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Dar clienta era tânr i oricât ar fi vrut Puk s fie numai profesionist, pentru întâia oar fu om.
In prima zi totul, merse strun. Negrul altern cu rozul conform cererii, conform filozofiei mondene,
care bifurc soarta fn dou etape distonate când neprevzutul i a bgat coada.
Doamna râse i plânse r 4n porii egale. ^ ^  ; - *.*»
Începând de a doua zi îns, rregrul aprâ totriiai [greâî, ca o: perdea împiedicat
simetria, în favoarea uhet singure fâze, lin ce'fh : ce maP naturale. • ' &amp;
Doamna se enerv. Filozofia sa lcut din penumbr, ca o lumin de alcov, se delimita în elemente
 autonome, exact ca în realitate., I^egrul era prea âre pentru ca’ibrul suferinei rozul prea idocent
pentru vlul de doliu. * 4 - ** ,u

Puk deire sili s „lucreze 14 contiincios^ constat c euiaz.
Intr’adevr a treia zi, intervalul se li atât de* 1' iftirft,4rf?cât în spaiul lu', involuntar, întruchip fai
moasa lui ilustrat „cuceritorul 44 .

Rozul câtiga teren. Negrul se degrada, deveni gri, apoi o brum transparent, ca umbr&lt; le ce„locuesc
în narghilele. - .«-.a* aiH
Intre timp îi crescuser atâia trandafiri pe obraji în cât doamna scandalizat de o; v.izH jVe^c^re fcea
pleonazm cu propriul su suflet îl concediâ. ftmim
 Puk din cei trei dolari îi cumpr o ocarin, patru clondire cu wisk», i o oglingioar dP'^ZuFar/ în
care-i încasa la fiece sfert de or, dobânda trandafirilor.
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Intr’o zi pe când ieia dintr’un debit unde cumprase o provizie cu gum comestibil, Puk împlini 45; ani.
Evenimentul reclamând leturghie, îi scoase cascheta, i se refugi în prima amintire cartri iei înainte.
De ast dat Puk avea gâtul însângerat de un fular strident, i pe braul stâng, clare,pe puls, cel
mai drcos profil din Idaho. ' , ' ‘lâjruoVV

Când Betsy zâmbea, toi businesmanii îi frecau anticipat mâinile, dela John Foster patronul ba
rului la „Tunul rece“ pân la Marschal Field, poreclit „Hiena 14 , antrepenorul pompelor ^funebre.
Cine ar putea explica cum o gean ce nu reprezenta 85 livre, reuise în mai puin de un an sa!re
duc herghelia admiratorilor la jumtate ?
Cine ar putea s spue de ce intirimul, vechiu colecionar de podagr, consacr o aleie special
unui singur zâmbet ? : sn'S
Gând Betsy zâmbea, Mac Fuller, scribul famelic, pe primul zid mai nota un epitaf, cu nume provizoriu
în vreme ce la „Tunul rece“ fiece phrel cu basamac slta cu un centimetru pistoalele din cingtoare.
i nu era cingtoare, s nu aibe ca nite pipe, mcar trei pistoale, i nu era pistol &gt;0are;s nu fi
memorizat locul unde Puk ii ascundea inima. . &gt; âsso&lt;;£s o î%
Când Betsy zâmbea Puk, tia c va muri înc de dou zeci i apte de ori, i niciodat; icci era
singurul care purta pe braul stâng, clare pe puls, un profil tatuat cu o broe, de însui modelul.
— De ce te joci cu viaa beilor Betsy ? ..&gt;-o .&gt;!&gt;}&amp;( u:- -nm
— Fiindc-mi place pocnetul pistoalelor. Parc-i tirul de bice, la serbarea cow-boilor,:.unde Sulivan
smulge cu un singur fichiu trandafirul din pr, fr s derangeze o bucl* ;* hrâi
— De ce te joci cu viaa mea Betsy? , ; fuftsfâoq
— Fiindc nu vrei s mori Puk. Daca-i muri o singur dat, ca Jim Davies, Wiliam Tesla, i,aâi
câi odihnesc în cimitirul din Idaho, reverandul Crosby, ne-ar schimba inelele. De { ce nuibvrei s maori
i tu odat ?. î» .
Dar Puk era invulnerabil. Gloanele treceau pe alturi, cuitele-ricoau sau se împlântau domestice,
ca lamele dresate de chineji înfunda plriei, i din orice încerare, din orice curs, eia disperat i
teafr. Betsy zâmbea mereu.
Hiena, îi mai cumpr o cas. Cimitirul .msura o aleie nou. Puk, rmsese ultimul vii,
Pe braul stâng, profilul cptase patin, tâmplele erau vitrine de argintar, pasiunea Jv"^i^|‘qive-
nise un sgrie nori, cu o cruce în loc de paratrsnet. 
— Ce mai atepi Betsy ? ti c sunt cel mai iste hingher de obolani. Dac ai vrea,*Q£le :
die neîncasate înc, pot fi temeiul gospodriei noastre. ..
A ase cents bucata, tace exact 150 dolari. Barul lui Foster, se poate obine penp^dfnica.

 Ce bine i-ar sta la „cass». Sus sunt perdele de percal, i un pat mic ca pentru gemenî. J ; f ’ ft
Numai o privire de a ta poate desface pe zi trei;rafturi de wisky. # *9isT-;?' &gt;Jjr
— Nu-i nici un zor. Am vzut la cioplitor , o dalt de marmur alb cu chelia lui Fenimodf ^Wîght.
înelegi? Reverandul Crosby i a cumprat un gtder nou, i în fiece Duminic m intreal| :,.,C4pd ?
Nu vd de ce s lepezi capcana. obolanii nu cer nutre. tiu pe cineva care i-ar are^'l^c^'.i^tul,
pe pre convenabil. msiîm g&amp;i
N’ar fi ru s chibzueti la un piano automat. Patul e prea mic pentru o singur persoana,, t ^prea
mare pentru dou. ti Klan Northoop, are trei coaste rupte din încerarea de alalt^tl Qpra^ios
flcu. i frumos. Are 27 de ani i un bra exact pe msura corsetului meu. Am fp^^^tî£j5ind
 m’a vzut a râs sânge i mi-a dat ca suvenir, ceasul de'aur câtigat la concursul-mâncâ,toiiî^Ble,'|^ja.
Pcat c se duce. ua"'fWftd
Când Betsy plec rmsese’n urm un zâmbet atât de fierbinte încât Ta.ylor îngrozit îi puse ri.
...Trei zile Puk umbl prin creer, cu sperana,c va gsi un drum de nebunie, sau un aci4enf:d^]|ren.
i a patra zi, bg între dini pistolul idela brâu oa o pip întoars, i sorbi un fum.
Întors dup o lun din spital cu o falc deraiat, i o pivni de cocktaîl în suflet,' jy^ts
era mritat cu Marschall Field, poreclit Hiena, antrepenorul pompelor funebre.
...Când, Puk ei cltinat din amintire, împlinise exact 57 abi; f. BRUN Ei


