nu termin cu contractul Endicott şi nu i-l transmit semnat, 
lui Gilbreath.
- Dar concedierea mea ar fi stilul tău de lucru. îti place să 
te  dai  mare.  Probabil  că  ai  ceea  ce  psihiatrii  numesc  invidia 
penisului.  Vrei  să fii  fiul  pe care Cotton nu l-a avut,  nu? Asta 
trebuie să fi declanşat conflictul dintre tine şi Boudreaux. Nu pot 
fi doi cocoşi în aceeaşi ogradă,
- Noapte bună, Ken.
Cînd încercă să-l dea la o parte, Ken o prinse de
braţ.
- Tricia avea dreptate. Totul s-a transformat într-un mare 
rahat de cînd* te-ai întors. De ce n-ai | rămas cu homosexualul 
tău? Relaţia aia ţi se potrivea j mai bine. Puteai fi tu bărbatul. De 
ce a trebuit să te întorci tu ca să se dea totul peste cap?
Schyler se smuci eliberîndu-şi braţul



- M-am întors ca să găsesc toată porcăria asta, mulţumită 
ţie şi Triciei. Am de gînd să refac totul aşa cum ar fi trebuit să 
fie. Şi nimic nu mă va opri.

Capitolul   52
De acolo de unde stătea pe verandă, Gaylâ auzi ultimele cuvinte 
ale  lui  Schyler.  Prin  fereastră  o  văzu  totrînd  în  hol  şi 
îndreptîndu-se spre dormitorul tatălui ei. ¡1 văzu pe Ken Howell 
în salon, desfăcîndu-şi nodul cravatei cu o mînă şi turnîndu-şi un 
pahar  de  Burbon  cu  cealaltă.  Murmura  insulte  la  adresa  lui 
Schyler, lui Cotton şi a soţiei sale.
Gayla îl considera pe Ken un om periculos. Era ca o tiară rănită.  
S-ar fi  repezit  la oricine sau orice, chiar şi la cineva care ar fi 
încercat  să-l  ajute.  Oamenii  slabi  sînt  întotdeauna  cei  mai 
periculoşi.  Se simt  ameninţaţi  din  toate direcţiile.  Au ceva de 
demonstrat.
Gayla nu trăsese cu urechea intenţionat. Ea şi doamna Dunne îşi 
beau  cafeaua  în  bucătărie  cînd  auziseră  scandalul,  strigătele 
care  se  ridicau  din  salon.  Se  uitaseră  una  la  alta,  apoi  îşi 
reluaseră conversaţia încercînd să ignore vocile ridicate şi ceea 
ce semnificau ele. După ce doamna Dunne fusese chemată ca 
să-l ducă pe domnul Crandall în camera
lui, Gayla ieşise prin uşa din spatele casei.
îşi făcuse un ritual nocturn din a se plimba pe verandă un timp, 
înainte de a se duce la culcare. Era un exerciţiu de prudenţă. 
Nimic care s-o sperie nu se mai înttmplase de la povestea cu 
statueta. Nu observase niciodată nimic care să-t dea de gîndit în 
aceste plimbări nocturne.
Ştia însă că cineva, ceva, o prezenţă malefică pentru cei de la 
Belle  Terre  stătea.acolo  în  întuneric,  pîndind,  aşteptînd 
momentul potrivit.
Ştia  că  Schyler  punea  nervozitatea  ei  pe  seama superstiţiilor 
etnice în cel mai bun caz, sau pe seama fricii ei faţă de Jigger, în 
cel  mai  rău.  Gayla  era  sigură  că  în  cazul  ultimei  alternative, 
Schyler.avea dreptate. Era îngrozită că într-o zi Jigger va veni să-i 
plătească  pentru  că-l  abandonase.  Ieşise  în  oraş  cu  doamna 



Dunne pentru prima oară, doar cu o zi în urmă. Cînd ajunseră la 
supermarket, totuşi, refuzase să intre cu ea înăuntru. Rămăsese 
în  maşină,  asudînd  în  căldura  amiezei,  cu  toate  geamurile 
ridicate, aruncînd priviri neliniştite în jur.
Temerile ei erau copilăreşti.  Dar o singură privire la corpul ei 
plin  de  cicatrici  era  suficientă  pentru  a-i  reaminti  că  erau 
justificate. Cicatrici le cele mai rele nu se vedeau. Erau în mintea 
şi în inima ei. Jigger îl întinase sufletul. Se ruga pentru moartea 
lui în fiecare seară. Se va duce în iad din cauza asta şi din cauză I 
că  fusese  tîrfa  lui,  şi  mai  ales  pentru  că  trădase  dragostea 
sinceră, pură, a lui Jimmy Don.
Singura ei mîngîiere era că şi Jigger va arde în iad. Din fericire,  
iadul avea mai multe nivele în care cei ce păcătuiseră pentru că 
n-avuseseră  încotro,  erau  trataţi  mai  blînd  decît  cei  ce 
păcătuiseră din răutate.
Spera doar ca înainte de a fi trimisă în iad, să afle că Jimmy Don 
scăpase  din  locul  acela  îngrozitor.  Gayla  se  simţea  vinovată, 
responsabilă, de întemniţarea lui.
Tocmai închisese un cerc. Dăduse coltul verandei, dar imediat se 
retrăsese, punîndu-şi mîna la gură pentru a nu scoate un ţipăt. 
O umbră înaltă făcuse un gol în rododendroni în clipa în care ea 
luase coltul.
Instinctul o îndemna să fugă cît putea de repede spre uşa cea 
mai apropiată, dar se strădui să rămînă unde era. După crteva 
secunde,  se  uitase  pe  după  colt.  Toate  frunzele  tufişului 
reveniseră la locul lor. Florile erau nemişcate. Nu exista nici o 
umbră, nici o dovadă că cineva fusese pe verandă.
Poate i se păruse doar. înainta furişîndu-se pe lîngă zid. Ajunsă 
la fereastra salonului, privise înăuntru. Ken umbla prin cameră 
bînd şi ocărîndu-şi nenorocul.
Gayla trecu nevăzută prin dreptul ferestrei. Se gîndi că nimeni 
din interior nu putea vedea afară pe verandă pentru că lumina 
din cameră era prea puternică. Dar cineva de afară putea vedea 
bine şi putQa auzi tot ce se vorbea. Era ca şi cum te-ai uita la un 
film.
La nouă şi două minute, în dimineaţa următoare,



Dar nu fusese nimeni acolo. Probabil că tufele de rododendroni 
fuseseră deranjate de o pasăre.  I  se păruse că era o umbră. 
Nervii ei hiperactivi o făceau să vadă lucruri care nu există.
Dale Gilbreath primi un telefon la birou.
- Cum adică vrea să livreze înainte de termen?!  spuse el 
stînd băţos pe scaunul-de la birou.
- Expediază un transport de buşteni miercuri.
- De ce?
- Tu de ce crezi? întrebă vocea de* la telefon, impacientată. 
E o muiere deşteaptă. încearcă să evite exact ceea ce am plănuit 
noi pentru ultimul transport.
Dale digeră rapid informaţia.
- Nu cred că asta va ridica probleme. Flynn a fost de acord 
cu preţul oferit. E dispus s-o facă. Mai mult decît dispus de cînd 
fata aia, Frances, se află la Belle Terre.
- Eşti sigur că ştie cum să folosească materialele?
- Da.  Ai  grijă  să-i  parvină.  Am să-i  anunţ  schimbarea de 
dată. Miercuri la ce oră?
- Dacă  trenul  e  punctual,  vine  miercuri'  după-amiază  la 
orele cinci şi un sfert. Am verificat azi-dimineată.
- Nu uita, spuse Dale, grijuliu, că dacă cineva din trenul ăla 
de marfă moare, asta înseamnă crimă. ,
Ziua  de  miercuri  debuta  fierbinte  şi  calmă.  Cerul  ceţos  avea 
culoarea şofranului. Apa canalelor părea lipsită de orice energie 
pentru  a  curge.  Suprafaţa  lor  vîscoasă  era  netulburată,  cu 
excepţia vreunei insecte care -se atingea de ea. Nori de furtună 
se ridicau la
- Da. Păcat că Schyler nu va fi în el.
orizont  în  direcţia  Golfului,  dar  la  cinci  şi  zece  după-amiaza 
soarele încă mai ardea.
Explozia  se  produse  doar  la  un  sfert  de  milă  de  Crandall 
Logging. Sparse ferestrele biroului şi umplu biroul cu cioburi de 
sticlă care sfîşiară pielea cu care era tapitat scaunul lui Cotton.
O coloană înaltă de fum negru se ridică din grămada de metal 
răsucit.  Se putea vedea de la cîteva mile.  Bubuitura fu atît de 
puternică  încît  s-ar fi  crezut  că  e sfîrşitul  lumii.  Unda de şoc 



zgudui  sticlele  de bere  de pe barul  de la  cafeneaua lui  "Red 
Broussard.
Unul din clienţii  obişnuiţi  ai cafenelei,  stînd singur la o masă, 
zîmbi cu o satisfacţie supremă. Fusese o treabă al dracului de 
bună.
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- Nu te mai uita la mine aşa, tată. N-am nimic. Obrajii lui 
Cotton, care stătea ridicat în perne pe
patul  său,  erau  roşii.  Schyler  era  bucuroasă  că  acesta  nu  se 
putea da jos să umble.
- N-arăţi deloc bine. Ce-ai păţit la genunchi?^ Schyler privi 
în jos şi observă pentru prima oară
că genunchii ei erau zdreliţi  şi sîngerau, ca şi podul palmelor. 
Pietricele  mici  stăteau  înfipte  în  carne.  Schyler  le  îndepărtă 
încercînd să nu geamă de durere.
- Stăteam  afară,  pe  platformă,  privind  cum  se  apropie 
trenul. Explozia m-a trîntit la pămînt. Am aterizat în patru labe 
lîngă şine.
- Putea să te omoare.
Se gîndică e mai bine să nu-i spună că probabil ar fi fost omorîtă 
dacă ar fi stat pe scaunul ei la birou.
- Slavă Domnului că ri-a murit nimeni.
- Nimeni din tren? Schyler clătină din cap.
- Trenul era format doar din două locomotive goale. Ele au 
avut de suferit  cel mai mult.  Mecanicii  din cea de a treia nici 
măcar n-au fost atinşi. Au fost speriaţi, normal. A fost un... ă... 
accident costisitor, dar, din fericire, nu în morţi sau răniţi.
- Accident,  pe  dracu!  Ce  s-a  întîmplat?  întrebă  el, 
încruntîndu-se. Spune-mi. Şi fără să mă cruţi, gîndindu-te că sînt 
cardiac. Ce dracu s-:a întîmplat de fapt?
- A fost o mină criminală, admise ea cu un suspin adînc. Au 
folosit...
-Ei?



- Oricine ar fi fost... a folosit o bombă de plastic. După ce s- 
a risipit fumul şi am văzut că nimeni nu e rănit, şeriful a făcut o 
anchetă preliminară.
- Anchetă,  se  strîmbă  Cottoh;  dispreţuitor.  Patout  nu 
deosebeşte o baligă de-o plăcintă. N-ar recunoaşte un indiciu 
nici dacă l-ar ciupi de fund.
- Mă tem că ai dreptate, aşa că am rămas acolo, lîngă el. 
Ăsta-i  unul  din  motivele  pentru  care  sînt  atît  de  murdară. 
Schyler  îşi  şterse  palmele  de  rochie.  Există  o  mie  şi  una  de 
întrebări fără răspuns. De vreme ce e un tren interstatal, scena 
va  fi  trecută  printr-o  sită  foarte  deasă  de  diferite  agenţii 
guvernamentale. Va dura săptămîni, dacă nu chiar luni de zile 
pînă cînd ancheta se va încheia.
- Şi în timpul ăsta linia ferată e scoasă din uz.
- Şinele arată ca nişte panglici de păr înnodate. Frîntă, se 
aşeză pe marginea patului. Ceea ce nu pot să pricep este de ce 
explozibilul a fost reglat să explodeze înainte ca trenul să ajungă 
la platformă.
Dacă  cineva  voia  să  împiedice  transportul  ăsta.  de  ce  n-a 
declanşat explozia după ce trenul era încărcat şi nu înainte?
- Cineva a vrut să ne scoată din circulaţie. Şi a reuşit.
- Pe dracu',  exclamă Schyler,  într-un acces de entuziasm. 
Ţi-am jurat ţie, mi-am jurat mie însămi că voi livra la termen, şi o 
voi face.
- Poate ar trebui să renunţi, Schyler. Faţa lui Cotton arăta 
obosită  şi  îmbătrînită  de  înfrîngere.  Vioiciunea  lui  obişnuită 
dispăruse din ochii albaştri. Postura lui avea o moliciune de om 
descurajat, care n-avea nimic de a face cu repaosul. Nu părea 
calm, părea resemnat.
- Nu  pot  renunţa,  tată,  spuse  ea,  cu  o  voce  voalată.  A 
renunţa ar echivala  cu renunţarea la Belle Terre.  Nu pot.  Nu 
vreau.
- Dar n-ai să reuşeşti singură.
Lovise exact în teama ei cea mai intimă. Era complet singură. 
Cotton o putea dirija de pe margine, dar, nu din cauza lui, era 
un aliat slab pe care nu se putea conta. Ar fi dorit să aibă pe 



cineva care să joace rolul panoului de lemn care susţine coşul în 
baschet, săi reflecte ideile şi temerile.
îi simţea lipsa lui Cash.
Avea disperată nevoie de sfatul lui în privinţa pasului următor. 
Dar el ar putea fi tocmai acela care pusese bomba. încercă să 
uite  că  în  Vietnam,  după cum îi  spusese  el,  fusese  expert  în 
explozive. Era destul de deştept să scoată din funcţie Crandall 
Logging fără a produce victime. Dar era el în stare să provoace o 
distrugere atît de iraţională? Şi de ce ar distruge tot ce a clădit?

îşi aminti fata lui aşa cum o văzuse ultima oară: dură şi rece, 
radiind dispreţ. Nu existase nici măcar o scînteie de sentimente 
umane  în  ochii  care  o  sfredeleau.  Da,,  era  capabil  de  orice. 
Simpla mîndrie n-ar împiedica-o să se ducă la el în genunchi, şi 
să-i cerşească un sfat, dar consultarea lui acum era în afară de 
orice discuţie. Era unul din suspecţi.
Se gîndi să-i dea un telefon lui Gilbreath şi, umilă, să apeleze la 
emoţiile lui,  dar se îndoia că acesta ar avea vreuna. Dacă n-a 
vrut să extindă termenul de scadenţă în virtutea bolii lui Cotton, 
ce J-ar putea obliga s-o facă acum, în urma catastrofei? în plus, 
cu toate manierele lui onctuoase, îl bănuia că se bucură de toate 
nenorocirile care se abăteau asupra ei şi a companiei.
Cel mai tulburător era faptul că doar o mînă de oameni ştia că 
schimbase data livrării. Erau cei mai apropiaţi, oamenii în care 
ar fi trebuit să poată avea încredere. x
Ken.  îi  era  ostil,  în  mod sigur.  Descoperirea  delapidării  luinu 
făcuse decît  să-i  mărească resentimentele.  îi  aruncase insulte 
murdare, dar se îndoia că ar fi capabil de violenţă. Era cîinele 
care  latră,  dar  nu  muşcă.  Aruncarea  căii  ferate  în  aer  nu  se 
potrivea  cu  personalitatea  lui.  în  plus,  îi  lipsea  ambiţia  şi 
priceperea pentru a face o treabă reuşită.
Tricia. Era fără îndoială destul de răzbunătoare. S-ar bucura de 
insuccesul companiei pentru că ar grăbi vînzarea casei. Dar nici 
ea n-avea priceperea necesară pentru o operaţiune de calibrul 
ăsta.
. Jigger Flynn. Motive, da. Dar n-avea ocazii. N-avea'cum să ştie 
despre schimbarea secretă a planului.



Nici Cash nu se număra printre cei care ştiau, dar el ar fi putut 
afla. Tăietorii simţiseră probabil că se pune ceva la cale, din felul 
cum îi zorise în ultimele zile. Se duceau^cu toţii la un păhărel în 
bombele din împrejurimi.  Cash putea să fi  tras cu urechea la 
vorbăria lor în timp ce beau.
Oricine ar fi fost vinovatul, se găsea încă acolo, în preajma ei.
- Mi-e  teamă  pentru  tine.  Vocea  hîrîită  a  lui  Cotton  o 
smulse din gînduri.
Schyler se strădui să zîmbească. îi masă picioarele prin ciorapi.
- Mie mi-e teamă mai mult pentru Belle Terre. Dacă ne dau 
afară,  va  trebui  să  ne schimbăm antetul  de  pe  toate  hîrtiile.  
închipuie- ţi ce probleme se vor : ridica.
Cotton refuză să zîmbească de umorul ei.
- Cash  ne-a  făcut  asta?  Deziluzia  din  vocea  lui  făcea  ca 
toată faţa să-i apară răvăşită.
- Nu ştiu, tată.
- Mă urăşte atît de mult? Cotton îşuntoarse capul şi privi 
afară pe fereastră. Probabil că n-am fost corect cu băiatul ăsta.
- Nu mai e băiat. E bărbat.
- Putea să fie mai bun. Monique era atît de mîndră... Nu 
mă lăsa să-i cumpăr haine, nu mă lăsa să plătesc nimic... Cînd a 
început şcoala, băieţii rîdeau de el. Cotton îşi închise ochii ştrîns. 
Asta influenţează caracterul unui copil. îl face ori homosexual, 
ori un ticălos. Cash a început să lupte. Asta era bine. Ştiam că va 
trebui  să  fie  dur,  dacă voia  să  reuşească în  lumea asta.  Dar, 
Dumnezeule, băiatul ăsta a devenit o adevărată pacoste.
- Orice  răfuieli  ai  fi  avut  cu  el,  nimic  nu  scuză  ce  s-a 
întîmplat azi, remarcă Schyler. Dacă se dovedeşte vreodată că e 
implicat, voi avea grijă să fie pedepsit după cum merită.
Cotton respiră greu.
- Monique ar fi nefericită să-l ştie închis în vreo închisoare. 
Locul lui Cash e în pădure, pe malul apelor. Apă aia întunecată îi 
curge în  vene,  în  loc  de sînge,  spunea ea.  Doamne!  spuse el 
strîngînd din dinţi.
Schyler îi mîngîie părul alb, des, din milă pentru
suferinţa lui.



- Nu ie mai gîndi la Cash. Spune-mi ce să fac. Am nevoie de 
sfatul tău.
. - Ce-ai putea să faci? Schyler se gîndi o clipă.
- Buştenii  sînt  încă  intacţi  pe  platformă.  Se  descarcă 
ultimul...  Brusc  se  întrerupse.  Mintea  ei  se  opri,  apoi  porni 
invers, în timp ce îşi amintea ultima oră dinaintea exploziei, cînd 
pe platformă se desfăşura o activitate atît de intensă ca într-un 
stup de albine.
- Tată,  cînd  ai  preluat  compania,  la  început,  cum 
transportai buştenii?
- Asta a fost înainte de a fi construit platforma şi a-i vrăji pe 
cei de la căile ferate să facă o derivaţie.
- Exact. Cum ajungeau buştenii la clienţi? Ochii lui albaştri 
străluciră.
- Cum  fac  majoritatea  independenţilor  acum.  Cu 
transportoare.
- Asta  e!  Schyler  se  aplecă  şi-l  sărută.  Vom  folosi 
transportoarele şi-i vom duce marfa lui Joe Jr. pînă-n poartă.
- De ce nu s-a făcut cum trebuie? şuieră cel care sunase la 
telefon.
Gilbreath  stătuse  aplecat  asupra  biroului,  punîndu-şi  aceeaşi 
întrebare.
- Jigger o fi fost beat. O fi înţeles greşit i instrucţiunile, eu 
ştiu? Dintr-un motiv sau altul, n-a înţeles că trebuie să arunce în 
aer liniile după încărcarea trenului şi nu înainte.
- Am fost proşti că ne-am bazat pe el.
- N-aveam încotro.
]      - Cred c-am fost şi mai prost că m-am bazat pe tine. Pot s-o  
fac singur şi te-am scos complet din joc.
- Nu  mă  ameninţa,  spuse  Dale,  rece.  încă  n-am pierdut 
nimic.  N-a  mers aşa cum ne aşteptam, dar nu există  nici  un 
mijloc să poată livra la timp.
- Faci pariu? Mîine seară.
- Cum?
- Da. Mîine seară. Cu transportoarele.
- Crandall nu are atîtea vehicole.



- Schyler s-a ocupat de asta toată ziua. Toţi cei care obţin 
sau au acces la un astfel de vehicul au fost contactaţi şi angajaţi. 
Cu plata maximă. 0 să reuşească, îţi spun eu. Dacă n-o opreşte 
cineva.
Gilbreath îşi simţi palmele transpirînd.
- Trebuie să-l folosim din nou pe Jigger.
- Nu văd altă soluţie. Te las pe tine să te ocupi de asta, dar 
ai grijă să nu mai ratezi şi acum.
- Mă ocup personal, n-ai grijă.
- Nu ştiu de ce, dar am.
Gilbreath, prefăcîndu-se că-l ignoră, întrebă:
- La ce oră, mîine?
- încă nu ştiu. Am să te sun cînd aflu.
- înseamnă că Jigger va trebui să folosească o bombă cu 
ceas.
- Probabil.
- Miza  e  mare  de  data  asta.  Vor  fi  oameni  pe 
transportoarele alea, spuse Gilbreath.
- Dacă tu poţi trăi cu o conştiinţă vinovată, pot şi eu.
- A,  în  ce  mă priveşte,  n-am probleme,  spuse  Gilbreath, 
chicotind. Am vrut numai să ştiu dacă şi tu poţi.
- Fără îndoială.
- După telefonul de. mîine, întrerupem orice convorbire. Şi 
asta pentru mult timp, de-acum încolo.
- De acord. Păcat că nu vom putea sărbători succesul cu un 
păhărel.
- După ce mă instalez la Belle Terre cu Rhoda, te invităm la 
cocktailuri.
Persoana de la telefon rîse.
- Să nu uiti.

- Mă  întorc  în  cursul  zilei  de  mîine.  Schyler  i  strinse 
afectuos  mîna  lui  Cotton.  Văd  că  eşti  îngrijorat  Unişteşte-te. 
Endicott ne aşteaptă, l-am explicat de ce convoiul va sosi la ore 



atît de mici. Zice că sînt nebună, dar şi eu cred despre el ca e o 
momîîe. Aşa că sîntem chit.
Cotton nu rîse. Faţa lui rămase gravă.
- Am să mă simt mult mai bine cînd am să te văd întoarsă, 
nevătămata.
- Şi eu. Pînă atunci însă am o mulţime de lucruri de făcut
- De ce trebuie să te dud tu personal?
- Nu  trebuie,  vreau  eu.  Asta  e  încununarea  tuturor 
strădaniilor mele. Vreau să pr mese cecul ăla gras personal. îţi 
promit că vot merge cu cei mai bun şofer.
Tu pe cine mi-ai recomanda? -FeCash.
- Cash? întrebă ea, surprinsă. Păi el nu merge cu
noi.
- Ştiu, dar el e cel pe care ti l-aş recomanda, dacă aş avea 
de ales.
Tot pe Cash l-ar fi preferat şi ea. El ar fi trebuit să fie alături de 
ea  cînd  Endicott  îi  va  înmîna  cecul.  Noaptea  asta  va  fi 
încununarea întregii lui munci, de asemenea. Sau strădaniile lui 
ca şi faptul că făcuse dragoste cu ea erau doar o faţadă?
Corecţie. Cash nu făcea dragoste. O spusese cu brutalitate: „Eu 
nu fac dragoste".
Schyler îşi drese vocea, simţind că i se pusese un nod în gît, şi 
adoptă un zîmbet fals.
- Altul care ar mai fi?
Cotton numi un buştenar independent.
- Atunci am să merg cu ăsta. Acum, spuse ea, punîndu-şi 
mîinile pe umerii lui şi împingîndu-l uşor pe pernă, trage-i un 
somn bun. Şi cum te trezeşti mîine dimineaţă, gata, sînt şi eu 
acasă. Noapte bună, tată. Te iubesc.
La uşă se întoarse şi îi  arătă degetul mare ridicat în semn de 
victorie, dar el adormise deja.
- Ce idee minunată, gînguri Rhoda în timp ce se lăfăia în baia 
înspumată  pe  care  i-o  pregătise  soţul  ei.  întinse  mîna  după 
paharul  cu şampanie rece şi  sorbi,  apoi îşi  trecu limba peste 
buze, făcînd-o intenţionat, în mod seducător. E loc şi pentru tine 
aici, dacă te porţi frumos.    
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- Mă întorc în cursul zilei de mîine. Schyler strînse afectuos 
mîna lui Cotton. Văd că eşti îngrijorat. Linişteşte-te. Endicott ne 
aşteaptă, l-am explicat de ce convoiul va sosi la ore atît de mici. 
Zice că sînt nebună, dar şi eu cred despre el că e o momîie. Aşa 
că sîntem chit.
Cotton nu rîse. Fata lui rămase gravă.
- Am să mă simt  mult  mai  bine cînd am să te  întoarsă, 
nevătămată.
- Şi eu. Pînă atunci însă am o mulţime de lucruri de făcut.
- De ce trebuie să te duci tu personal?
- Nu  trebuie,  vreau  eu.  Asta  e  încununarea  tuturor 
strădaniilor mele. Vreau să primesc cecul ăla gras, personal. îţi 
promit  că  voi  merge  cu  cel  mai  bun  şofer.  Tu  pe  cine  mi-ai 
recomanda?
- Pe Cash.
- Cash? întrebă ea, surprinsă. Păi el nu merge cu
noi.
- Ştiu, dar el e cel pe care ţi l-aş recomanda, dacă aş avea 
de ales.
Tot pe Cash l-ar fi preferat şi ea. El ar fi trebuit să fie alături de 
ea  cînd  Endicott  îi  va  înmîna  cecul.  Noaptea  asta  va  fi 
încununarea întregii lui munci, de asemenea. Sau strădaniile lui 
ca şi faptul că făcuse dragoste cu ea erau doar o faţadă?
Corecţie. Cash nu făcea dragoste. O spusese cu brutalitate: „Eu 
nu fac dragoste".
Schyler îşi drese vocea, simţind că i se pusese un nod în g?t, şi 
adoptă un zîmbet fals Altul care ar mai fi?
Cotton numi un buştenar independent.
- Atunci am să merg cu ăsta. Acum. spuse ea, punîndu-şi 
mîinile pe umerii lui şi împingîndu-l uşor pe pernă, trage-i un 
somn bun. Şi cum te trezeşti mîine dimineaţă, gata, sînt şi eu 
acasă. Noapte bună, tată. Te iubesc.



La uşă se întoarse şi îi  arătă degetul mare ridicat în semn de 
victorie, dar el adormise deja.
- Ce idee minunată, gînguri Rhoda în timp ce se lăfăia în baia 
înspumată  pe  care  i-o  pregătise  soţul  ei.  întinse  mîna  după 
paharul  cu şampanie rece şi  sorbi,  apoi îşi  trecu limba peste 
buze, făcînd-o intenţionat, în mod seducător. E loc şi pentru tine 
aici, dacă te porţi frumos.
- Nu. Prefer să mă uit.
- Şi să faci poze?
- Da. Mai tîrziu.
- Sărbătorim ceva?
Dale  îngenunche  lîngă  cadă  şi  dădu  la  o  parte  muntele  de 
spumă astfel ca sînii ei clădiţi chirurgical să fieA vizibili. Sfîrcurile 
pluteau parcă pe suprafaţa apei. îşi băgă degetul în paharul cu 
şampanie  şi  lăsă  să  picure  pe  ele  şampania  rece,  pînă  ce 
deveniră rigide.
-Da.
- Ce anume?
Dale luă paharul din mîna ei şi îl înlocui cu un săpun parfumat.
- Spală-te.
Cu ochii pe jumătate coborîţi, Rhoda luă săpunul între mîinile ei 
ude şi începu să-l frece între palme pînă cînd făcu spumă. Pe 
aceasta  o  aplică  pe  sîni  şi  strînse  sfîrcurile  roşii,  rigide  între 
degetele ei lunecoase de săpun.
Ochii lui Dale o urmăreau. Respiraţia lui se acceleră.
- Sărbătorim succesul.
- Da? Succesul nostru are vreo legătură cu explozia de la 
Crandall Logging de ieri?
- Nu. Treaba aia n-a mers $şa cum trebuia. -Da?
- Ce s-a întîmplat la platformă? Dale îi explică problema:

- A întîrziat-o, dar n-a oprit-o. O vom opri diseară. De data 
asta totul va merge şnur. Am pregătit, am calculat totul precis.
- Bravo.
Rhoda suflă spuma la o parte pentru ca Dale să poată vedea 
bine. l-ar fi făcut mai multă plăcere expresia lui tulburată, dacă 
n-ar fi fost asaltată de propriile ei ginduri.



- N-a fost Cash, nu? El n-ar face o eroare grosolană ca asta.
- Boudreaux? Ce legătură are el cu asta?
^u aşa am crezut. N-a fost el cel care a plasat explozivul?
"f Nici pomeneală. A fost Jigger. Apa dădu pe dinafară în clipa 
cînd Rhoda se ridică brusc în picioare.
Dar Cash a fost organizatorul. El l-a instruit pe Jigger, nu? -Nu.
- Am crezut că-l foloseşti pe Cash. Mi-ai spus că ai anumite 
planuri cu ei.
La început, da. Dar m-am răzgîndit. E prea strfns legat de Belle 
Terre. Nu ştiam cît îi va fi de loial lui Schyler.
- Se culcă cu ea.
- Se  culcă  cu  oricine,  strigă  Oale,  defensiv,  neplăcîndu-i 
tonul Rhodei, care sugera că el ar fi un prost. Adăugă mieros: 
pînă acum, Cash Boudreaux n-a prea făcut discriminări.
Ticălosule! Rhoda ieşi din cadă împroşcîndu-l cu apă şi luă un 
prosop. Deci l-ai angajat pe Flynn ăla.
- Se  poate avea  încredere în  el  pentru că  vrea  s-o  vadă 
ruinată pe Schyler Crandall.
- Dar Cash vrea? întrebă ea. El ce face diseară?
- Nu va fi de fată, A fost concediat,
Tîmpitule ! strigă Rhoda. 0 fi el furios pe ea, dar no să stea cu 
mîinile-n sîn şi sâ asiste cum Belte Terre cade în mîinile noastre. 
O vrea şi el. Mi-a spus mie. Cinei ţine sub observaţie diseară?
Dale,  înţelegînd  cq  gafă  prostească  făcuse,  ieşi  în  goană  din 
cameră, trîntind la pămînt telefonul din dormitor, în graba lui de 
a forma un număr.
- Ce-i cu toată povestea asta? Ken intră în dormitor şi-l găsi 
într-o dezordine
totală. Două valize zăceau deschise pe pat. Hainele din dulapul 
Triciei  erau puse pe scaune şi  pe tot ce | se putea. Sertarele 
birourilor fuseseră scoase şi conţinutul lor răvăşit, atîrnînd peste 
margini. Tricia ocupată cu sortatul şi alesul.
- Exact ceea ce pare. Fac bagajele.
- încotro?
- New Orleans. Dallas. Atlanta. Tricia dădu i umeri şi zîmbi 
drăguţ. încă nu m-am decis. Cred am s-o iau spre Lafayette, apoi 



intru pe soseai interstatală şi-o să văd atunci ce inspiraţie îmi 
vine.
Ce dracu vrei să spui? în clipa în care trecu pe lîngă el, Ken o 
prinse de braţ. Ea se eliberă .cu o smunciturâ.
- Libertate. Vreau sâ spun că plec din Heaven fără s-arunc 
măcar o singură privire înapoi.
- Nu poţi pleca chiar aşa.
- Ai să vezi. Ca sâ-şi întărească cuvintele, aruncă o pereche 
de pantofi într-o valiză. Aceştia căzură cu un zgomot sec.
- Dar n-ai nici un ban.
- Am  să  folosesc  bani  din  plastic  pînă  fac  rost  de  ceva 
mărunţiş.
- Şi de unde ai să faci rost?
- Nu-ţi  face griji,  scumpule.  N-am să-ţi  cer ţie,  spuse ea, 
lunecîndu-şi palma pe obrazul lui umed.
Cînd se îndepărtă, Ken o prinse din nou.
- Sînt soţul tău. Cu mine cum rămîne?
*» In nici un fel. Căsătoria noastră s-a terminat.
- Adică cum?
Tricia suspină, vexată. Nu voia să piardă timp explicîndu-i ceea 
ce era destul de evident.
i * Ascultă, Ken: am început această căsnicie cu o minciună. Hai 
ca măcar sfîrşitul să fie bazat pe un adevăr. Nu ne iubim. Nu ne-
am iubit  niciodată.  Te-am făcut  să  te  însori  cu mine  printr-o 
şmecherie. Singurul motiv pentru care te-am vrut a fost acela că 
tu şi Schyler voiaţi să fiţi împreună. Ei bine, ea nu te mai vrea. 
Aşa că nici eu.
- Căţea ordinară!
- A, te rog. Scuteşte-mă de o scenă şi nu te preface rănit. Ai 
trăit ca un paşă în aceşti şase ani.  Mie nu-mi place, dar Belle 
Terre  e  considerată  a  fi  o  casă  frumoasă  de  majoritatea 
oamenilor. Ai avut privilegiul de a locui aici fără să plăteşti un 
sfanţ chirie. N-ai fost obligat să-ţi faci carieră. Ai văduvit isteria 
familiei  de  Dumnezeu  ştie  cîţi  bani  şi  ai  ieşit  basma  curată. 
Aranjamentul a funcţionat bine, cît a durat, dar e momentul să-i 
punem capăt.
Tricia se ridică pe vîrfuri şi-l sărută, uşor, apoi continuă:



- Ai să te descurci bine şi
băut o lună de zile si dă burta ios Arăţi încă bine. Ai
să găseşti o femeie bogată, moartă de nerăbdare să
aibă grijă de tine.
- N-am nevoie să aibă grijă o femeie de mine.
- Te înşeli, iubitule. Asta ai vrut dintotdeauna: ca
cineva să ia toate hotârîrile în locul tău.
Telefonul de pe noptieră ţîrîi. Zîmbind cu acel zîmbet exersafde 
„Miss",  Tricia  îl  bătu  uşor  pe  obraz  şi  se  duse  să  răspundă. 
Zîmbetul i se ofili pe faţă. j Abia scoase un „Alo" şi apoi rămase 
tăcută, ascultînd.
Jigger se trezi cu o durere de cap groaznică şi o limbă de parcă îi 
crescuse blană pe ea.  Se răsuci şi  îşi  îngropa capul în pernă. 
Mirosea a acru, a ulei de păr şi a transpiraţie. Ţiuitul din capul 
lui  nu  se  opri.  Cînd,  după  cîteva  minute,  înţelese  că  nu  mai 
poate  să  doarmă,  se  aşeză  pe  marginea  patului,  cu  mîinile 
încleştate pe saltea, pentru echilibru.
Avea  un  cap  cît  o  baniţă.  încercă  să-şi  alunge  mahmureala 
scuturînd din cap. încercă să scape de ţiuitul din urechi, căscînd. 
Nu reuşi. N-ar fi trebuit să bea jumătatea aia de whisky atît de 
repede.  Se  certă  pe  sine  în  timp  ce  mergea  împleticit  spre 
bucătărie prin casa cufundată în întuneric.
Se întorsese acasă de la treaba lui murdară la asfinţit. Acum era 
complet noapte, dar nu aprinse nici o lumină din cauza durerii 
de cap. Se ciocni de diferite mobile pînă ajunse la chiuveta din 
bucătărie şi deschise robinetul. Trebuia să scape de gustul ăla 
neplăcut, aspru, din gură.
fslu-i părea rău că băuse toată sticla de o jumătate. O meritase. 
Riscase să fie prins punînd explozive în timpul acelei activităţi 
intense.  De  cîteva  ori  o  văzuse  pe  căţeaua  aia  de  Crandall 
agitîndu-se pe acolo, dînd ordine ca un major la instrucţie. N-o 
să treacă mult şi va primi şi ea ordine.
Zîmbind malefic, umplu un pahar cu apă de la robinet şi îl duse 
la  gură.  Nu  apucă  să-l  bea  cînd  deodată  înţelese  ceea  ce  îl 
trezise. Nu zgomotul din capul lui, ci lipsa oricărui zgomot.
Şarpele lui cu clopoţei încetase să şi-i mai agite.



Paharul  zdrăngăni  cînd  Jigger  îl  puse  jos.  Apa  i  se  vărsă  pe 
pantofii plini de noroi, dar el nu observă. Se repezi la uşa din 
dos.  în graba lui,  fu cît  pe-aci să cadă pe treptele de ciment. 
Ajuns jos, trase de cîteva ori aer în piept, gîfîind.
Şarpele  era  acolo.  Butoiul  strălucea  argintiu  în  lumina  lunii. 
Capacul era deasupra şi avea încă piatra pusă peste el. Se uită 
prin curte Exact ca în dimineaţa cînd şarpele îi fusese adus atît 
de  misterios,  totul  părea  normal.  Se  uită  la  ţarcul  cu  cîini. 
Căţeaua de luptă se uită la el curioasă. îşi ridicase urechile cînd 
Jigger ieşise buzna pe uşă, dar acum îşi alăpta puii liniştită.
Nu lătrase toată seara. Dormise adînc, dar nu atît încît lătratul 
cîinelui să nul trezească. Putea să jure că şarpele era în butoiul 
ăla, scoţînd sunetele alea înfiorătoare, cînd se întorsese acasă la 
asfinţit. Acum ce dracu făcea? Ce-I împiedica să scoată sunetul 
acela  caracteristic?  Digera  oare  şoarecele  de  cîmp  pe  care-l 
aruncase el înăuntru? Nu, asta fusese acum cîteva zile. De ce 
încetase puiul ăsta de căţea să mai zdrăngăne?
Era mort? Rahat! Părea că tot ceea ce atingea în ultimul timp se 
făcea rahat. Plănuise să folosească şarpele pentru a umple golul 
din afaceri, în timp ce-i antrena pe căţei să lupte. Se gîndise să 
plece cu el într-un turneu sau să facă cu el şi cu una din muierile 
lui un număr de senzaţie. Acum, dacă şarpele era mort, toate 
planurile lui frumoase nu mai valorau doi bani.    Oh
Sau  poate  nu  mai  era  înăuntru.  Poate  vreun  nenorocit,  un 
ticălos auzise de planurile lui, venise şi-i săltase Şarpele în timp 
ce el dormea din cauza unei jumătăţi de whisky ieftin!  O să-l 
găsească, o să-l...
înjurînd, fugi la butoi şi dădu piatra la o parte. Aceasta căzu cu 
un zgomot înfundat,  pe pămînt?:  ridicînd un noruleţ  de praf. 
Jigger prinse capacul, gata să-l dea la o parte. Se opri exact la 
timp. Pe cît de mult îl admira el, acesta era totuşi un şarpe cu 
clopoţei. Putea fi mortal. Lăsă repede capacul la loc şi îşi retrase 
mîinile. începuseră să transpire. Le şterse de crăcii pantalonilor. 
|3| De ce nu 'zicea nimic?
Mai era acolo?
Bombănind se duse la grămada de lemne şi luă o şipcă de brad. 
De dragul  clienţilor  care plăteau se  I  dispensase cu curaj  de 



această precauţie, dar se simţea mai bine cu ea în mînă acum. 
Se apropie din "nou de butoi. Arăta la fel ca înainte, dar să fie el 
al  dracu'  dacă  nu  părea  mai  primejdios  acum  că  sunetul 
încetase.
Simţea că face pe el. Respira greu şi sacadat. Rămase aşa privind 
capacul butoiului, timp îndelungat, înainte de a-l împinge odată, 
repede, cu
capul şipcii. Nu se auzi nici măcar un singur sunet.
Şarpele nu era înăuntru.  Oare? Isuse,  simţea că înnebuneşte. 
Trebuia să afle.
Folosind şipca, împinse marginea capacului. Acesta nu se ridică. 
Era înţepenit. Blestemînd, Jigger împinse mai tare. Capacul nu se 
mişcă nici un pic. îşi înfipse călcîiele în pămînt şi apăsă cu toată 
puterea.
Recăpătîndu-şi  echilibrul,  rîse  nervos.de  el  însuşi.  'Mnezeule 
mare! Ce nervos era în seara asta. Se simţi uşurat cînd văzu că 
şarpele era încă acolo, încolăcit pe fundul butoiului. Dar de ce 
nu clopoţea, era mort?
Se aplecă asupra butoiului şi privi înăuntru.
Cînd o făcu, o mînă de fier se lăsă grea pe ceafa Jigger guiţă ca 
un porc înjunghiat.
- E  încă  acolo,  suge  -  p....  nenorocit.  Vocea  era  şoptită, 
gîtuită de ură şi plină de intenţii rele. Acum e adormit cu vapori 
de benzină, dar cînd s-o trezi, o să fie al dracu' de furios şi o să 
sară la tine.
Jigger ţipă. Cuprins de panică, încercă să-l lovească pe cel din 
spate cu picioarele,  bălăbănindu-şi  braţele.  Zadarnic.  Capul şi 
umerii  erau  ţinuţi  deasupra  butoiului  deschis  de  un  braţ 
puternic cu un trup pe măsură, capabil să-l susţineţ.
- înainte de a se trezi, vei avea timp să te gîndeşti la toate 
relele pe care le-ai făcut.  Asta-i  Ziua Judecăţii  de Apoi pentru 
tine, Jigger Flynn, şi drumul spre iad va fi lung şi înfricoşător.
Lanţul se lăsă greu pe spatele lui Jigger, care J scoase un geamăt 
de durere. Spaima îl făcea slab. Eforturile lui de a scăpa erau 
prost coordonate şi ineficiente. O pereche de cătuşe obişnuite 
fuseseră prinse la capătul lanţului. Jigger privi înfricoşat cum îi 
sînt prinse de încheieturile mîinilor. Braţele lui fură întinse peste 



butoi şi coborîte pe partea cealaltă pînă cînd capul şi umerii lui 
fură  deasupra  butoiului.  Sub  ochii  lui  larg  deschişi  se  afla 
splendida  întruchipare  a  ;  răului.  Lanţul  fu  înfăşurat  în  jurul 
butoiului, peste picioarele lui, imobilizîndu-l.
Jigger încercă să-şi ţină ochii închişi, dar nu putu. >Se holbă la 
colacul lucios de muşchi de sub el. Muşchii aceia începuseră să 
tremure. Scoase un ţipăt şi făcu în pantaloni.
- Foarte bine. Ţipă. Ţipă tare. Ţipă ca toţi dracii "din iad să 
te  audă.  Omul  începu să-l  bată  la  fund cu şipca  de brad.  Ar 
trebui sâ-ţi bag asta în fund, dar nu vreau să mori aşa. Vreau să 
mori ochi în ochi cu un şarpe ca şi tine. De cîte ori crezi că te va 
muşca înainte să mori?
- Dă-mi  drumul.  Doamne,  Isuse,  te  rog,  dă-mi  drumu'. 
Isuse Christoase, Sfîntă Fecioară, Maica Domnului, binecuvîntat 
fie numele tău... m
- Aşa, Jigger, roagă-te.
- Oh, Isuse, Dumnezeule, ce ţi-am făcut eu ţie? Cine eşti, 
mă, nenorocitule?
- Sînt un înger al Domnului. Sînt un demon din infern. N-
are importanţă pentru tine cine sînt.
îşi deschise mîna larg deasupra capului lui Jigger şi îi  împinse 
faţa în jos, în interiorul butoiului, în timp ce şopti cu o plăcere 
diabolică:
- O să mori. O să mori în dureri groaznice.
- O, Isuse, Dumnezeule, şopti Jigger. Fac orice. Te rog, te 
rog în genunchi. îţi dau orice. Bani. Toţi banii pe care-i am, pînă 
la ultimul blestemat de cent.


