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GlMBUZINO
SAŰ

CĂUTĂTORII DE AUR
PRIMUL BUFALO1)

c’o rli înainte conducătorul lor şi şeful 
Cook, şi mai luaţi aer... avem de stat,' 
in moina asta de Tu bac, incă vr'o trei 
patru rlile, până ce se vor adună toţi 
Gambudino; am încă multe de cum
părat şi de făcut, ast-fel că n'aveţi ce 
face, puteţi să vë duceţi la vănătore. 
In apropierea Tubacului sunt încă bu- 
falo, incercaţi-ve puterile... până acum

departe prin împrejur, prin urmare, şi fost in toúTauna subt aripa altuia,
locul unde riuleţul se desparte in doue, 111(^Ica^ ^ singuri...
aşa gândea dânsul urcându-se. , îa“ pref Ut fra^’ ' °n
- Ce căldurii, murmura el încet, ce * illua. S“a Plecarä c" &nănl sa

lie acasa Duminecă spre seră.
— Dar, ascultaţi ; de’ţi vena ceva, 

sau nu, Duminecă sera ' să fiţi în
dărăt negreşit, altmi nterca voi ii crede 
că vi s’a întâmplat ceva neplăcut.

— Lasă cu dânşii şi pe Solomon 
urmă fostul director şi companion bă
trânul Good, căci băeţiî încă sunt nees- 
perimentaţî, domne fereşte de ceva...

— Din potrivă, lasă-î singuri, ca să 
vedem pot óre face ceva fără spri
jinul celor mai bătrâni, alt-fel nici o- 
odată nu vor fi în stare se cunoscă ce 
pot şi ce nu. Practica si nevoia sunt

hîn
lóréle arzător cu razele pre drepte 
deasupra capului, arată 

Un om cu puşca pe umăr, urmă o potecă 
îngustă pe malul stâng al riuleţuluî St. 
Jago din statul New-Mexico, in veci
nătatea orăşelului Tubac. Omul stătu, 

,apropiindu-se de o colină.
— Dacă mă voiü sui in virf vöiű vedea

li
amiaza.

ar face acuma pe căldura asta Mr. 
Good, de sigur ar înjura ca un birjar.

Tânărul, căci era tănăr, surise, şi 
. se aşeză să se mai odihnăscă.

— Aci voiü sta, căci e locul unde 
trebue să ne întrunim.

Vânătorul era vechiul prietin al nos
tru, Iorgu Lupu, care din orăşelul 
Tubac plecase împreună cu fraţii săi 
Alecu şi Miron la vânëtôre.

— Duce-ţi-vă, camarazilor le .spuse

i) Bufalo saű bizon, . K o speţă de boi sălbatici, 
dintr'un neain cu Zubru din Litvouin rusesc».
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Betiwul Good asculta pc vânători 
cu băgare ele minte, urmă vênëtorul, cu gura căscată, asemenea lucruri el
şi atunci, sunt sigur, că nu se va în- nu mai aurise; teoria ele a lăsa pe

amicul leu să se lupte, să piară chiar, 
pentru a avea plăcerea de aï desvolta 

— Căutaţi, le spuse la plecare Cook, forţele lui morale şi intelectuale, i să 
spre miazd-di de la Tubac curge St.-Iago, par cam ciudată, 
în apropiere de locul unde acest pariu — Nu înţeleg, spuse el după o tă- 
so dosbină in doue braţe, o să daţi cere, pentru ce ar trebui să me bag

peste o colină, acolo să vă fie locul de in pericol, să’l caut chiar cu lumi
narea, ca luptându-mă, să-mî desvolt

ceî mai buni consilieri... numai se fie

tâmpla nimic.
Ast-fel fraţii au plecat.

in là Inire in orî-ce caz.
După plecarea tinerilor James Good forţele? 

întrebă pc vânător: nu e periculos 
unde iaî trimes?

— Europenii acesta n’aii s’o in le- 
legă nici o-dată, noi* Americanii o inţe- 

— Ba din contra, forte periculos, legem, şi de atâta America e o ţară
superiorä in tote celor-l’aite ţări din

— Vai de mine! cred că glumcscï. lume; prin luptă s’a desvoltat cura- .
— Nici un pic, nu’s nici dispus să giul, întreprinderea şi inteligenţa Amc-

glurncsc. ricanilor: luptindu-se eî au desolvat
— Apoi' ce-aî făcut? să trimeţî dum- cele mai grele chestiuni de sciinţă şi

neta amicii, pot dite aşa, la o preum- artă.
Mare pcriculosă? de loc nu e frumos. In fine nu crede că iubesc mai pu-

— Depinde cum înţelege fie-care ţin tinerii Români de cât. du inné ta,
dar iubindu-î vocsc să fac ceva pentru 
dânşii, cel puţin dacă nu alta, apoi să 
fac dintr’ inşiî omeni curagioşî şi în
treprinzători.

Bătrânii tăcu, scărpinam!u-se la céfă. 
— Dar dacă, domne feresce, vroind 

să faeï dintrênsiï nisce curagioşî, şi 
expuindu-î mereu la pericolele de ori 
ce fel, va peri vre unul dintr’inşii, atunci 
cum ţi se va părea, consciinţa dumi- 
tale nu’ţî va (Jico nimic?

— De lot! voi avea consciinţa cu
rată; ómenh curagioşî, dar tot-o dată 
cu minte, reuşesc acolo unde clece fri
coşi sau curagioşî fără cugetare pier. 
Deviza mea este curagUd si prudenţa, 
asta frebue să fie şi ale lor.

Cum sciii deja cititorii noştriî, Fraţii 
Lupu impreună cu James Good şi cu 
tônërul Tigrero... Cook plecară din sta
tele ostului A meri ceî spre West, unde

răspunse acesta.

amiciţia.
— Dum neta o înţelegi aşa, ca să 

iii in lot momentul gata a apăra amicul; 
cu o înţeleg — ca să’l învăţ să se potă 
şi singur apăra de orî-ce primejdie ;

Dumnéta póte înţelegi — că se hră- 
nescc amicii totă viaţa, eu din contra, 
înţeleg amiciţia ca să’l ajuţi pe om 
până la atât, in cât să potă singur 
sprijini pc forţele sale, in fine cu sunt 
pentru sistema de a lăsa individu singur 
să se lupte pentru viaţă, şi in lupta 
asta să-şi procure scii'nţa necesară pen
tru a putea in tot-d’a-uria reuşi, saû 
de nu a pieri. Cei slabi şi fricoşi tre- 
buc să piară. Sunt forte bucuros că 
tinerii Români avură simţul şi inteli
genţa d’a alege tocmai America ca 
şcoală, numai aci fie-care pute să-şi 
dcsvolte tote forţele sale intelectuale 
«i morale...

ll

■
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Cook poseda o moştenire de la tatái sëü, ; câmpie largă se întindea la marginea 
un plaţero de aur, care trebuea găsit, 
luat din mânelc Indianilor şi exploatat.
In timpul de faţă intréga companie de 
vr’o 50 de omeni se găsea in orăşelul 
mexican, Tubac in statul New-Mexico, 
acolo caravana stătu, ca să complectcze 
încă cu vr’o 10 vânători, se cumpere

pădure!; iarba c’am uscată, arsă de 
söre acoperea câmpia; numai in a- 
propierea pârâuluï vcrdeţa vie, făcea 
contrast cu cea laltă parte si parcă te 
poftea să te odihneşti aci. De bună séma 
pe o movilă de cârtită şedea alt prie
ten al nostru, Miron, si cu băgare de 

pro viziunile necesare, si după asta să j séma privea spre pólclc pădure!, 
plece spre Liano-Estocado, să trécá 
acéstá zahara americană ca să ajungă | dar ce fel de bou, şi de unde pe lo
in sfirsit la munţi! Perduţî, unde era j curile astea? Asemenea întrebări işî 
mina de aur a vânătorului. Fraţi! Lupu ! facea tinërul Lupu, adosând cu pal- 
inainte de a sta faţă in fată cu adevö-1 mele ochii, ca să’! apere de razele se
ratele primejdii, fu trimis! de şeful ca- relu!. — Tocmai', c un dobitoc, dar nu

— Saü mi se părea, sau e un bou...

ravancî la o încercare, la o vânătore 
de bufalo. Să-î urmărim si no! in între
prinderea lor.

Surele trecuse de amiad!. Iorgu de 
pe Colină nu vedea nici o umbră de

sâmănă parcă la bou, mai de grabă e 
un bivol...

Băetanul nu veci use incâ nici. un 
bufalo şi nu putea rec un osce, ce fel 
de dobitoc incet, păscând se apropia

om, ca să apară pe suprafaţa netedă j de pârâu, 
a prerie! acoperite cu iarbă naltă şi desă.

De urât şi foame el scotea din geantă 
câte uu pesmet, şi rodându’l mereu 
privea orizontul.

— Nu sciű ce să ma! çlic. gândea 
băetanu, ne-am despărţit de diminélá, 
pentru că după prânz să ne întrunim 
pe colina asta, dar vëd că nici Alecu, 
nici Miron nu vin ; s’o fi întâmplat orc 
ceva?

— In orî-cc ca/ ine ascund, să nu
I ine záréscá ca să nu fugă, şi zicând 
i asta vânătorii nostru se sculă de unde

şedea, găsi un şanţ in care se tologi, 
ridicând din când in când capul ca să 
varia ce face dobitocii.

Dac’ar ii ştiut ci la ce primejdie se 
expunea dorind a se întâlni cu ase
menea vânat ar fi fugit si Tar fi lăsat 
in pace.

Bisoniî, bufalo sau bo! sălbatec! se 
ţin de obiceiu in ciredi ma! mic! sau 
ma! mar!, singuratic! umblă numaî bu
hai! bătrân!, care din cauza răutăţe! 
lor nu sunt suferit! in ciréda şi .pot 
fiice, daţi afară din societatea seme
nilor sëï.

Vânătorii, chiar ce! ma! curagios! 
feresc a se întâlni cu asemenea bufalo 
şi preferă ma! bine sa’! ocoléscá de 
cât să tragă asupra lor. Numai lovit 
în ochusaü inimă poci-să fi! sigur că

El stătu pe gânduri vr’o cât-va timp, 
pe urmă scóse un petic de hârtie şi 
scrise pe dânsul :

«Am fost, v’am aşteptat, n’a# venit;me 
«duc să ve caut; dacă veniţi nu vè mal 
«duceţi.

«Trei ceasuri p. m. Al vostru,;
Iorgu Lupu.»

Acéstá serisó re a infipt’o intr’o plantă- 
uscată ca să se vadă de departe şi 
luându’şî puşca plecă.

• *•

La cinci chilometri de Ia colină, o j Tăi ucis.
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Dar Miron nu scia nimic despre mo- si fin tind drept intre ochi, slobozi cocoşu.
Bizonu mirat de întâlnirea atât deravurile bisonilor si din şanţul sau cu 

bucurie privea cum dobitocii se apropia neaşteptată, stătu un moment locului,
de pândă, stând unc-orî ca să ragă şi ' si plecând capu se aruncă inainte. 
să arunce pământ şi iarbă cu piciorul Miron trase, dar glontu se lovi de

Miron ţin li drept intre ochi

de dinainte cum fac in ciredă buhai!, 
boii noştri.
— -Lasă, lasă că te voii! sătura eu 

de asvirlit.. Si la moment când bizonii 
s apropie de densul la 15 paşi de odată 
se sculă in piciorc, puse puşca la umăr

fruntea tare ca fieru, acoperită de păr 
des şi se turti, ameţind numai dobi
tocii, care se opri o clipă pentru ca 
cu o furie nemărginită, răgând, se a- 
runcă asupra băoţamiluî.

Miron n’avu -timp nici să^gândescă
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cum a fost lovit de animal şi aruncat 
in aer. Gând s’a pomenit, s’a pomenit 
calare pe bizon, care, în calica t ast-fel 
de un inimic fugea prin prerie cât iî 
lua piciorul. Primul moment era greu, 
dar vëçlêndu-se té iar calare şi ţinen- 
du-se de coma bizonului, Miron zimbi 
puţin şi intórsc capul ca sä vadă de 
unde a incälicät atât de neaşteptat.
• — Ce ar spune Mr. Good, Cook şi 
alţii, daca m’ar vedea călare pe un a- 
semenea fugar.

De astă-dată el risê. Bizonu speriat 
fugea înainte.' Bre, da iute mai eşti, 
spuse băeţanul ast-fel, me vei duce până 
la gura iadului, să vöd, dacă nu nu 
pot să’ţi mai scurtezi iuţela. El pipăi 
şoldul şi simţi că cuţitul e la locul 
sëü, un cuţit mare bine ascuţit, fără 
de care nici un vânător nu plecă la 
venă tó re.

— Să încercăm! aci scóse cuţitul 
şi ţiindu-se c’o mână de comă, cu alta 
înfipse iri şoldul stâng, repede ii scóse 
şi îl inai băgă de a doua oră.

De durere bizonu rogea şi îndoi fuga, 
credend prin asta să scape de inamicul 
de pe. spatele sale, dar in zadar ii era 
încercarea Căci Miron mereu scotea 
cuţitul, pentru ca să’J bage din ce in 
ce mai adânc.

In sfirşit obosit de atâta fugă şi de 
perdere de sânge, el cărlu in apropiere 
de riuleţ. Cărlu cu densul şi Miron, dar 
fără să sufere ceva, cărlu şi se ridică 
vesel şi radios.

— Tot ain fost eu mal tare, dobi- 
tocule, şi mai norocos, căci ele aşi fi 
căţlut jos, vai de pielea mea, ce maî 
terci fácé'í din persona mea, dar acum 
tu eşti mort, nobil animal,... dar cum 
să te transport eu la colină? aci e aci...

Miron, tae o bună bucută din 
cocoşa bizonului de pe .spinare, despre

care citise că e admirabilă la gust, 
maî tăe şi o bucată de pulpă si roşu 
pe sânge ca un măcelar, şi încărcat 
de carne plecă spre colină pe care di- 
mineţa o zărise, şi nici nu era greu 
s’o găsescă, trebue numai să urmeze 
cursul apei pârâuluî.

Peste vr’o trei ceasuri de mers a- 
junse in fine colina, se urca pe densa, 
găsi serisó rea lui Iorgu şi o citi.

— Al dracului lucru, nu sciu ce să 
fac să stau aci, cum române cu bizonu, 
să plec, când me întorc?!...

Lung s’a gândit băiţanu in sfirşit se 
hotărî.

— Nu plec, maî bine stau aci şi iî 
aştept.

El strânse buruieni uscate, aţiţă un 
foc ca să’şî frigă o bucată de carne.

Dar n’apucă bine încă să frigă car
nea cum aurii nişte paşi ; era şi de 
astă-dată Iorgu. De departe el strigă.

— Tu eşti Miróne?
— Eu, da cine să fie?
— Alecu veni?
— Aşi! da de unde, il aştept şi cu.
— Prost lucru, Miróne!
— Cam aşa, bădiţă.
— ’Ce crerlî tu să facem?
— De intâiu să mâncăm, pe urmă 

vom vedea.
— Tu tot cu mâncarea ! Frate-teu 

póte e in pericol in momentul ăsta. şi 
el, de intâiu să mâncăm!

— Dute, dacă vrei,'flămând, saü póte 
aï mâncat răbdări prăjite sau supă de 
vent?

— Eu insă, singur nici o ţira n’am 
avut in gură de erî seră, prin urmare 
trebue să mănânc, căci, nu înţelegi tu, 
frâţiore, că sătulu face maî mult de 
10 flămânzi!

— Eu, frate, ştii ce, nu pot băga 
în mine, dacă gândesc că póte....

:

&Y... - ^ V
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!— Ştiu, ştiu, nu’mî mai cânta buf- — Dupe mine, răspunse Iorgu, sä 
ii iţa ! îţi spui, mâneam puţin şi plecam, ne ducem mai.curând îndărăt la Tubac 

Cum aii dis, ast-fcl au şi făcut. j si să’î povestim lui Cook afacerea....
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Peste o jumătate de ceas, fraţii ple- j sa plece şi el cu noî la căutare, ce pu
tem noi face, doni nepricepuţii 

— Ţineţi epitetu de nepriceput pen
tru tine, in ceea ce privcsce anunţarea 
la Tubac; eu sunt de părerea ta.

Amendoui se îndreptară spre Tubac. 
Spre seră erau in orăşel.

cară, lăsând o altă serisóre :
"Tc-am aşteptai, aşloplă-nc şi tu.

Iorgu, Mlron». j

Ce eredi tu că e de făcut? in- 
trebe Miron.

■; »
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— Ei, vânătorilor, unde e vênatu? 
întrebă C^ok, care cel intâiü iï vëtju, 
parcă era vorba sä ve intorceţî mâine 
seră, aţi uitat?

— Ba nu, Mr. Cook, dar ni s’a în
tâmplat ceva...

— Şi anume?
— Până la 6 césurï dupe améz Alecu 

nu s’a mai întors spre colină, socotém 
că vr’o nenorocire' dădu peste densul, 
am crcrlut să venim mai bine să spu
nem, de cât să ne hotărâm să ne du
cem sal căutăm.

— Bine aţi făcut ! răspunse vânătorii. 
Asta numesc eu a fi cu minte!

Sera 10 omeni călări in cap cu Cook, 
Solomon şi Billi Bent plecară in cău
tarea lui Alecu; câinele lui Alfa, pe

care el îl lăsase acasă fugea înaintea 
călăreţilor.

Pe la măză-nopte sosi la colină, unde 
găsi biletu fraţilor, lăsat pentru Alecu; 
aci stătu nóptea şi in zor de çli plecă 
după Alecu.

Merseră până la amâză, după amiază 
se risipiră douî câte douî, la vr’o 500 
de paşi unul de altul, făcând un cerc, 
ast-fel urmară cât-va timp când de 
odată de la un capăt al cercului s’aiuji 
o detunătură, semn că unul diu vână
tori găsi ceva.

Cu toţii s’adunară lângă un om to- 
logit la pământ; era Alecu, care se 
vede lipsit de forţe, cădu in mijlocul 
preriei, Alfa la capul stăpânului său 
urla jalnic şi lugubru.

E. Lupu.

Gestiune geografica : Care c republica cea 
maî .mică in Europa V

CUVENT PÁTRAT

POLINDOM
Un organ : & simţire 
O vorbă, care- arată timpul 
O' vorbă arată rezultatul 

unei problemî-,
O vorbă. I sinonim ; cu, călăreţ.

Dacă citeşti de la început spre* fine 
sunt un animal.

Dacă din contra mă citesc'i de la 
fine* spre început sunt o mare întin
dere de apă.

■ *

■
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CĂUTĂTORII DE AUR
FĂRĂ DE APĂ

— Ce zici Billi, lung vom mai duce 
întreba John.

— Dacă peste 24 ore nu vom ajunge 
la «Munţii Pierduţi », atunci de sigur 
vom peri.

— Nu ved nici p’un Român, urma 
Cook, unde se fie ?

— Miron şi cu Alic sunt în avan
gardă, peorge trebue să fie în urmă, 
calu sëü perduse potcóva, şi-îl vëtjuï 
cu negru Solomon că se ocupaű de 
dênsa.

— Óre ce stătură furgónele şi s’au gră- 
.mădit omenii, s’o fi întâmplat ceva, n’ai 
grijă . . . haideţi mai repede ! » Carele 
ajunsese aprópe creştetul muntelui şi 
şefii eraü în vale, aşa că era imposibil 
la o distanţă aprópe de un chilometru 
să cunoscă pricina oprirei caravanei.

In timpul îsta s’auzi un strigăt şi 
un om călare cât îi lua picioru calului 
înconjurat de nori de praf iute s’apropia 
spre Bent şi Cook.

— Mira! Mira! EL Cerro Perdido/*) 
strigă el în limba spaniolă, c’un accent 
care arăta că tocmai Spaniol saű Mexi
can nu e. Calul acoperit cu clăbuci

&4azele sórelui de ameză ferbinte şi
ÄS pătrundă tore cădeaii asupra grămezei 
de omeni cari înconjoră caravana de 
patru care, fie care cu 6 boi. Mai mulţi 
omeni călări urmaű drumul muntos.

Unul din boi de la carul din frunte 
căcjuse sleit de căldură, Ostenélà şi 
lipsă de apă. De patru zile de când 
compania de căutători de aur-gambusino 
trecuse graniţa provinciei Sonora şi 
intrase în stepele seci lipsite aprópe 
de earba numită de Mexicani * Llanos».

Era tocmai pe timpul cel mai nefa
vorabil, pe timpul secetei. De mai multe 
luni provincia Sonora nu vèzuse nici 
un strop de plóie. Tóté rîuleţele, băl- 
tagele până şi cişmelele se uscase.

Nu era dară nimică extraordinar 
ca caravana vechilor prieteni Djames 
Good, Cook şi fraţilor Lupu compusă 
din 50 de omeni cu vr’o 150 de capete 
de boi, cai şi catâri ajunseră aprópe, 
aprópe se cadă din causa lipsei de 
apă. Conducătorii minerilor Billi Bent 
şi Cook trişti aprópe desperaţi urmau 
caravana. Presimţiri negre rodeaű inima 
şi sufletu fie-căruia, dar să sileaű să 
nu le arate unul la altu. *) «Priviţi, priviţi! Muntele Perdül !»

%
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— «Bătrânul Pedro Vicente, cu care 
eram tocmai pe cela-l’alt deal mi-a 
arëtat Muntele Perdül urma baeţanu.

— Şi altă noutate încă : un boű de 
la întâiul car a căzut mort. . .

— Se înţelege acu de ce stătu ca
ravana, spuse Billi Bent.

mari de spumă de o-dată se opri lângă 
gambusinos.

— Ce este Mr. Miron ? dumnéta strigi, 
parcă un ligion de draci te urmăresce, 
ce este ?

— Da ce n’aţi auçlit, ce v’am spus? 
întreba Miron.

iBsasşs^PBHfag

Pornirea caravanei din orăşelul Tubac.

Venătoriî dáű pintenii cailor, dar în 
zadar, sărmanele dobitoce abia îşi miş
cau piciórele, numai calul sub Miron, 
cal de rasă, parcă nici nu simţea că 
nu băuse 24 de ore o picătură de apă.

— Dacă ar fi toţi caii noştri ca al 
dumnetale, Mr. Miron, atunci până la 
asfinţitul sóreliü am ajunge « Cerro 
Per di do ».

— Ce admirabil dobitoc, şi eftin 
l’aï cumpărat reflecta Bent !

— Trebue să fie de furat, ce zici, 
Bent ?

— Probabil !
Vênàtoriï ajunse la caravană.
Conducătorii furgónelor — arrieros, 

vacher os — îngrijitorii de vite împreună 
cu mineril-gambusinos înconjurase boul 
căcjut de la car şi se íncercaű s’ăl ridice 
în picidre.

—■ Da « Maurii » meű parcă acu ieşi 
din grajd, spuse Miron, netezind favo
ritul sëü. El încet trase de dârlog şi 
dispăru într’un moment din ochii vănă- lor, le spuse Cook, nu uitaţi că avem 
torilor.

— In zadar pierdeţi timpul, domni-

încă 20 de căsuri de mers, până ce



-- “

GAMBUSINO400

vom atinge ţinta nostră, şi fie-care j cela e tare aprópe şi d-ta spusei că 
moment fără de apă- póte să ne coste ! trebue să mai mergem 20 de césurï. 
mult! Desjugaţi boul şi puneţi altu.

Porunca fu esecutată şi caravana 
porni înainte.

— Priviţi : Acesta e Muntele Perdut ! 
şi acolo vom găsi apă ! ! Aceste vorbe 
repetate de în gură în gură cu desă
vârşire ridicară curagiul caravanei.

— Eşti sigur, Mr. Cook, că acolo 
vom găsi apă, întreba un glas de om, 
care în momentul, când venătorul trecea 
pe lângă car, scóse capul afară.

— Fii pe pace, Mr. Good, vom găsi 
acolo tot ce ne trebue.

— Dar eşti sigur d-ta că muntele 
cela ce să zăreşte la stânga e Muntele 
Perdut ?

— Mai mult de cât, că ved per- 
sóna D-lui.

— Mr. Good, întreba un glas sub
ţirel din fundul caruiui, dar muntele furgónelor.

— Aşa ţi se pare, Miss Bianca, vei 
vedea singură.

— Of, ce căldură, ce căldură, sus
pină fostul saltinbac, m’ain topit cu 
desevărşire.

— Totă ziulica stai trântit aci, mai 
ieşi şi tu pe afară, îi spuse sora sa 
Eva, care mergea alăturea cu caru.

— Eu să ies afară ! Da ce am îne-
bunit? Şi aci abea respir, dar încă să 
mai merg pe jos.

— Atunci încalică.
— In viaţa mea n’am încălicat, şi 

tocmai la bătrâneţe, nu merge !
— « Anda ! Adelante / (înainte !)

răcni Pedro Vicente, principalul condu 
cétor a caravanei. Şi vorbele lui repe
tate de mineri şi vacheros şi urmate* 
de pocnituri de biciuri grăbi mersul

E. Lupu.

METAGRAMA

1. Un lucru întrebuinţat de têmplarï.
2. Un animal clin ordinul crustaceilor.
3. O planta.
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II. CAYOTEROS

, n amurgul zilei, pe când compania Cayeteros, şi de atâta înainte de se 
^cunoşcuţilor noştri Lupu aprópe prà porni spre omoruri şi prădăciunî, eî 
pădită de lipsă de apă se apropiea vroiaű s’adu:ă jertfe Marelui Duh şi 
de ţinta călătoriei sale de « Muntele- să cérà ajutorul lui în rësboiul contra 
Perdül>, o altă cétâ de omeni asemenea peilor albe.

Înainte c’un an locuitorii orăşelului 
* Sania Magdalena* într’o luptă contra 
« Cayeteros* făcuse mai mulţi prisonieri 
pe care din furie îi masacrase. Sângele 
versat cerea resplată, şi Indienii care • • 
ştiă numai o lege : ochi pentru ochi, şi 
dinte pentru dinte, plecaú acu să se 
rësbune contra Santa-Magdalienilor.

Când Muntele-Perdut s’arătă în de
părtare, céta întrégà se opri. Era óre 
prudeut să se apropie de acest loc, 
atât de a dese-ori vizitat de fel de fel de 
aventurieri, mai cu séma ca Indieni 
cunoşteaă bine că acolo se găsea 
şi aur ?

Cinci ómeni din cétà se desparte de 
ceM’alţî şi se adună la o parte. îmbră
cămintea, armătura, precum şi caii lor 
mult mai superiori arăta că aceşti cinci 
trebue să fie şefii bandei. Unul mai ales 
pe care cei patru ăl ascultaù cu sfinţenie 
se deosebia cu totul de ei. De o statură 
colosală el n’avea faţa mângită cu văpsele,

se apropia de acest munte, însă din 
partea opusă. Omenii îştia în nurner 
ca de vr’o ioo erau călări Caii lor 
mici, dar plini de foc şi iuţi, cai de 
prerie — mustangos, de loc nu se pă- 
reaü obosiţi, căci proprietarii lor aleseră 
ca drum valea rîului Horcasilasy aco- 
petită cu păşuni admirabile. Feţe arămii, 
capete acoperite cu plete lungi, împo
dobite cu fel de fel de lucruri bizare ca 
pene de vultur, pei de şerpi sunători, 
cozi de iaguăr şi altele precum şi diferite 
culori roşie, albastră, galbină şi négrà 
care acopereaű obrazul şi trupul călă
reţilor, tóté arétaű că eceşti ómeni fac 
parte dintre-vr’un trib indian pe calea 
de rësboiu.

Lipsa de bagage, femei, copii şi câini, 
dovedesc şi mai mult că rësboiul va fi 
crâncen şi fără de milă. încotro se în- 
dréptà acéstà bandă?

Muntele Perdut saű Nauchampa-Tepetl 
un loc sfênt pentru Indienii Apaces-

•:
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numai pieptul seű larg era tatuat cu 
diferite figuri de animale cu care el se 
batù în viaţa sa, în mijloc era zugrăvit 
artistic un cap de mort încovoiat de un 
şerpe sunător. Acesta era emblema şi 
numele lui căci el se numea *El Cas- 
ca bel» (Şarpe sunător). Dupe o mica

Alţii in acest timp strânseră bùruenï 
uscate şi lemne, căci în apropiere era 
o pădurice, şi făcu nn foc mare; vr’o 
câţi-va alesese doi cai mai graşi şi într’o 
clipă le tăia gâtlegele ţi îi jupui. După 
asta bucăţi mari de carne înfipte în 
beţe începu a se prăgi pe cărbuni.
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-, Dupl masa aprinse pipele şi fumaríí c’o plăcere şi ^satisfacţie ómenilor ciírora le merge bine.

discuţie El Cascabel sări jos de pe cal 
şl-îşi înfipse suliţa în pământ, semn că 
aci íntréga cétá va . face halt.

Diipă obiceiű şi acu Indienii după ce 
descălica, începu prin a se îngriji de cai; 
găsiră o pagişte acoperită c’o iarbă môle, 
îî- împedica şi le dădu dr.umu să pască.

Mâncaü în tăcere. După masa aprinse 
pipele şi fumară c o plăcere şi salis-

bine.facţie omenilor cărora le merge
Sórele se ascunse după munţi şi hi- 

tunericul, - care în ţările calde survine 
numai de cât după asfinţirea sórelui, 
învălui întregul peisagiu : trupuri de

-1
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ómeni. învăliţi în zerapc*) şi răstogolite picióre deasupra solului, şi erau acope- 
pe iarbă şi lângă caii lor, care rite cu o vegetaţiune abondentă. 
liniştit păşteaii. Sub orizont s’arăta luna 
şi miriadele de stele forte luminóse Miron pe vânător — cu care mergea 
împodobiau bolta cerului. Dacă ai fi alături în capul caravanei, parcă spuneai
privit acéstà bandă atât de pacinic că e aci un lac admirabil ?
adormită pe câmpia nemărginită, nici 
nu ţi-ar fi putut trece prin cap, că telui, şi noi numai de cât îl vom zări... 
sunt cei mai teribil din toţi Indienii
din America de Nord şi că s’aű adunat şi Alecu se apropiară de dânşii,
aci nu pentru a lua aer curat ci pentru
a aduce chinuri şi morte semenilor 
sèï. Dacă ar fi ştiut ei că în partea
opusă a muntelui se găsesc inamicii ştie ce fel de musafiri pot să fie acolo... 
lor cei mai neîmpăcaţi, atunci cred că 
somnu fugea departe de ochii lor, şi ei, 
în loc ca se dormă, încàlicaû pentru 
a ajunge mai repede « Cerro Pcrdido ».

— Mr. Cook, unde e Iacul? întreba

— Lacu e în partea sudică a mun-

în timpu acesta Billi Bent cu Iorgu

— Cook, spuse Bent încet... ce crezi 
n’ar fi bine să trimetem o avangardă 
înainte de a ne apropia de lac... cine

— Dragă Billi, tu ai în tot-d’auna 
dreptate... eű uitai unde më găsesc. 
Căldura asta îmi topi şi creierii din cap.

— Şi mie, spuse o voce la spatele 
lor, şi bătrânul Djames Good găfuind 
şi suflând, că un vapor, iute se apropie 
de tinerii omeni.

In sfîrşit apă!
în timpul acesta caravana prietinilor 

Lupu cu mare greutăţi se apropia de 
Cerro-Pcrdido. Dobitocele şi ómenii mai 
mult se tîraù de cât mergeaű. Boii cât 
pe ci să cadă unul după altul. Lovituri 
de bice şi strigăte de « Anda mula 
maldila!... din când în când întrerupea 
tăcerea de mormânt a deşărtului.

De la căderea primului boii mai mer- 
seră încă cinci césurï, însă afurisitul de 
munte, cum ăl botezase Miron, nu se 
părea mai aprópe de cât înainte. în 
sfârşit spre sâră s’aű apropiat într’atât 
de Muntele-Perdut în cât *acu se pu- 
teaű bine distinge tóté particularităţile 
şi contururile lui ciudate. Acest munte 
are aspect de masă uriaşă saű al unui 
cufăr, care se înălţa deasupra planului 
orizontal a câmpiei. Cóstele se ridicaű 
aprópe perpendicular la vr’o 500 de

— E tot ce se póte, urma Cook, 
cine ştie dacă vr’o bandă de hoţi cu 
mutrele văpsite n’au ocupat Muntele; 
nu voiű fi de loc surprins dacă până 
la asfinţitul sórelui ne şi vom bate... 
tóté sunt posibile...

— Mr. Good, luneta e cu dumnéta? 
întreba el pe bătrânul saltinbac.

— în ori-ce moment — ziua şi póp- 
tea, nici nu me despart de acest lucru 
atât de necesar în ţerile astea barbare.

— Te rog, dacă eşti bun, pentru 
un moment.

— Cu mare plăcere.
Vânătorul întinse mâna, luă luneta, 

o puse la ochi şi lung privi cóstele 
muntelui şi locurile vecine de lac.

— Nimic, absolut, spuse el, dar asta 
nu împedică pe mizerabilii sălbatici să 
se ascundă unde-va într’o vr’o crăpătură 
a muntelui... Bent ! s’adresă el către 
amicul séű, alege vr’o duzină de ómeni 
mai curagioşi şi cu caii mai puţin pră-

• X'
■m

*) Zerape —
c 0 găurii la mijloc — pentru cap.

fel de plapomXmanta de htn& — un
«
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pădiţi lasă să ne aducă veşti pozi- fost speriate de noi, căci admintrelea 
n’aii fi stat aci aşa de liniştite.

— Dar póte mai departe este ceva? 
întreba Iorgu.

'— Priveşte! spuse venătorul arătând 
cu mâna în sus. .

Iorgu ridică capu. Un stol de raţe 
sălbatice sburaiî spre lac.

— Raţele n’ar fi sburat spre lac, 
dacă -vedea vr’o primejdie, asta e' cel 
măi bun semn... póte mai departe să 
fie ceva, dar aci prin împrejur nu e

• tive.
— Well ! respunse Billi şi un grup 

de io omeni' între care se găseaii ro
mânii, Solomon şi chiar bătrânu Good 
precum şi Pedro Vicén te, noul amic a 
luî Miron şi cu vr’o 3 de ai sei, 
repede se despărţi de corpul caravanei.

La o distanţă de vr’o- 500 metre, 
avangarda se dădu jos de pe cai, îi 
legă sub un grup de arbori; aci Billi 
Bent urmat de cci-l’al/i, încet cu băgare

Billi Bent urmat de ceî-1’alţi, încet cu bîlgare de scmH începu sîi înainteze spre lac

de séma începu să înainteze spre lac.
O linişte adâncă domnea pe' lac şi 

împrejurul lui. Doué cáprióre urmate 
de un pui se apropiau să bea apă. 
De odată ele stătură şi ridicară capetele. 
Capul familiei bătu supërat de vr’o 
câte-va ori cu piciom după ce tus trele 
o croiră le fugă.

— Nu e nici un pericol până acum, 
spuse încet Bent, priviţi căpriorele aii

nici ţipenie de om... putem să ne în
torceai, nu e nevoie să ne ducem până 
la lac.

Cu toţi se întorseră. Caravana întrégà 
nerăbdătore aştepta rezultatul cercetă
rilor lui Billi.

— Tot e în regulă, strigă el de 
departe, puteţi porni, n’am găsit nimica 

bănuitor.
După aceste vorbe din noii s auzi.
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<Audă! Adelante!»
Doue-zecï de minute după asta in- 

tréga caravană îşi schimbă faţa. Ani
malele cu narinele ‘tremurătore,. ridicau 
capetele şi cu forţă resuflaü aerul umed. 
Boiî începu a rage şi caii a necheza. 
Caravana până atunci liniştită se pre-

dênsu întréga caravana începu o fugă 
nebună. Nu. mai era nevoie de biciurî; 
animalele se simţea în apropierea apei şi 
spre densa îşi îndrepta fuga. Era o 
galopadă furiosă. Mulii, caii, boii, toţi 
amestecaţi, fugeaű de-a ruptul capului. 
Furgónele greu încărcate sburaű c’o.
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< Auzeai numaï cum sute de gurï cu aviditate înghiţea» apîU

rapiditate nespusă abia atingênd cu 
rótele de păment. Din fericire nimica 
nu se întemplă în furia asta.

Peste puţin timp voiagioriî obosiţi şi 
însetaţi zăriră o privelişte bucurătore: 
un lac mare, imens de mare, se întindea

făcu în ceva ne mai pomenit. N’ar fi 
fost putere omenéscà care să potă 
ţinea în loc tote aceste animale turbate 
de sete.

— « Guarda la estampeda ! » răcni Vin
cente, dând drumu calul în galop, după
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înaintea lor. Ţărmurile erau acoperite 
de iarbă, stuf şi papură.

Animalele însătate mereű urmaű fuga 
lor nebună, până ce ajunse la apă, 
dar nici aci ele nu s’aű oprit şi intrară 
în lac pan’ în gât.

De aci nu se mai auzea nici muget 
nici nechezit, auzeau numai cum sute

de guri cu aviditate înghiţiaü apă, şi 
după asta o linişte şi tăcere. Tóté 
parcă se îmbătase de apă.

— Bine c’am ajuns, frate, spuse 
m’a plictisit dejaAlecu lui Miron

drumu ista.
E. Lupu.

F E L ïï R I M Í

divizT. Acéstâ cifră aprópe să atinge deja 
în India unde pe un kilóm, pătrat locuesc 
175 omeni, în China — 295; în Japonia — 
264. în fie-care zecenie proporţiunea Europei 
se înmulţesce cu 8,7% ; poporaţiunea Asiei 
cu 6% ; Africel cu 10% ; Australiei şi Poli- 
neziel cu 30% ; Americeî de Nord cu 20% ; 
Americel de Sud cu 15 °/o. Din tóté aceste 
cifre Rawenstein încheie că în anul 2072, 
adică peste 180 de ani, poporaţiunea pămen- 
tulul nostru va ajunge la 5.994 milióne de 
ómen! şi va acoperi pe deplin întréga zona 
fertilă a globului.

Când pământul nostru întreg va fi populat? 
Omul de ştiinţă englesul Rawenstein pe temeiul 
raporturilor societăţel geografice din Londra 
precum şi pe baza calculelor proprii s’a în
cercat de a rëspunde la acéstá cestiune. 
Densul scrie că în momentul de faţă numërul 
ómenilor, cari populézâ pămentül este de 
1.467 milióne. Adică câte 31 locuitori pe 
2,59 kil. cuadrat. împărţ nd pămentul în trei 
zone : zonă fertilă, câmpie şi zonă sterilă, 
vom putea lesne vedea că cel mal mare 
numër de ómenl ce să pot hrăni în zona 
fertilă pe un kilóm, pătrat este de 207 in-
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acei din Maroco precum şi in India. Locui
torii indigeni sciű însă cum să se porte 
cu aceşti şerpi prin anumite meşteşuguri, 
îi fac să stea nemişcaţi, să se legene, 
când le cântă, să se încolâcéscà împre
jurul gâtului fără să musce. Aceşti 
locuitori se numesc Descântători de 
şerpi,, de dânşii vom vorbi altă dată.

Afară de aceşti şerpi primejdioşi prin 
muşcăturile otrăvitore mai sunt alţii 
lipsiţi de otravă. Là noi avem unu 
forte obicinuit anume şărpele gulerat. 
Şărpele gulerat sémànà mult cu vipera, 
e de o culóre cenuşie albăstrie, cu pete 
negri şi albe pe spate. El se găsesce 
pretutindeni, dar trăesce mai cu sémà 
lângă apă, bălţi, eleştei. înnotă forte 
bine şi-i place mult să se scalde. 
Şărpele gulerat se obicinuesce lesne la 
óméni, intră în case, de acea e şi o 
credinţă a poporului că fie-care casă 
îşi are un şărpe al ei. Şărpele gulerat 
se hrănesce mai cu plăcere cu brósce 
pe care le înghite vii, şi adese stă 
mult până ajunge să înghiţă o broscă 
ceva mai mare. Gând se supërà şărpele

gulerat şueră şi caută să musce, ne- 
avênd însă de cât dinţi forte mici nu 
pote face mare reű omului.

Alt-ceva vom zice de mult cunoscutul 
Boa din America. Acesta e primejdios 
numai din causa mărime! lui, de óre-ce 
Boa ajunge adese până chiar 13 metri 
de lungime. Deşi acest şărpe e neve- 
ninos, are însă o putere enormă. îndată 
ce vede o pradă mai gustosâ, Boa se 
încolăcesce împrejurul nenorocitei vic
time şi o strânge puţin câte puţin în 
inelele lui până o prăbuşesce aprópe. 
Atunci o mo ie totă cu salivă şi caută 
s’o înghiţă ori cât de mare ar fi prada. 
Gura se lărgesce într’un mod nemă
surat, cu tóté aceste adese prada prea 
voluminosă nu póte trece în stomacul 
animalului, şi el móré jertfa lăcomiei 
sale. Adese aű pierit în acest mod 
chiar şi omeni, călători nenorociţi, cu 
tóté silinţele lor de a se libera de 
lanţul sëû care-i strângea.

în figura de mai sus arătăm şi noi 
un boa înghiţind o pasăre.

E. Arbore.

POLINDROM BARIOTROP

Luat de la -’nceput spre fine 
Sunt o scurgere de timp,
Iar invers mult adorată 
O zeiţă din Olimp.

Suntem tare răspândite ;
Orî-ce om ne este rob, 

Muţi accentul cu-o silabă, 
Nisce . linii de pe glob.

Sunt un animal domestic 
Mult întrebuinţat 

îmi tai capul mă transform 
într'un lucru care 

Se află mai în tote casele.
• :

• :
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LUPTA DE NOAPTE

— Eű nu më pot deprinde cuaravana căutătorilor de aur atinse
în sfîrşit tinţa eî: era la pólele «M u n- tor ti las*) ale lor, spunea sora ex- 

teluï Perd ut». Sórele asfinţea, şi directorului, eartà-më domne, dar pânea 
ultimele raze luminau tabăra minerilor lor e o badjocoră... fără sare, coptă în

cenuşă. . de multe ori crudă.
— E mai bună mămăliga românilor, 

adause Bianca.

aranjate ast-fel, că la nevoie se póte 
ţine piept vrăjmaşilor. Conducătorii 
caravanei Cook, Bent şi Vincente eraű 
omenii prea experimentaţi ca să nu iei 
tóté precauţiunele la caz de luptă. Fur- 
gónele trase şi puse în şir formaű o 
baricadă formidabilă.

Caii, boii şi alte vite lângă tabără, 
pe malul lacului aveaű destulă earbă ca 
se nu se depărteze prea mult de dênsa.

Aprinse focuri pentru a face mâncare 
şi vênàtoriï gustaű în liniştea amurgului 
odihnă după un drum atâta de obositor.

Mare parte din mineri — gambuzino 
eraű Mexicani, o alta mai mică făcea 
parte din locuitorii Canadei, dar aceşti 
din urmă eraű mai mult vénátori de 
cât căutători de aur.

împrejurul focului la marginea taberiï 
sunt prietenii noştriî fraţii Lupu, James 
Good, Bob Cook şi Pedro Vincente. 
Furgonu Victoria cu familia fostului 
director era tras la o parte. Mis Eva 
cu copilele pregăteaii mâncarea.

— Ce are aface, spuse Nelly, numai 
e greii de făcut, de câte ori m’am în
cercat s’o fac işea crudă.

— Mr. Miron, nu’i fi aşa de bun se . 
vii să faci «maliga», strigă Mis Eva. 

— Nu, maliga Mis Eva, ci mămă-
liga.

— Ei bine, fie cum zici, dar vino de 
o fă, căci la noi ea iese crudă şi cu
grungi.

— La moment, răspunde Miron, 
sculându-se de lângă foc şi îndreptându- 
se către Covcegu lui Noe, cum numea 
dênsu furgonu familiei Good.

— Billi ce vei crede tu despre zarea 
roşietică care abea se zăreşte la nord- 
west? întrebă Bob Cook, dând luneta 
amicului sëû. Billi luă luneta o îndreptă

•) Tortilăş, turtă de fainii de porumb cópte în spuzX, 
pânea obicinuiţii la Mexicani.

■P\-
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spre puntu desemnat şi lung privi ori- 
zontu.

— Nu pot să spui nimica... clar mi 
se pare cam ciudat zarea asta, póte că 
razele sórelui se răsfrîng asupra vr’unuî 
lac... saű póte că vêntu ridică sloiuri 
de nisip...

Alecu şi Iorgu priveaű şi denşiî ori- 
zontu, dar ochii lor nedeprinşi a cerceta 
depărtarea, nu vedeau nimica.

— Poftiţi la masă, s’auzi vocea Nellei, 
se răceşte mămăliga.

Cu toţii rîse de modul cum copila 
pronunţă cuvîntu mămăligă, dar se

Billi îndreptă o lunetă spre puntu desemnat.

sculă şi se îndreptă spre furgon.
Sórele asfinţi şi după asfinţit întune

ricul cuprinse întregul peizagiű.
Cook se sculă şi şopti ceva la urechea 

lui Billi.
— Bine, răspunse acela, fii pe pace...

— Flacără fără foc nu există! spuse 
bătrănul Solomon, şi dovadă că e fla
cără, priviţi că sus e mai închisă, focu 
e făcut cu lemne saű buruene umede, 
fumu ascunde paturile superióre.

— Póte că ai dreptate... vom vedea.
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eu singur cu băeţiî voi face prima san
tinelă.

Dânşii urmă sfatu şi căzu şi ei în 
earba care îi ascunse.

— Veniţi íncóce! se auzi din noű.
Cu toţii s’aű apropiat de vânător.
— La cinci-zeci de paşi înaintea nóstra 

earba se clatină, póte se fie vr’un animal, 
dar probabil, că e vr’un om, şi dacă 
e ast-fel, atunci e vr’un vrăjmaş, cu 
ori ce preţ trebue prins. v

In timpu ăsta luna s’acoperi de nori 
şi întunericul deveni mai des.

— «Momentu e tocmai favorabil... 
lângă pólele colinei de înaintea nostră, 
am zărit ceva bănuitor, staţi voi aci, 
şi dacă îţi auzi urlet de lup, atunci să
riţi în ajutor...

După asta românii. stătu locului re- 
ţinându-şi aprópe suflarea. Inimele li se 
băteau şi timpu se părea că trece forte 
încet.

De odată s’auzi un urlet de lup, atât 
ele natural şi asemănători, în cât fără 
de voie băeţiî începu a privi pe împre- . 
giur se vadă unde se găseşte animalul.

Un alt urlet mai depărtat s’auzi din

— Băeţi, cine vrea să se ducă cu mine 
să vadă dacă tóté sunt'în regulă?

— Cu toţii, rëspunse Miron.
Femeile s’aű depărtat în furgon pe . 

când bărbaţii, afară de Solomon şi Good, 
care era cam bolnav, cu puştile pe spi
nare s’aű sculat de la masă şi aű 
plecat.

- Billi spuse Cook, eii me reped 
se vëd ce face Pedro Vincente... pe 
când tu, vei pleca unde ’ţi-am zis.

— Bine, bine, plécà.
Tabëra întregă adormise, numai pe 

împregiur santinelele ca nişte stîlpi 
stăteai! nemişcaţi şi din când în când 
şuera încet ca să dea de veste că 
veghézà asupra tuturor. Milióne de stele 
inpodobeaű cerul senin, pe când luna 
melancolic privea de sus pe gambuzino 
adormiţi.

Caii încet rodeaű earba şi sforăiaii, 
simţind se vede vr’un lup în apropiere.

La marginea opusă a taberei, patru 
umbre încet vorbeaű între densele.

— E timpu, băeţi, spuse Billi Bent, 
trebue să ne grăbim, sunteţi gata?

— Gata, gata, rëspunse românii, n’ai 
de cât să purcezi înainte şi noi te vom 
urma.

— Atunci să plecăm! Billi aruncă 
puşca pe umër şi începu repede, însë cu 
băgare de sémâ, paşi înainte spre Mun
tele perdut.

— Băeţi, vë rog, păşiţi mai cu în
grijire fără sgomot cu pas indian, sfătui 
vânătorul pe români.

El mergea înainte şi la vr’o io paşi 
de dênsu unu după altu ca gâştele îl 
urmaü băeţiî.

De odată vânătorul căzu la pământ 
şi românii auzi şopta : jos, jos !

noű.
— Haideţi frăţiorilor, Billi Bent cere 

ajutor şi noi stăm aci... póte că e deja 
tárziű.

Trus-trei se ridică repede şi cu fuga 
se îndreptă spre colină. Luna din noű 
ieşi din nori şi lumina părea adormită, 
însă într’un loc earba se mişca par’că 
era clătinată de un vânt puternic.

S’auzi al treilea urlet.
N’apucă românii s0-şi dea séma ce să 

facă, cum par’că din pământ resări doi 
omeni şi se aruncă asupra lui Alecu 
care era înaintea fraţilor cu vr’o câţi
va paşi înainte. Flăcău avu însă timp 
se scotă cuţitu din bríű şi a lovi 
pe cel d’întàiù care la mement căzu 
jos. Miron şi Iorgu apucă pe acel de 
al doilea pe care Alecu îl ţinea de
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plete. Toţi patru căzură jos şi fie
care din băeţî izbuti s’apuce pe indian 
de câte o mână pe când Alecu îl 
strângea de gât în căt sălbatecii începu 
a horăi dându-şi sufletu.

— Mai uşor, Alecule, că’l omorî,

— Nu’l crede, se face... auleű, n’am 
zis, blăstămatu më încolţi cu dinţii.

Alecu vroi se-şî tragă mâna însă in
diaim îşi înfipse colţii în cât nu era 
chip se o rupi. Miron apuca pe sălbatec 
de gât şi îl strânse de astă-dată de
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O ceata de óment aşteptau sosirea spionilor.

spuse Iorgu, simţind cum mâna pe care 
o ţinea el îşi perdu forţă.

— Asta n’aşî vroi se o' fac, dar puţin 
masagiű la gât nu strică d-îuî sălbatec, 
căci prea nepoliticos s’aruncă asupră’mî.

— Dăî drumu, AlecuÎe, nu vezi că 
nu resuflă.

bună sémâ era . cât pe aci së-sï dea 
sufletul. El descleştă dinţii şi lăsă mâna 
tui Alecu. Bâeţiî legă mânele sălba
tecului cu brâu lui Miron şi îi băgă în 
gură şi o batistă, ca să nu pótá ţipa.- 

După asta îl ridică şi îl tîrî până la 
pólele colinei. Acolo găsi pe Billi
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Bent leşinat, dar viu şi pe un Indian 
cu capii spart.

Nu departe curgea un rîuleţ. Miron 
aduse apa şi stropi pe vânător, care 
numai de cât îşi veni în fire.

EI se sculă şi privi lung, frecându-şi 
fruntea, părea aducându-şi aminte de 
cele întâmplate, în sfïréit spuse: bine 
că aţi venit adminterlea me lua naiba... 
am crezut că e numai unu şi pe când 
vroiam să’l leg pe onorabilul, el făcu 
cu capu spre mort, care nici c’un preţ 
nu vroia a sta, alţi miserabilî... pare- 
mi-se doi m’apucă de picióre, mă trînti 
jos, atunci am urlat de întâia oră, am 
isbutit să’l apuc pe unu de gât pe când 
ine tiraîi, şi am urlat a doua oră al 
treilea nici nu ţiu minte când... ei, dar 
voi... aţi scăpat cu noroc?

— Cum vezi Mr. Bent : unu e omorît 
saîi rănit de mine, al tu e aci, póte vrei 
să’l vezi?

Bent se sculă in picióre, se întări, 
bău încă puţină apă cu rom şi spuse.

— Acu băeţi ştim destule, ne ajunge, 
mâne cu zori vom avea în spinarea 
nostră céta întrégâ de aceşti miserabilî.

— Să ne grăbim să dăm de ştire. 
Pe cei morţi îi lăsăm aci, pe ăsta îl 
luăm cu noi.

Indianu ş’a venit în fire şi putea sta 
în picióre. Cei-l’alţî doi eraű morţi, 
morţi ca toţi morţii. «Vulturii şi lupii 
vor avea de lucru după plecarea nostră, 
spuse încet vânătorii, hai, băeţi I

Repede, aprópe cu fuga, înpingând 
Indianu, care nu prea vrea să mérgà, 
înainta eclerorii noştrii spre tabără.

— Cine vine? auzi ei de departe, 
staţi locului că primiţi un cadou de la 
mine urmă vocea santinelei.

— Mr. Good, noi suntem, spuse Billi 
rîzind.

— Nu ştiu eu, cine sunteţi... spune

parola, căci, ’ţi trîntesc lina în cap.- Cu 
toţii auzi cum betrînu rîdica cocoşu la 
carabină.

— Mr. Good 
Dumnezeu, suntem noi Billi Bent şi cu 
Românii: Alic, George şi Miron, Iasă- 
ne să trecem.

— Nu ştim «parola», noi am plecat 
înainte de a se spune «parola».

— De ar ieşi luna, betrînu ne ar 
vedea şi ne ar recunoşte, spuse Miron, 
nu e ce face, se aşteptăm.

— Mr. Good, se supără Billi Bent, 
nu e timp de joc, ai se dai séma de 
râul care îl faci, ai luat prea în serios 
slujba de santinelă, n’avem de perdut 
nici un moment, Indienii peste patru 
césurï ne vor ataca, şi dumnéta nu ne 
laşi se intrăm în tabără.. nu cunoşti 
vocele nóstre?

— Nu cunosc.
— Atunci chémà pe Mr. Cook...
— N’am nevoie să’l chem... aşteptaţi 

până va ieşi luna.
— Luna nu mai iese, chemă pe 

Pedro Vincente.
— N’am nevoie, aşteptaţi.
— A înebunit betrînu, spuse Miron,

. stai, onorabile, că îţi fac eű. « Băeţanu 
iute schimbă patronu din puşcă, puse 
altu cu ploie- şi după asta, până ce 
ceî-l’alţi să bage de sémà, întinse puşca 
şi trase în piciórele bétrînuluî.

Un ţipet şi o înjurătură ne mai auzită 
isbucni din gura fostului director de 
saltinbaci. El căzu la pământ văitându- 
se că l’au ucis, şi că e mort.

La înpuşcăturâ, la ţipete alergă Cook, 
Vincente Solomon şi alţii. Aprinse făclii 
şi atunci înţelese tot. Noroc că Mr. 
Good avea în picióre cizme de piele 
de bizon, altminterea o păţea betrînu.

— Ce eram se facem dacă onorabilul

pentru numele lui

04
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director nu vrea nici c’un preţ să ne 
dea drumu, se justifică Miron.

— In orî-ce caz trebuia să tragi în 
aer, ci nu în piciórele Mr. Good.

— Lasă, că me eartă el, dacă va 
şti ce putea se facă.

Billi Bent adună şefii expediţiei şi le 
spuse scurt: «peste patru césurï vom fi 
înconjuraţi de Indienii A p a c e s, cei

Cei mai betrîni şi mai experimentaţi 
eraű de părere să páráséscá lacul şi să 
se întàrésca pe Muntele Perdut, cei 
tineri ziceau se aştepte pe Indieni în 
vale şi să se apare.

Betrînul isbuti să convingă tinerimea 
să lepede tote greutăţile, bagagele, 
vitele, în sfîrşit tot ce nu se póte sui 
pe Muntele Perdut.
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Gambuzino se ridicli pe Muntele Perdut.

Peste o jumètate de cés nimenea n’ar 
fi putut zice că pe malul sudic al lacului 
ar fi fost odată vr’o tabără.

Ţipenie de om nu se zărea pe aici ; 
furgónele părăsite şi vitele care păşteaă 
liniştit, eată tot ce rămase din tabără.

E. Lupu.

mai teribili din tóté triburile sălbatice, 
şi cei mai neînpăcaţî vrăjmaşi al né- 
mului nostru; am ucis pe doi spioni şi 
am adus pe al treilea, céta trebue să 
fie mare dacă va îndrăzni se trimétá 
spioni până la tabăra nóstra. >

Toţi se strînseră înpregiur să se sfă- 
tuéscà ce să facă. Oponiile se despărţi :

*
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h prem uită că mai întêiü trebue s’ajungem la 
Munte, să’l găsim liber şi pe urmă s’aducem 
jertfă.

Vulpea era rivalul lui Cascabel, căcî după 
tóté drepturile şi după vechime el trebuia 
să fi fost ales ca şef după mórtea Vultu
rului Negru, părintele lui Cascabel. Dar Vul
pea n’avea tocmai calităţile necesare unui 
şef suprem. Densul era prea nehotărător, 
prea lung cumpănea până ce’şî lua o ho
tărâre. Cascabel era mai tênër, dar de o 
bravură şi cutezanţă ne maî pomenită. Asta 
făcu pe Indieni să'l alégá, de şi pe nedrept, 
în locul Vulturului Negru.

După o tăcere, Cascabel de o dată se ri
dică:

— Vulpea va plecă şi va da ordin óme- 
nilor să fie gata ; fratele meü de şi bëtrân* 
însă alérgá ca un tênër!

Vulpea era tot-odată şi măgulit şi atins 
de vorbele şefului. Ei înghiţi obida, şoptind 
între dinţi : să nu te îneci de bătrânele 
mele óse.

— Tênërul meü frate, s’adresă el către 
Calul-Àlb, më va urma, pe când Cerbul Roşu 
se va duce în partea opusă ca să va<Jă şi 
să audă. Indienii se înclină respectos şi în- 

• tr’un moment dispăru în iarba 'naltă a 
Preriei1).

Şeful Peilor Roşii în timp de resboiü se bu
cură de o autoritate nemărginită. Lângă 
dênsul şi după cererea lui se adună un fel 
de consiliü, compus din şefii de a doua mână, 
însă numai ca sfetnici; dorinţa şi porunca

una asfinţise. Şeful Indienilor, Cascabel, 
şi încă cu trei ajutore ale sale, nu dormise 

în nóptea asta. EI, la un chilometru de la
găr, aşteptaă întorcerea spionilor.

Presupuneaü că din partea opusă a Mun
telui Perdut trebuia să fie ceva, căci zăriseră 
d’asupra locului acela nisce puncte negre 
care aü fost recunoscute, că eraü vulturi, de 
către agerii ochi al şefului. Ce aü căutat 
vulturii şi încă aşa de numeroşi d’asupra 
Muntelui Perdut ? Să fi fost vr’un hoit acolo, 
nu s’ar fi grămădit atâţia.

Pe urmă, pe sérá, o lumină roşiatică se 
ridică din partea lacului.

Tóté împreună fáceaü pe Cascabel să tri
mită spioni. Deja mal mult de un ceas tre
cuse şi Indienii răbdători aşteptafi vr’o veste, 
însă vremea trecea şi trimişii nu se mal 
întorceaü.

— S’a întêmplat ceva, <|ise încet şeful 
suprem, nu se póte să zábovéscá atât.. e 
vr’o nenorocire.

— Luna se ridica, când aü plecat, şi acum 
.asfinţi, urmă vorbele şefului Calul-Alb, alt 
şef, un tênër ’nalt şi spătos.

— Manitu ne pedepseşce, urmă vorbele 
celui de al treilea, un bátrén, cu nişte ochi 
şireţi şi care din cauza vicleniei sale se nu
mea Vulpe.

La vorbele Vulpe!, Cascabel tresări. Ma
nitu ne va erta, după jertfa ce o vom aduce 
pe Muntele Perdut.

— Hug! l)esclamă Vulpea, dar şeful su-
î) Sug, esclamaţie care însemnézà în limba in

diană afirmare şi une-orî esclamaţie, sau un semn 
de surprindere. Câte odată şi afirmare. *) JPr&ria, câmpie.
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şefului suprem e absolută şi se execută fără 
desbaterî.

Rëmas singur cu Calul-Alb, Cascabel ’î 
spuse : Acum noi să vedem ce s’a 'ntêmplat 
cu cercetaţii noştri, ţi, privind horizontul, a- 
dăogă: e miezul noptiî, avem, penă ce Pa-

fără a face cel mai mic sgomot, a înainta 
spre apus.

Peste un sfert de ceas de marş forte greii 
prin câmpia deschisă, indienii s'aű ridicat 
în picidre şi merseră delà copac la copac penă 
ce trecură ţi pădurea. Aci eï staü ţi resuflă.

WWMM

I
Cascabel, şeful indienilor Caieterros.

— Bine, îî şopti la ureche un glas, bine,surea Zorilor1) va începe cântecul sëô, destul 
timp ca să ne întorcem îndărăt. Pleacă şi 
eű te voiü urma.

Tênërul indian se culcă pe burtă ţi începu

fratele meü e uţor ca ven tul, el póte să 
trécâ prin rândurile vrăjmaşilor, ca jaguarul 
printr’o stână de oî, de aci înainte veî purta 
numele de Yaguarl 

— Hug! rëspunse ceM’alt.î) Pasărea Zorilor saű ciocârlanul Preriei.
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Nici un sgomot, o linişte de morte îm
prejur, numai din când în când, departe spre 
munţi, plânsul şacalilor rësuna jalnic şi în
trerup tăcerea nopţeî.

— Mare lucru de n’aü că<Jut în capcană 
omenii noştri, şopti din noü Cascabel, şi din 
noü se ascunse în iarbă şi începu a urma 
drumul spre Muntele-Perdut.

— Audi? întrebă Jaguarul?
Cascabel ridică capul de la pământ şi clă

tină din el: „Nimica, ce eredi că e?“
In vale şacalii se certă la un hoit.
— Urechile fratelui meű sunt deschise şi 

au<Jul sëü întrece au<jul cerbilor, are s’ajungă 
un mare şef... pornim înainte... vom vedea.

Trecu încă cât-va timp; sëlbaticiï tot în
covoiaţi, tot cu ochii ţintiţi înainte şi as
cultând mereü, se maî apropie de Munte. 
De o dată ceva negru trecu pe lângă dânşii 
aprópe călcându’î.

— Fratele meü avu dreptate, şacalii fug 
din drumul nostru în vale... ţrebue să fie 
ceva...

— Stai aci şi aştâptă-mâ, când vei au<Ji 
urletul de lup, apropie-te, spuse încet Cas
cabel, dupë ce eî ajunseră în vale.

Şicând asta, dispăru. Peste un minut ră
sună un urlet jalnic, Jaguarul se sculă în 
picidre şi se duse spre dênsul.

Jos sta Cascabel lângă un cadavru, şi încă 
altul fu zărit de Jaguar.

— Doî morţi, spuse repede el, al treilea 
urmăresce inimicii, saü e prins şi luat de 
dânşii.

— Stai aci, eü më duc së vëd ce este. 
Cercetâză ce s’a întâmplat aci, îmi vei spune 
la íntórcere.

După plecarea lui, tênërul indian adună 
o mână de taiox), care pe ici pe colea lu
minaţi iarba. La lumina fosforescentă a gân- 

- dacilor putu observa posiţiunea cadavrelor, 
rănile lor şi iarba mototolită şi călcată în 
picidre.

La venirea lui Cascabel, el îi spuse: Aü 
fost omeni... albi... neexperimentaţi de a*şi 
ascunde faptele... tinerii ce mergeaü împreună 
la început s'aü despărţit pe urmă... găsii 
locul unde aü stat... unul merse înainte.... 
a fost apucat de ai noştri, rănit, aü venit

pe urmă cei-ralţi trei, ei uciseră omenii no
ştri, al treilea fuse dus de inimici... abia 
viii, bătut, saü rănit.

— Bine, aşa este, i-am urmărit până 
aprópe de sentinelele lor... Pisica-Sălbatică a 
fost dus rănit şi se găseşce la dânşii. Tê
nërul meü frate va ajunge departe...

— Să mergem îndărăt, până în zori să fim 
la tabără; pe fraţii noştri omorâţi îi vom 
lua cu noi. Acum indienii mergeau încet îm
povăraţi de greutatea cadavrelor, dar nefe- 
rindu-se de nimic. De odată un om sări 
dintr’o gropă de alături de dânşii. Era Cerbul 
Roşu.

— Fratele meü, <jise Cascabel, adevërat 
sare ca un Cerb. Ce veste mi-ai adus?

Cerbul Roşu repetă şefului sëü noutăţile 
deja cunoscute de noi.

— Bine, spuse şeful, ai ochi de lup şi 
urechi de vulpe, poporul nostru e fericit 
având asemenea ostaşi.

Nimic nu bucură atât de mult pe un in
dian ca lauda, primită de la superiorul sëü ; 
pentru o asemenea laudă fie-care ostaş e 
gata să se asvârle în foc; şiretul Cascabel 
cunoscea bine slăbiciunea supuşilor sëï şi nu 
se scumpea să’i laude, voind së’ï atragă cu 
totul spre sine.

In zori ajunseră toţi trei la tabără.
Acolo mica oştire, deja călare pe cai, gata 

de plecare, aştepta numai sosirea şefului. 
Sosind, le ţinu o mică cuvântare:

„Fii ai bravei şi puternicei naţiuni, în
cepu el c’o voce năbuşită, trebue să vë co
munic o veste tristă. Doi din mijlocul nostru 
nu mai există, umbrele lor sunt acum la 
mare vênëtôre dupë bizoni pe lumea cea- 
Taltă, împreună cu Manitu, părintele tutulor 
fiinţelor şi creatorul universului. Inimicii 
noştri, neîmpăcaţi, cari cu feţele palide, cu 
inimele negre, cu vitejia iepurilor, lepădătura 
némuluï omenesc, cerşetorii nemernici ai 
aurului, • pentru care sunt gata să*şi vîndă ' 
cinstea şi sufletul, Gambuzino, mişelesce aü 
omorât pe doui şi pe al treilea rănit Taü 
dus în tabăra lor de lângă Iacul Munteluî- 
Perdut“. Terminând discursul, chemă pe aju
torii sëï, r0maşi în urmă cu cadavrele şi 
arătă cetei pe cei ucişi.

Efectul produs de vorbele şefului fu teribil.i) Taio, un fel de gândac luminos.

i
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Un urlet de ură neînpăcată isbucni din pép* 
túri le roşilor ostaşi.

— Da, fraţilor, numai mór tea lor şi şvab 
jmrile1) atârnate în vigvamurile2) nóstre ne 
va putea puţin linişti şi împăca cu mórtea

După un sfert de cés íntréga cétá în’ cap 
cu Cascabel porni spre Muntele Perdut. Mer
geau încet unul după altul în linia indiană 
trimeţând înainte spioni.

Vr’o 10 omeni rëmaserâ ca să îngrijéscâ de

cadavre. Ostaşii ucişi împreună cu armele 
lor, fură învăliţî într’o piele de bizon şi 
aruncaţi într’o gropă. íntréga ceremonie nu 
dură lung; peste un sfert de cés cel rămaşi 
ajunseră grosul cetei.

celor treî din cei mai bravi din ostaşii 
noştri.

* •].

*) Svcilp, pielea .de pe cap jupuită cu păr. 
*) Vigvam, casa Indianului.

»
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partă în doué grupe şi sä ínconjóre lagărul 
Pieilor albe.

Indienii se despărţiră şi, în góna mare a 
cailor, porniră spre vrăjmaşi.

La 50 de paşi de la corturi de odată se 
opriră şi scoţând nişte urlete asurzitóre, des- 
cărcă puştele asupra corturilor şi furgónelor.

Din lagăr nimeni nu se mişcă.
— Ţi-am spus că găseşti numai locul. 

Şeful suprem e încă tênër şi are nevoe de 
omeni experimentaţi, pasërile aü sburat lă
sând cuiburile. Vulpea ştia asta!

— Părintele meu avea dreptate, răspunse 
Cascabel, dar în tot cazul, în apă sau în aer 
trebue să fie aci nu departe.

Indienii mal descarcă încă odată şi vë- 
(Jând că nici de astă dată n’aü produs 
nici un efect, aű renunţat să mai pârdă 
praful degéba.

EÏ se apropiară de corturi şi căruţe, dar 
şi de data asta ţipenie de om nu se arătă.

Atunci Cascabel ridică capul în sus şi vëçlu 
pe vârful Muntelui un stég mare, albastru 
cu roşu, care fâlfâia în aer.

— Avea bëtrânul dreptate, şopti el.

La vr'o douë kilométré de lac, Indienii 
şe oprea. începuse a se crăpa de <Jiuă, o lu
mină roşiatică s’aprinse la orizont, stoluri 
de pasërï sëlbatice sburaü despre lac, semn 
că sórele trebue să resară.

In depărtare se zäreaü acoperişurile albe 
ale furgónelor. Focurile aprinse de cu sâră 
nu se stinseră, căci un fum alburiu se ridica 
d'asupra lagărului Minerilor.

Spionii se întorseră. Vestea adusă de dânşii 
era cu totul favorabilă: „Albii dorm ca nişte 
guzgani în corturile lor, spuneaü eî. ÎI vom 
omorî ca pe nişte câni şi carnea lor vom 
arunca-o ciorilor şi şacalilor.“

Cascabel se sfătuia cu şefii: „Dorm saü 
ne păzesc şi vroesc să ne pue vr’o capcană, 
de arată atâta linişte? nu se póte să nu 
scie de prezenţa nostrăl“ La aceste între
bării ale şefului, Vulpea rëspunse: „Nici nu 
dorm, nici capcană. Am zis“.

— Cred că ne aştâptă şi sunt pregătiţi 
să ne întâmpine, spuse Jaguarul.

— Eù însă cred că dorm şi nu ştiu des
pre prezenţa nostră, adăogă Cerbul-Roşu.

— Vom vedea numai de cât, rëspunse 
Cascabel, şi dădu poruncă ca câta să se îm-

E. Lupu.
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După dejun, bétrâna Rucsancla îm
brăca copiii şi ieşi cu ei în grădină. 
Mitică luă căruciorul cu densul, iar Le- 
nuţa păpuşa.

— Ştii ce Mitică, zise atunci Lenuţa 
fratelui seu, să mergem colo unde creşte 
varza, să vedem dacă nu vom găsi şi 
noi vr’un copil ?

— Hai să mergem Lenuţo? fu rés- 
punsul lui Mitică. Şi ambii copii plecară 
spre locul desemnat. Lenuţa intră prin
tre cocenii de varză, căutând cu mare 
băgare de semă sub fie-care cocean, 
ba chiar sub şi în mijlocul frunzelor. 
După zece minute de căutare Lenuţa 
se apropie de Mitică, care o aştepta 
cu mare nerăbdare.

— Ei. . . ai găsit ?
— Nu e! Nu e nici un copil!? zise fetiţa.
— Se vede că numai unul a fost — 

pe care l’a luat mamiţa! esplică Mitică.
Şi ambii copii, superaţi puţin de ne- 

isbênda lor, ieşiră din varză.

Abia uşa iatacului se închise după 
copii şi iată că ei năvăliră asupra ta
tălui lor cu mii de întrebări :

— De unde l’a adus mama? întrebă 
Lenuţa.

— L’a cumperat ! zise Mitică.
— Aşi, par’ că copiii se cumperă, 

réspunse Lenuţa. Spune tată, de unde 
l’a luat mamiţa.

— L’a găsit în grădină . . . sub o 
varză! zise tatăl.

— Sub varză? se miră Lenuţa.
— Sub varză? esclamă Mitică.
— Da, sub varză, repetă tatăl. Ieri 

sérá, pe când v’aţi culcat mama vostră 
s’a dus în grădină şi acolo . . . sub o 
varză a găsit pe micuţul nostru Petrică.

Copiii eraű forte impresionaţi de 
acestă întîmplare; întreaga ziulică ei 

, nu vorbiră de cât de faptul cum mama 
lor a găsit în grădină, sub o varză, 
pe micuţul lor frate Petrică.

Z. A.

■
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EVENIMENTELE PRIMEÏ ZILE

©ă ne întorcem la amicii noştri, fraţii 
Lupu şi cei l’alţi, care faceau parte 

din caravana căutătorilor de aur de sub 
conducerea lui Bob Cook şi Pedro.

Cititorii noştri cunosc împrejurările 
cari aii făcut pe Gambuzino să scape 
de Indieni pe Muntele Perdut.

In primele momente, pe platoul a- 
cestui munte domnia o dezordine şi o 
învălmăşală ne mai veqlută.

Oamenii sperieaţi şi grămădiţi într’un 
loc, vorbiaű şi ţipau cu toţii, bagajele 
aruncate fără nici o socoteală; sacii cu 
proviziunï, lăzile cu muniţiuni şi armele, 
tóté cereaű o regulă.

— Pece omeni, cu armele încărcate, 
să vie íncóce! tună de odată vocea lui 
Cook. Ca prin minune se făcu linişte, 
şi din cârdul de mineri se despărţiră 
io inşi şi se aşezară lângă şeful lor.

— Billi Bent cu vânătorii va ocupa 
trecătorea ; apoi el mai zise : Pedro 
Vincente cu 20 de omeni va aşeqla 
bagajele ; Solomon cu 10 ómeni va 
întinde corturile; cinci vânători se vor 
duce dupé vénát,. Românii vor face de 
gardă pe verful muntelui.

Din mulţime au ieşit Alecu şi Jorgu, 
cât despre Miron, nimeni nu ştiea unde

e. L’au strigat, l’aű căutat prin mulţime, 
însă nu afîară nimic.

— Dragii mei băeţi, ocupaţi posturile, 
s’adresă Bob Book către Români, în ce 
priveşte dispariţia amicului nostru Miron, 
me voi îngriji eu singur ; şi zicând 
acestea pentru că së mai lineştească pe 
Alecu şi Jorgu, luă puşca şi se scoborî 
în vale prin îngusta trecatóre, prin care 
Gambuzino a suit muntele.

In vale, la pólele Cerro-Perdito, dom
nea o tăcere adîncă. La o depărtare de 
trei chilometre, pe malul lacului, se 
zărea o mişcare ; indienii înconjurau 
fosta tabără a minerilor.

De odată din tufişul de alături s’auçli 
un gemăt însoţit de o voce plîngàtôre, 
ce (Jicea : O ! dragul meű amic, iubitul 
meu Maurică, am să te perd, ce neno
rocire, ce crudă nenorocire !... Dupé 
asta urmă o tăcere, un suspin, ö săru
tare şi mai tírziű din noű vocea, pe 
care vênëtorul o recunoscu numai de cât, 
urmă: bietul meű cal, cum să te pă
răsesc, cine ştie în ce mâini vei ajunge, 
mai bine nu te mai cunoşteam,.. . rëmîï 
sănătos, nu cred să ne mai vedem pe * 
lumea asta . . . Dupé acésta, din noù, 
un suspin adînc şi o sărutare.

À U'.' ■'
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Vânătorul îşi duse mâna la ochi şi-’şî cât îi lua picorul, s arată urmat de vro
çlece călăreţi sălbatici.

— Calul lui Bent, góna începe, şopti 
vânătorul.

Vecji c’avuï dreptate ? Priveşte eapa 
lui Billi Bent, beata Vulpe, peste un 
sfert de ceas va fi în stăpînirea inimi- 

nu te cilor noştri, dacă şi de astă dată nu le 
va juca vr’o şotie.

sterşe o lacrimă.
— Bietul băiat, cât de mult suferă, 

şopti el încet şi tuşi ca së fie aucjit.
Miron s’arătă urmat de Maurul seű.
— D-le Miron, nu e timp de perdut, 

(Jise Cook încet, întristat de figura pră
pădită a băiatului, lasă calul şi 
mâhni, căci pentru un asemenea fugar

JH
r.c-;-

Un cal fugind cât ÎÏ lua piciorul, s’arată urmat de vr’o çlece călăreţi sălbatici.

— Aşa va păţi şi Maurul meú? cjise 
Miron.

— Vom vedea! Insă, în tot cazul, 
greű vor reuşi dihăniile roşii se pue 
mâna pe asemenea fugari ca Vulpea şi 
Maurul ; së ne suim mai sus ca se privim 
góna; din partea Indienilor până acum

speranţa de scăpare nu e de tot perdută, dar 
îi trebue şi lui vreme ca să se mai 
depărteze de bivuacul sălbatecilor. Miron 
mai sărută odată calul, îi netetji cóma 
şi purcese, cu capul plecat, dupe vâ
nător. In timpul acesta o nechezeală 
ascuţită s’autji în vale şi un cal, fiigind
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Iapa însă se găsea în cercul cel mai 
apropiat făcut de călăreţi, când un indian 
vetjînd o distanţă de vr’o cinci paşi între 
dênsu şi eapă, întinse mâna şi aruncă 
laţul, însă vicleana fiinţă de o dată 
stătu locului, ast-fel că indianul arunca 
în deşert laţul, şi, ne-aşteptînd o ase
menea manevră din partea epei nu-şi 
putu opri fugarul şi se lovi de dênsa. 
In timpul acesta ea se ridică puţin pe 
piciórele de dinainte şi cu cele de din
dărăt lovi aşa tare în cósta calului in
dianului în cât acesta, ca secerat, se 
rostogoli la pămînt împreună cu călăreţ. 
Dupe aceasta ea’şi întorse capul, privi 
inimicul trîntit, necheză ascuţit, şi facînd 
doue trei sărituri enorme, într’o clipă 
dispăru din ochii celor ce o urmáriaű.

—■ Ei, nu-ţi spuneam eu, că bătrîna 
mea preţueşte ceva, ce (Jici amice Cook ? 
întreabă Billi, frecăndu-şi mânele de bu
curie, sunt aprópe sigur, că acel cal 
lovit de eapa mea e mort, iar călăreţul 
e cel puţin cu v’un picior frînt; vedeţi, 
vedeţi, n’avui dreptate? Priviţi calul e 
mort saű rănit de morte, iată că săl
baticii descalică şi încep al jupui . . . 
Bietul călăreţ, urmă Billi, care avea o 
vedere admirabilă, iată îl ridică, îl ţin 
... vai ! le-a scăpat, iată-1, cade jos . . . 
’Ţi place, D-le Miron?

— Bine, minunat, numai de ar scăpa 
şi Maurul meu atît de fericit, cum scăpă 
eapa d-tale, D-le Billi, <Jise maî cu ve_ 
selie bietul băiat.

— N’ai grijă, D-le Miron, n’aî grijă, 
va scăpa şi Maurul cu onóre.

De bună seamă, par’că spre a se a- 
deveri cuvintele spuse de venător, góna 
dupe Maur se încinse imediat. El păştea 
pe malul stâng al rîuleţului, care se 
vărsa în lac. Indienii învăţaţi minte de 
eapa lui Billi, făcând un semi-cerc îm-

nu e nici un pericol, căci sunt ocupaţi 
cu prinderea dobitocelor nóstre.

De pe o stîncă, care, prin înălţimea 
sa domina câmpul vetjură Miron şi vâ
nătorul un tablou admirabil.

Ceata sălbaticilor se despărţi în trei 
grupuri. Un grup se ocupa cu jefuirea 
furgónelor lăsate, alta, şi cea mai nu- 
merosă cu prinderea vitelor şi a treia 
compusă, se vede, din cei mai abili 
lazero, pe cai mai sprinteni, cautau se 
înconjore eapa lui Bent.

— Bob, unde eşti; se au<Ji glasul 
lui Bent.

— Vino aci, dar urcă-te pe la dreapta, 
acolo e o cărăruşă ... se vede tot ce 
se petrece în vale . . .

Peste un moment capul lui Bent 
s’arătă de dupe stîncă.

— Bine, D-le Miron, începu el, dacă 
eşti sănătos de ce n’ai dat cel puţin un 
semn de viaţa; toţi omenii noştri sínt 
înspăimântaţi că ţi s’a întîmplat ceva.

— Nu m’am dus să’l caut, şi nu Tarn 
găsit? cjise Cook cam supărat.

— Da, da aşa e ; însă . . .
— Taci şi vino încoce, îl întrerupse 

Cook, Vulpea ta, Billi, e în mare pri
mejdie.

— Bătrîna mea, se póte?
— Da, da, mîrţoga ta, priveşte.
De bună seamă, eapa, care era la 

început la mare depărtare înaintea călă
reţilor sălbatici, acum începuse, pevecjute, 
a-şî micşora fuga sa.

— Se póte óre un cal de rasă să se 
lase se fie ajuns de nişte mus tangos ? *)

Billi Bent nu mai zîmbi.
— Lasă, lasă, <Jise el, vei vedea ce 

preţueşte bătrîna mea.

*J Mustangos — cat micY semi-sClbatict din câmpiile 
Americet de Nord.

16
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prejurul lui, începură a înainta încet spre 
densul.

Maurul ridică capul, privi stînca unde 
ştiea el că se află stăpînul sëù şi ne
cheză jalnic, par’că ar fi vrut se arate 
primejdia în care se afla.

— Perdut, perdut, strigă Miron, de 
o parte lacul, de altă parte rîul, pe 
care e cu neputinţă să-l treacă, apoi 
cercul diavolilor roşii, nu’î nădejde de 
scăpare !

— N’aî grijă, D-le Miron, nu crede, 
că dacă Maurul n’ar avea v’o scăpare 
ar paşte atît de liniştit ; dór nu e prost...

Cercul vrăjmaşilor se strîngea mereü, 
calul urma a paşte, apropiindu-se de 
ríű. Când primul indian ridică mâna cu 
laţul, calul făcu o săritură înainte şi de 
la înălţimea malului s’aruncă drept în 
mijlocul rîului. Un strigăt de mânie şi 
de surprindere isbucni din partea In
dienilor.

Eï, ce çlicï despre săritura Maurului, 
s’a mai vecjut o asemenea săritură ? 
întreabă rîzênd Cook.

— Tăceţi, e ceva ne mai pomenit, 
bolborosi Bent, o săritură aşa de gro
zavă, dómne fereşte, nu e lucru curat> 
trebue së se fi făcut bucăţele. . .

Miron rëmâsese cu gura căscată, cu 
ochii holbaţi, alb ca varul şi tremurînd.

— Priveşte Ia stînga, arată Cook, 
priveşte D-le Miron, ce ve<Jî acolo?

— Maurul care se agaţă ca o pisică 
pe cel l’alt mal, spuse baiatul aprópe 
plîngând de bucurie. A! ce fericire! ce 
fericire! a scăpat iubitul meű, scumpul 
meű, drăguţul meű cal. Şi’ncepu a bate 
din palme şi a sări de bucurie.

— Mai încet, D-le Miron, mai încet, 
nu uita că suntem în apropierea celor 
mai teribili vrăjmaşi ai noştri. Acum 
dupe ce Maurul şi cu Vulpea aű scăpat, 
putem şi noi se ne urcăm sus.

— Priviţi cât de ploaţî se întorc in
dienii spre şatrele lor, çhse Miron.

Din depărtare vêntul aduse o ne- 
chezeală, prin care Maurul par’că îşi lua 
rëmas bun de la stăpînul sëu.

— Du-te sănătos, du-te, drăguţul 
meű, bine că eşti liber, acum cred şi 
eű că nimeni nu e în stare se pue mână 
pe tine.

— Ascultaţi, întrebă Billi Bent, 
n’aucjiţi ceva ?

— Ba da, ba da, un cal nechează 
şi alţii îi rëspund.

— Tocmai, aşa este. Maurul întrébà 
în pustietate care din camarazii sëï a rëmas 
liber şi bătrîna mea îi rëspunde : eű, 
singură eű.

Toţi rîseră de această esplicare.
— Acum să ne ţinem, la nópte saű 

în zori de <Jiuă mutrele văpsite vor în
cerca se ne prindă şi pe noi cum voiră 
să prindă dobitocele nóstre, <jise Cook, 
dar mare e Dumnezeu, vom vedea cine 
pe cine.

— Së nu păţească ca şi cu bătrîna 
mea, qlise Bent.

— Saű ca şi cu Maurul meű, adăogă 
vesel Miron.

Peste un sfert de ceas ei se aflaű în 
mijlocul amicilor lor.

O NOAPTE FURTUNOASĂ.

In cortul principal, lângă un foc 
uriaş, cunoscutele nöstre, Miss Eva şi 
ambele copiliţe Nelly şi Bianca se jucaű 
lângă un cuptor improvizat de Solomon.

Bătrînul negru tăea nişte vreascuri, 
pe când James Good ’şî fuma liniştit 
pipa, privind cum o bucată de carne de 
cerb se prăjia, stropind jăratecul tras

v —
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să se certe cu Jorgu şi să facă pe fetiţe 
să moră de rîs povestindu-le întîmplarea 
cu bătrîna mîrţdgă a lui Bent.

— Acum tăcere, ţlise Cook, după ce 
femeile se ridicară de Ia masă.

sub ea şi răspîndind, în aerul de seară, 
o aromă înbătător de gustosă.

— Eată ne şi noï, çlise Cook, puind 
puşca lingă un stejar bătrîn.

— Bine că aţi venit şi că sunteţi cu 
toţii, căci noi era aprópe să murim de 
nelinişte, Ziseră femeile.

— Unde aï fost Miron? se póte să 
te rătăceşti atîta timp? Dar dacă, dómne 
fereşte se întîmpla ceva reu cu tine.

— N’am fost departe ... în vale, 
’mï luai rèmas bun de la Maurul meu.

— Dar ce s’a întîmplat cu el ? întrebă 
Nelly.

— Nu e timp acum domnişoră de 
povestit, lasă că-ţi va povesti el pe urmă 
întîmplările Maurului ; acum, D-le Miron, 
te rog, du-te de cheamă pe fraţii dumi- 
tale, dar tot odată, spune hu Paolo şi 
lui Huan se stea la locul lor.

— Cu plăcere.
Peste cate-va minute Românii strîn- 

geaű în braţe pe ştrengarul de Miron.
— Bine, me, tu tot nu te astîmperi? 

îi c;lise răstit Alecu.
— Lasă, frate, nu me mai certa şi 

dumneata, sunt eű destul de cejtat, 
haide ţi acum la cartierul general, eű 
sunt ordonanţa şefului nostru, D-l Bob 
Cook, de la care v’am adus porunca, 
ca într’o clipă se fiţi la faţa locului 
amîndoi, pe când Paolo şi cu Huan vè 
vor înlocui. Jorgu nu Zicea nimica, numai 
surîdea privind pe ştrengarul seu frate.

— Porunca e îndeplinită, D-le Cook, 
Zise Miron grav, amîndoué sentinelele 

• sunt de faţă.
— Bine, mulţumesc, acum la masă 

şi pe urmă ne vom sfătui ce e de făcut.
Mîncară repede şi în tăcere; situaţiunea 

era prea gravă, ca să se permită glume, 
din pariea celor^mari, afară, se înţelege, 
de Miron, care isbuti în timpul mesei 
să supere pe Miss Eva vărsîndu-i cafeua

Ştim cu toţii situaţia nostră. Muntele 
numai prin strímtóre se póte ataca ; 
prin urmare trebue întărită strîmtorea. 
In zori, dupe obiceiű, Indienii vor căuta 
se ne atace; aprópe e cu neputinţă să 
potă isbuti. Cunosc îndestul posiţiunea 
nostră, suntem aci în siguranţă, afară 
însă dacă vor îndrăzni se ne aşedieze; 
atunci vom căuta alte mijlóce de.scăpare. 
Pedro .Vincente, cam câte zile creoli d-ta 
se ne ajungă proviziunea ce ó avem?

— Nu e multă, D-le Cook, rëspunse 
Mexicanul, pentru patru qlile vom avea 
destulă, după acestea ce va da Dumne
zeu.

— Sally, s’adresă Cook atunci către 
bătrînul negru, în privinţa vênatuluï, ce 
creţii ? îmi pare că ai fost astă-zi la 
vénát ?...

— Nu, n’am fost eű, dar vênàtoriï 
aű ucis io căpriore într’un timp fórte 
scurt ; ei spun că aű veţlut destule, 
aşa că aşi crede că putem nădăjdui ca 
vénát să fie destul pe munte.

Se făcu tăcere, toţi deveniră trişti şi 
gânditori.

— Acum trebue să facem trecétórea 
nepracticabilă.

Se sculară cu toţii. — Sórele apunea.
— Mai avem un ceas, ţhse Solomon, 

privind sórele.
— E destul timp.
— Billi Bent, ocupă-te de arme şi 

de muniţiuni.
— Solomon cu 30 de omeni va a- 

duna tote pietrele de prin prejur, aceasta 
va fi artileria nostră ; Zece omeni cu 
D-l Good vor săpa doue şanţuri ; Ro-

\
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mânii cu cjece omeni vor căra lemne, 
iar noi Vincente avem alt-ceva de făcut.

In scurt timp platoul, până atunci 
tăcut şi liniştit se prefăcu într’un câmp 
de activitate şi energie. Toţi din răsputeri, 
înţelegând, că de reuşita întărireî strîm- 
toriî atărnă scăparea tuturora.

Petróie enorme fură adunate şi for
mară nişte grămezi considerabile pe 
marginea occidentală a platoului ; ca 
vr’un stânjen de lemne uscate era aşezat 
la îndămînă. Un şanţ adine împedica 
suirea pe platoű ; numai cu ajutorul 
unei scânduri late puteai trece dincolo.

Cook cu Vincente plecară sé viziteze 
locurile pentru a pune sentinele.

înainte de asfinţitul sorelui întărirea 
muntelui era isprăvită.

O linişte adîncă domnea în vale, dar 
printr’un ochian se putea vedea mişcarea 
din tabăra indienilor. Un miros de carne 
arsă venia din partea lacului.

In partea opusă a strîmtorii, pe colţul 
unei stânci, doi omeni vorbeaű încet.

— Ţi-e frică Jorgule ?
— Ba nici de cum . ..
— Mie, frate, ’mi pare că me.găsesc 

pe stradă în Galaţi.
— Óre de ce Billi ne-a spus să stăm 

aci să-l aşteptăm?
— Nu ştiă, dar tu ce creqli ?
— Vrea să ne arate ceva, póte de 

asta .. .
— Unde să fie Alecu ? s’aucji din noii 

glasul lui Miron.
— E cu D-l Good şi cu Vincente, 

vizitează sentinelele.
— Postul nostru e unul din cele mai 

importante, ai au<Jit ce a spus Vincente?
— Ba bine că nu . . .
— Priveşte Jorgule, continuă tot a- 

ceiaşi voce,, abia asfinţi sórele şi se 
făcu întuneric, ai luat seama ?

— Nici n’am avut când ... ce ţară

ciudată, aici seară, ca la noi, nu există, 
dupe zi numai de cât cade nóptea, 
uite-te, nu se vede nimica, şi nu de 
mult se vedea încă destul de bine.

Amîndoi fraţii şedeaă ghemuiţi în 
earba cea înaltă şi rară de pe stâncă.

Jos, în vale, s’au<Ji urletul unui lup.
— Cum urlă, săracu, trebue să fie 

flămând ?
— Nici vorbă, răspunse Jorgu încet; 

nu striga aşa de tare să nu ne audă 
vr’un blestemat.

— Jorgule, aucji , par’că a că<Jut 
ceva ... ca şi cum ar da cine-va dura 
vr’o petricică?

- N’aud . . . mi se pare . . .
— Ascultă, ascultă . . .
De astă dată jos, în vale, la pólele 

muntelui, se aucjea un sgomot.
— Jorgule, spuse Miron la urechea 

fratelui séű, cine-va umblă . . . caută
ceva . . .

— Audi, par’că umblă cine-va . . .
N’apucă Jorgu se pronunţe cuvintele 

acestea şi eată pe cer s’arătă luna. De 
odată tabloul se schimbă. Amîndoi Ro
mânii rămase uimiţi, cu gurele căscate,. 
de splendórea peisagiului luminat de 
racjele lunii.

Lacul în depărtare se arata ca o 
oglindă imensă, stuful din prejurul séű 
abia se mişca clătinat de un vântişor.

— Ce frumos e, priveşte Miróne . . .
— Taci . . . nici o vorbă . . . uite-te 

jos, la pólele muntelui . . .
Jorgu încremeni, dupé ce aruncă o 

privire în jos.
— Doi indieni, şopti el, doi spioni, 

unu are pe piept zugrăvit un cap de 
mort, ce urîcios e ... ce e de făcut? 
Să dăm de ştire cui-va . . .

— Taci, şi nu face sgomot, ştiă eu 
ce să fac ; să încercăm cum bate puşca 
asta, darul ce mi-la făcut Billi ; el mi-a

■
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spus că o mână sigură şi un ochi bun Billi Bent, am ştiut eu ce fac, când 
nu póte să piardă încărcătura . . . ţi am dăruit Lencasterul ; o lovitură

mmm

Băiatul noslru întinse puşca şi ţinti in mijlocul capulut de mort desemnat pe pieptul sălbaticului.

admirabilă, drept în mijlocul capului... 
nu mai e om teribilul Cascabel, s’a dus 
pe lumea cea l’altă . . .

Vânătorul se ridică în picidre ca să 
strîngă mâna lui Miron.

— Acum nici un câine roşiii nu va 
îndrăsni se s’arate la Munte mai aprópe 
de un chilometru ; putem deci, se ne 
ducem să luăm o cafea ... ce întîm- 
plare fericită . . . acolo ’ţi voi povesti 
pe cine a atins glonţul d-tale.

Băeţii se ridicară mândri de faptul 
săvîrşit şi urmară pe Billi Bent.

— Mulţumeşte-i nu mai de cât D-lui

Băiatul nostru întinse puşca, un 
superb Lancaster, ţinti în 7)iijlocuc ca
pului de mort desemnat pe pieptul sălbati- 
cultu, şi aşteptă până ce ţeava nu mai 
tremură şi trase cocoşul. S’auçli o de
tunătură, un urlet de durere, póte chiar 
de agonie ; luna se ascunse sub un nor. 
şi totul s’acufundă într’un adînc întuneric. 
Când luna din noű s’arătă pe cer, jos 
la pólele muntelui nu se vedea nimic, 
numai departe, spre lac, o umbră, cam 
ciudată abia-abia se zărea.

— Bravo, D-le Miron, bravo, auriră 
băeţii strigând la spatele lor glasul lui
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In sănătatea eroului s’a băut un bu
toiaş mic ele zvis/ey1).

— Poftiţi la cafea, s’aucji glasul Evei. 
Cu toţii se puseră înprejurul focului, 
căci nóptea era cam recorosă.

— Acum să-mi povesti-ţî cum s’aű 
întîmplat lucrurile, s’adresă Cook către 
Billi Bent.

— începe D-le Miron, qlise Billi, eu 
te voiu urma.

— D-l Bent, începe Miron, ne duse 
pe stînca de spre apus de strímtóre şi ne 
(Jise : D-le George şi D-le Miron, aci e 
postul cel mai important din tote, ascul
taţi şi priviţi, şi dacă veţi vedea ceva 
periculos fiţi bărbaţi. După aceasta s’a 
dus şi noi remăserăm singuri. Vorbirăm, 
cât vorbirăm, se făcuse întuneric, de nu 
se vedea nimic, de odată amîndoï autjim 
par’că un sgomot jos în vale, la pólele 
muntelui. Ne întrebarăm ca ce putea sé 
fie, dar cum pe neaşteptate răsări luna, 
şi se făcuse lumină ca cjiua, atunci ză
rirăm doui sălbateci, cari veniau spre 
munte, unu se întorse cu faţa spre noi 
şi o rază de lună îi lumină un cap de 
mort zugrăvit pe piept cu culori albe.

Atunci întinsei puşca . . . urmarea o

Miron şi nu întreba pentru ce, vei vedea 
numai de cât. Cu asemenea vorbe întîm- 
pină Billi pe amicul seu Cook, când 
acela, obosit de atîta umblet, veni la 
cartierul general, cum numiau toţi în 
glumă cortul lui James Good, să ia o 
cafea.

— Bine, mulţumesc, dar aţi auţlit 
detunătura, de cine a fost făcută?

— De dumnealui, (Jise Billi arătând 
pe Miron, care roşu de atîtea laude, nu 
se simţia tocmai bine.

— Dumneata ai descărcat puşca, D-le 
Miron, ce greşală!

— Nu vorbi prostii Bob, D-l Miron 
a ucis, saù a rănit de morte pe Cascabel, 
înţelegi tu, pe Cascabel, pe oribilul 
Cascabel !

— Nu glumi Billi, cu asemenea lu
cruri nu se glumeşte, spuse Cook, c’o 
voce, c’am treinurătore. . . dacă e ade
vărat aceasta, apoi, de, ştiă şi eu, dar 
nu cred ... ar fi prea mare fericire...

— Adevărat Bob, adevărat, cu ochii 
mei am vëçlut, drept în piept l’a lovit.

— Atunci, dacă e adevărat, suntem 
scăpaţi. Cook se ridică repede de pe 
locul unde şedea, întinse braţele şi în
cepu a strînge la piept pe băiatul nostru.

— Mai încet, D le Bob, că mi-ai 
strivit capul, abea putu <Jice Miron.

La sgomul făcut de înpuşcătură aprópe 
toţi Gambuzino, afară de sentinele, se 
srînseră lăngă cartierul general.

— Domnilor, s’adresă Cook către 
mineri, o noutate fericită, Cascabel 
şeful indienilor, duşmanul nostru cel 
mai neîmpăcat, a murit de mâna D-l ui 
Miron.

Un /,lola-Zio1) sgomotos cutremură şi 
frunzele copacilor: Şă trâcscă D-l Miron! întîmplat cu

ştiţi.
— Eu, continuă Bent, me găsiam 

tocmai în momentul acela lângă băeţi, 
voiam să véd, cum face dumnealor pe 
sentinelele. De odata apăru luna, Cas
cabel cu tovarăşul séű nu s’aű aşteptat 
la aşa ceva, ei prea s’aü apropiat de 
Munte, luna i-a trădat. Veniseră, se vede, 
se asculte, saű së încerce chiar, dacă
nu se póte şi de altă parte se ne -atace ; 
pe urmă distanţa era prea mare ca o 
puşcă ordinară să-i potă atinge, însă s’a 

totul almintrelea.

lVisky} rachiu de cartofi".*) Americanii în loc de r/ra strigă: hola-ho.
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— Să vë povestesc acum cine e Cas
cabel, clar pe scurt.

Acum trei ani punem capcane pe 
lacul Ciorci-see, unde se ştie că sunt 
mulţi castori. Lacul aparţine Indienilor, 
aşa cjic ei, să presupunem, dar castorii 
tot lor le aparţin? In fine punem capcane 
şi puţin ne păsa cui aparţine lacul.

Intr’o nópte, năvăliră peste mine o 
ceata de sălbateci, me legară dubă, 
până ce nu avui timp se <Jic măcar 
cârc ! Me trîntiră pe batrîna mea eapă 
şi ca pe un sac me duseră în satul lor 
din Munţii Crik.

Acolo peste doue cjlile de chinuri mé 
condamnară la răstignire pe cruce.

Sachern*) era Cascabel. El alesese 
mórtea prin răstignire. Dar, cjise el, 
înainte de morte, ca să fie cunoscut 
pe lumea cea-l’altă, că a fost robul meu 
în viaţă, să-i zugrăvesc şi emblema mea 
pe piept şi, uitaţi-vă, port şi ac;lî em
blema lui şi voi purta-o până la morte. 
Billi Bent şi desveli pieptul şi la lumina 
focului cu toţii vecjură un cap de mort 
zugăvit atît de bine, în căt trebue să 
fi fost artist acela care-1 desemnase.

— Şi cu ce l-a desemnat ? întrebară 
cu toţii de odată.

— C’un piron înroşit în foc, răspunse 
vânătorul.

După o mică tăcere Bent continuă : 
înţelegeţi acum bucuria mea? Eu am 
rămas numai cu emblema lui Cascabel, 
căci isbutiï să scap din ghiarele sale. 
M’am prefăcut c’am leşinat dupe ope
raţie, eapa mea nu era departe, i-am 
făcut un semn, m’am agăţat de dînsa şi 
le-am spus rămas bun indienilor.

Se făcu tăcere; de odată din vale 
s’aucji un strigăt de răsbunare şi de 
furie, amestecat cu alte strigate jalnice 
şi mişcătore.

— Auqliţi? <;hse Bob, indienii îşi bo- 
cese şeful şi jură răsbunare . . . Acum 
sínt sigur că Cascabel e mort... In 
zori să aşteptăm musafirii, — trebue să 
ne pregătim să-i întîmpinăm cum se cade.

Cu toţii se sculară şi se îndreptară 
spre strîmtore.

— Aprindeţi focurile ! 4,se Cook 
gambuzinilor de lângă strîmtore.

In curînd două focuri enorme făcute 
din lemne uscate fură aprinse şi flacăra 
lor lumina departe, în jos, cóstele 
strîmtôreï.

— Acum să poftească domnii indi
eni, dacă le dă mână, çlise Billi Bent 
posomorit.

E. Lupu.

y

- X

1) Sachem, şef suprem.
}."i
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T — Să fiú al dracului, dacă eu singur 
cu bëtrânu, nu vom putea să ţinem piept 
duşmanilor ; ce zici, bëtrâne ? cred că n’ai 
uitat încă cum ne jucam cu ghiulelele 
câte de o sută de chilograme?

Negru da din cap, scrîşnind din dinţi, 
scuipând cu dispreţ în partea indienilor-

— Voi, băeţi, să nu apucaţi bolovanii 
cei mari, s’adresa bëtrânul director către 
mica sa comandă, voi să aruncaţi pie
tricele de cele mici, auziţi?

— Bine, Mr. Good, —bine, rëspundea 
comanda, rîzênd pe sub mustăţi de ac
tivitatea celor doi erculî.

— Să poftéscà haita roşie, să poftéscà, 
să-i arătăm noi cu Solomon ce va să 
zică a supëra pe James Good!

Către ziuă Bob Cook încetişor atinse 
cu mâna pe Alecu şi îi spuse la ureche.

—- Mr. Aliik, ia pe fraţii d-tale şi du- 
cep-vë de vë ascundeţi în dosul «Car
tierului general», femeile nóstre aù rëmas 
singure fără nici o pază, domne fereşte, 
ce se va întêmpla...

— Bine, Mr. Cook !
Şi chemând pe Iorgu şi Miron, cari 

nu prea vreaű să se depărteze de cânv

una s’ascunse în nori. Un întuneric 
cuprinse împrejurul; numai focurile 

de pe marginea muntelui, pe ambele 
laturi ale trecëtôreï, luminau un cerc 
mare în jos. Nu s’auzea ţipenie de 
om, tăcerea morţii par’că a dat peste 
locul acesta, atât de sgomotos acum 
câte-va ore.

Departe în vale, spre lac, s'auzea cum 
urlaű lupii şi din când în când la urle
tul lor s’amesteca câte vr'o voce de om 
intonând vre un cântec sălbatec.

In nóptea asta nimene din <stano- 
vistea Cerro-Perdido », de pe vêrful mun
telui, nu dormea ; bărbaţii în numër de 
patru-zeci cu puscele încărcate erau a- 
şezaţi în umbră după nisce buturuge 
mari tădte de cu vreme şi aduse la gura 
ravinuluî. Sub asemenea adăpost glón- 
ţele sëlbaticilor nu eraű de loc primej- 
dióse, pe când vânătorii puteau lovi în 
jos de vale aprópe cu siguranţă.

Zece omeni de lângă movilele de 
piatră eraű gata să arunce saű să dea 
de vale materialul lor de artilerie şi de 
asediű. Intre aceşti zece eraű şi James 
Good şi negrul Solomon.

C■
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pul de luptă, plecară să îndeplinéscà or
donanţa şefului.

Femeile nu dormeaü, aşa că vână
torii noştri le-aű găsit pregătindu-se de 
luptă.

— Ce credeţi că noi avem frică de 
sălbateci? vorbea Nelly arătând un re
volver microscopic, habar să n’aveţi de 
noi, duceţi-vă îndărăt de unde aţi venit... 
auzi, pază nouă ne trebue ! ? Ce zici 
Blancă, nu-ţi vine a rîde de copilandru 
ăst de Miron ? dumnealui a venit să ne 
apere, ce om straşnic! Să nu ne mă
nânce vr’o dihanie!

— Mis — răspunse eroul nostru înfuriat 
de asemenea întâlnire, dacă nu mi-ar fi 
spus Mr. Cook să viű aci, ca să nu vi 
se întâmple ceva, nici nu mă gândeam 
să viű, şi d-ta în loc de recunoştinţă, 
mă batjocoreşti, vorbă e asta?

— Ţi-ai dat, domnule, arama pe faţă! 
Auzi, Blanco? mai bine n’o mai spuneai! 
DJui a venit, fiind că i-a fost poruncit, 
şi nu că i-a fost adevărat milă de noi 
şi frică să nu ni se întâmple ceva rău. 
Frumos îţi şăde, D-le Miron!

Băiatului îi venea să plîngă de ciudă.
— Să ştiu că daü toţi sălbatecii peste 

tine, nu staü aci, auzi —mă rog, să-şi 
bată joc de mine nitam-nisam ! Rămâi 
sănătosă, domnişoră!

— De ce te-ai supărat pe Miron, mis 
Nelly, întrebă Alecu rîzând, iată că ai 
mai puţini păzitori!

— Nici nu-mi trebuesc păzitori, nu e 
aşa Eva?

— Nu ştiă, răspunse mis Eva... aşi 
crede de prisos pază lângă noi... puteţi 

.să vă duceţi, d-le Aliik, şi mulţumiţi din 
partea mea d-lui Cook, că nu ne-a uitat. 
Românii s’aű întors îndărăt la posturile 
ce ocupaű înainte.

Aşa trecu nóptea, dar cu tdtă neli
niştea şi obosăla, către zori, ochii sen

tinelelor, fără voie, începu a se închide. 
Cook avu grijă să spună ca o jumătate 
din omeni să se culce de cu săra ; ori 
şi cum somnul îi dobora pe cei deştepţi.

Când ciocârlanul de livede începu cân
tecul sëû, Cook trezi pe toţi şi îi puse 
la cale ce să facă.

— Nu vă grăbiţi şi nu daţi în deşert ; 
când mutrele roşii se vor grămădi mai 
multe, atunci să sloboziţi puscile.

In vale s’auzi cum o piatră alunecând 
de sub un picior neîndemânatic se dedea 
de-a dura de vale.

Acest sgomot aprópe imperceptibil 
pentru urechia ori-cărui alt om, fu însă 
pentru Bili-Bent şi Cook îndestul ca ei 
să pricăpă ce se petrece în vale. Fă
cură un semn cu mâna, omenii întinseră 
puscile şi aşteptam

— Acum e timpul : foc! comandară ei. 
O detunătură de 40 de pusei, ameste
cate cu ţipete şi urlete de 300 de săl
bateci, răsună tocmai în vale, se duse 
peste lac şi sperie paserile adormite 
pe apă.

In momentul când vânătorii s’au re
tras să-şi încarce puscile, ravinul la mo
ment se umplu de ostaşi indieni sub con
ducerea Vulpci şi a Jaguarului-, mo
mentul era critic ; însă s’auzi vocea lui 
Good : loc, copii, faceţi-mi loc, să le tri
met un cadou! Un bolovan enorm de 
piatră ridicat de puternicul director, se 
slobozi în jos ca o ghiulea strivind şi 
omorând tot ce întâlnea înaintea dru
mului sëù.

—7 Acum rândul tëû, Sally! O altă 
piatră şi mai mare sbura, aruncată de 
negru.

— Bravo! ura! am curăţit ravinul.
De bună sămă strímtórea nu mai avea 

omeni vii într’ânsa.
De trei ori făcură Indienii asalt, a 

patra 0ră isbutiră să ajungă, ba chiar
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să trécá şanţul, după ce îl umpluse cu 
cadavre.

In vălmăşdla bătăeî, vênàtorii nu mai 
putură trage asupra duşmanilor, cari 
înarmaţi cu topóre, începură a împinge 
pe venătorî din locul lor.

Gambuzino întorseră puscile cu patu 
şi loveaű în Indieni, însă numărul sel- 
baticilor creştea ast-fel că trebuea să 
facă o sforţare supra-omenéscá să-Î res
pingă din noű la şanţ.

— La o parte, la o parte răcni de o 
dată Good. Sălii, ţine-te de mine.

Şi amendoi betrânii, ca nisce giganţi, 
înarmaţi cu nisce ciomege, buzdugane, 
pe care nu le-ar fi putut un om să le 
ridice, începu a lovi în selbateci. La fie
care lovitură, omul peste care cădea te
ribila măciucă se prefăcea într’o bucată 
de carne şi óse. Ast-fel că în mai puţin 
de cinci minute nu mai rernase iarăşi 
nici un Indian în strîmtore.

Se iviră zorile zilei. Lacurile se um- 
pluseră de movila de cadavre aruncată 
în ele. Sélbateciï nu mai nàvàliaû, ci 
din fundul strimtőrei de jos trimeteaű 
glonţe spre vêrful muntelui. VenătoriÎ 
acum descàrcaù şi ei puscile , ne fiind 
siguri dacă nemeresc.

— Destul, nu mai stricaţi praful, — 
spuse Cook, stergăndu-şi faţa asudată 
şi négrà de praf.

Billi Bent pe un trunchiu de stejar 
îşi încărca puşca; vênàtorul era rănit la 
piciorul drept încă de la începutul luptei, 
dar de pe trunchiu ne băgat de nimeni 
în sémà descărca mereű puşca în mij
locul duşmanilor.

Sórele eşi şi lumina câmpul de bătae.
Privelişte tristă: Sânge şi cadavre.
— Acum să vedem cine a dispărut, 

pentru ca să nù mai apară şi cine e ră
nit, spuse din noű Cook.

Venătorii s’aű dat la o parte. Zece 
omeni lipseau, ucişi, şi 15 răniţi uşor.

— Ne-aű frecat bine ! îngână poso
morit Cook, am perdut a patra parte 
din oştea nóstrá!

Miron, negru ca dracu, de praf de puşcă, 
umbla de colo până colo, de la un ca
davru la altu, ridica, se uita şi negăsind 
ce vroia, mergea mai departe.

Cook îl băgă de sémà. — Ce cauţi 
Mr. Miron?

— îmi caut fraţii !
— Trebue strigaţi, altmintrelea e cu 

neputinţă să găsesci aci ceva, rëspunse 
vênàtoru speriat de faţa băiatului.

Cu toţii aű căutat, însă n’aű găsit 
nimic : Alecu şi Iorgu dispăruse.

Toţi s’aű strîns la un loc să-şi dea 
părerea.

— L’am vëzut pe Mr. Alic, după a 
doua năvălire a sëlbaticilor, se bătea 
lângă mine c’un indian uriaş, căruia i-a 
spart capul cu patul puscei, pot să vë 
arăt locul.

De bună sémà, s’a găsit puşca lui 
Alecu şi Indianul cu capul spart, însă 
românu nu era.

— Pe Iorgu Tarn vëéut eű dupà pri
mul asalt, spuse Miron, ne-am sfătuit 
să ne ţinem împreună, ast-fel am isbu- 
tit să ucidem cinci sëlbateci, când de 
odată ceva cald më stropi drept în faţă, 
închisei ochii pentru un moment; când 

deschis, Iorgu dispăruse, nu mai 
era lângă mine, numai la piciórele mele 
zăcea un Indian cu capul spart, se vede 
sângele şi creerii mi-aű udat faţa. De 
atunci nu-1 vëzuï nici pe unul nici pe 
altul, singur eű n’aveam când să i caut, 
căci sëlbateciï më înconjurase din tóté 
părţile, aşa că abia scăpai din mânele 
lor, cu ajutorul lui Vincente. Să nu fi 
fost el, më ucidea saù më lua cu dftnşii.

După ce cadavrele tóté aű fost ridi-

î-am
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cate, s’aű vëzut ca vr’o sută de Indieni 
zăcend morţi, pe munte, în şanţ şi în 
strîmtore.

Insă nici urmă de român nu era.
— Evident că sunt prinşi şi duşi pri- 

sonierî, spuse Billi Bent.
— Cum, copiii mei, prisonieri? răcni 

James Good ; ei vezi, Mr. Cook, aşa e 
că din pricina dumitale, am perdut pe 
tinerii mei tovarăşi?

— D-le Good, aci nu e nici locu nici 
timpul de a ne învinovăţi unul pe altul, 
respunse vânătorul. La Cartierul Gene
ral ne vom încheia socotelile.

Bétrânu tăcu şi, luându-şi vestita mă
ciucă, porni spre cortul sëu, unde fe
meile fáceaű un sgomot infernal bocin- 
du-şî bărbaţii morţi saű presupuşi morţi.

— Ce facem Billi cu cadavrele ? în_ 
trebă şeful pe amicul sèü, după amiazij 
aci nu vom mai putea sta de miros, 
trebue ceva făcut.

— Tu ce crezi să faci? spuse Bent.
— Să le ardem, fii rëspunsul.
— Ast-fel cred şi eű!
— Mai întâiu să regulăm răniţii, spuse 

Cook, şi pe urmă pe cei morţi.
Cei 15 răniţi albi şi iosëlbaticï fură 

transportaţi sub cortul cel mare al lui 
Mr. Good. Femeile cu mis Eva ca şef 
începură numai de cât îngrijirea lor. La 
marginea strîmtorei patru focuri enorme 
fură aprinse şi tóté cadavrele aruncate 
în foc şi arse.

Pagubele inimicului eraű mari; el a 
perdut aprópe a treia parte din omenii 
sëï. Din cei scoşi vii, o mulţime erau 
răniţi uşor, dar, în ori-ce cas, n’ar fi 
putut lua la moment o parte activă în 
viitórea încercare de a goni pieile albe 
de pe locul lor sacru.

—- De Indieni acum n’av.em témà, îşi 
spuse părerea sa Vincente, ar fi destul

o sentinelă de cinci omeni să punem; 
cum crede Mr. Cook?

— Cred că după pierderile ce aű su
ferit, le-au perit pofta să ne mai atace... 
putem să ne retragem.

Toţi s’aű întors pe culmea muntelui. 
Acolo domnea o activitate grozavă : Miss 
Eva, cu ajutorul fetiţelor, spăla rănile, 
făcea pansamente şi distribuia la răniţi 
bulion şi cafea.

— Tovarăşii noştri nu-s grav răniţi : 
sgârieturî şi înpunsăturî de săgeţi — ra
porta Miss Eva lui Cook—, pe când 
aprópe toţi sëlbatecii, nu ştiu, zeu, de 
vor scăpa cu zile.

— Şi de ce?
— Sunt aprópe toţi cu capetele sparte 

-şi cu mânele strivite.
— Vom face şi noi, ce vom putea, 

rëspunse Cook.
La vestea dispariţiunii românilor, tus 

trele femeile se puse pe bocit, ast-fel 
că, când veni Cook, fetiţele s’aruncară pe 
dênsuplângênd: Bietul Alik,bietul Djordje, 
cine ştie unde sunt acu, şi cine ştie ce 
se va întempla cu tovarăşii noştri !

Venătorul le-a consolat, cât a putut, 
spuind că lucrurile n’aű să rëmâe aşa, 
şi că pentru a-i libera, dacă sunt luaţi 
de sëlbatecï, el va face tot posibilul să-i 
scape.

Fetiţele triste s’aű întors la răniţii lor.

O SĂRITURĂ PRODIGIOASĂ

Nóptea s’a petrecut liniştit. Din par
tea sëlbatecilor nu s’a făcut nici o în
cercare a pătrunde încă o dată în la
gărul albilor.

— Se vede că n’aű şef cum se cade, 
vorbeaű a doua zi diminâţa Cook şi 
Vincente, stând pe marginea de la rë- 
sărit şi observând prin ochean mişcările 
Indienilor.



GAMBUZINO SAU CĂUTĂTORII DE AUR 149

— Ce te face să crezi ast-fel, Vin- íntórse capu şi zîmbi, aşteptând să se
întorcă vênàtoriï.

In curând toţi patru începură a ur
mări berbecii, ascunşi acum după cul
mea unui pisc.

— Câţi sunt? întrebă încet Pedro Vin
cente pe Miron.

— Patru, tocmai cât putem duce noi... 
— Nu vorbiţi că ne vor auzi, —spuse 

şi mai încet Solomon... priviţi că ne-a 
simţit... ce spuneam eűr

Intr’adevër, berbecul care se părea 
că e conducătorul micei turme s’arată 
din noű pe piscul cel -mai nalt, acolo 
stătu câte-va momente, bătu din picior 
şi strigă pe cele trei tovarăşe care nu
mai de cât sosi, voind, se vede, a se 
depărta de tufişul primejdios din vale, 
unde eraű ascunşi vênàtoriï.

Insă socoti reu, căci abia se ivi cele 
l’alte animale, şi Cook comandă foc: 
patru detunături se amestecă într’una 
teribilă şi trei din berbeci căzură jos pe 
când al patrulea o croi la fugă. Apro- 
piindu-se de marginea platoului, vênà
toriï vëzur a cum el făcu o săritură şi se 
precipită în besnă.

Ei remaseră cu gurile căscate. Ase
menea săritură de 500 metre în jos, nu 
era glumă!
---- De sigur, că bietul berbec, spe

riat de detunătura nôstrà, a sărit în pră
pastie şi s’a sfărâmat, trebue să-i găsim 
cadavru — spuse Miron.

— Nu crede, Mr. Miron, că e prost 
berbecul de munte, ho, ho, încă prea e 
cu minte, ai să vezi! Intr’adevër, de
parte în vale vênàtoriï zăriră ceva mic 

iute se apropia de pădurea vecină. 
— Priveşte, Mr. Miron, priveşte, étà 

Apropiindu-se încă vr’o sută de paşi, prostu dumitale cum o întinde de îi pâ- 
pe Miron şi pe bëtrânul rie copitele.

Mult aű stat vênàtoriï privind la lo
cul de unde sări berbecul, observând

cente ?
-T— Apoi să piardă ocasia cea mai fa

vorabilă a ne ataca în nóptea trecută, 
trebue să fie cine-va prost la culme...

— Cine ştie ce au de gând...
— Ba ’s proşti.
— Ce crezi Vincente, că se va pe

trece cu românii noştrii?
— Să n’ai grijă de denşii... n’avem 

noi în mânele nóstre 10 omeni de ai 
lor, între care se găsesc şi doi şefi ? 
Glumă e asta!

— Adevërat ! Azi mâne trebue să tri
mită parlamentari, vom vedea ce e de 
făcut, în tot caşul nu li se va întempla 
nimica... până ce vom păstra bine pe 
cei 10 răniţi. Ai pus sentinela lângă 
dânşii ?

— Apoi, nu e Billi Bent şi Angelo 
culcaţi tot în cortu unde se găsesc şi ei.

— Bine zici, atunci sunt liniştit...
De acolo vênàtoriï plecară să caute 

ceva vénát. Pe culmea dealului zăriră 
trei capete de berbeci sălbateci.

— Asta ne-a trebuit noue, observă 
Cook culcându-se jos la pàmênt, şi tră- 
gênd după sine pe Vincente.

— Să ne apropiem ceva, şopti Cook, 
distanţa e prea mare.

Tràgêndu-se pe pàmênt aű făcut àst-fel 
ca vr’o sută de paşi. înaintea lor zări 
ceva alb.

— Óre ce să fie? întrebă încet Vin-

V

cente.
— Doi omeni culcaţi pe burtă ca şi 

noi, şi care se apropie de berbeci, óre 
cine să fie ?
• — Vom vedea numai de cât.

care

recunoscură 
Solomon.

La un semn făcut de Bob Cook, Miron
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cóstele muntelui prin ochian, au observat 
că ele, de şi se par cu desăvârşire ne
tede şi aprópe perpendiculare, totuşi pe 
ici pe colea se desemnau nisce eşituri, 
de care se vede că ştia berbecu şi de 
care s’a servit, făcând teribila săritură.

Dacă a putut ajunge valea un do
bitoc prost, de ce n’am putea adică s’o

— O dată jos în vale, lucrul cel d’în- 
tâiû ce facem — rëspunse Cook — e să 
căutăm să dobândim carne, căci pro- 
visiune avem numai încă pentru doué 
zile şi răniţii trebue să-i hrănim bine, 
apoi vom căuta să cunóscem ce e cu 
fraţii D-lui, în ce stare se află şi ce voesc 
să facă cu dânşii.

/

Vênâtoriï vëzu cum el făcu o săritură şi se precipită în besnă

facem asta noi omeni cu minte, cum 
crezi Vincente, şi tu Solomon?!

— Cu ajutorul unei funii, rëspunse 
Solomon, s’ar putea ajunge prea bine 
până. colo, la colţul cel mai apropiat 
de pământ, apoi de acolo par’că costa 
e mai cotită...

— Putem încerca, spuse Vincente, nu 
ne costă mult, funie avem de ajuns

— Şi odată jos în vale? întrebă Miron.

— Dar dacă astă-zi ne vor schimba 
atunci... nu e trebuinţă... rëspunse Miron.

— Este trebuinţă să cunoştem ce voesc 
în general să facă Indienii. Acum să 
mergem acşsă, căci e târziu, şi 
ştie ce vor mai întreprinde inimicii noştriî.

Aű ridicat berbecii ucişi şi cu mare 
greutate aű ajuns la cartierul general. 
Acolo aű găsit totă garnizóna în 
mişcare. Venise solii indieni şi nu voiaű

nu se

mare
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— Vulpea se înşală grozav, dacă më 
ia drept Mexican, rëspunse Cook zîm- 
bind, şi ómenií mei fac parte din Cu
ţitele lungi de lângă Lacurile Sărate 
şi în ţâra mea erau vulpi, însă noi le-am 
stîrpit, prin urmare vezi bine că n’am 
putut să ştiu de tine...

— Timpu încă nu e perdut—spuse 
sëlbatecu, atins adânc de insulta vână
torului.

— Ai dreptate !
Se făcu o tăcere. Ambii s’aű confun

dat din nou în fumarea pipelor.
Indienii sunt vestiţi prin viclenia lor 

în diplomaţie. Cine din popórele 
sëlbatice puteaű pricepe aşa de bine ca 
ei arta de a vorbi puţin, a nu .spune 
nimica şi a scote de la adversarii lor 

staű de vorbă, tot ce le trebue

cu nimeni să vorbéscâ de cât cu « Ţevă 
lungă» ast-fel l’aű numit ei în limba lor 
pe Bob Cook.

In zadar Billi Bent spunea în limba 
lor că şi el este tot aşa de mare şef ca 
şi Ţevă Lungă, ei nu voiau să vor- 
béscà.

— Tu eşti pe lângă Ţ0vă Lungă ca 
un şacal pe lângă un leű : când leul 
nu e acasă, şacalul face gură.

Bent nu rëspunse nimic, dar s’a jurat 
să-i rësplàtéscà sëlbaticuluï insulta cei-o 
aruncase în faţa întregului lagăr.

— Bine, onorabile, rëspunse el, bine, 
cred că ne vom mai întâlni noi, atunci 
vom vedea!...

/

sémi

in sfârşit, după sosirea lui Cook de 
la vânătore el începu numai de cât ne
gocierile cu sëlbatecii. cu care

a şti?După obiceiul Indienilor, Cook eşi 
înainte desarmat, urmat de Billi Bent 
cu carabina în mână, tot ast-fel făcu şi 
Indianul, urmat şi el de un răsboinic 
din suita sa.

Cook ştia acesta, ştia şi mai mult 
Billi Bent care-i şopti că Indianul care 
se dă drept şeful suprem Vulpea, jocă 
o farsă, căci adevëratul Vulpea e rănit 
la picior şi se găsesce ca prisonier între 
cei io Indieni răniţi împreună cu un alt 
şef Iaguar, prin urmare, mai adaogă 

te înşale mutra roşie.

S’aű aşezat unul lângă altul, au aprins 
lulele şi începură a fuma. Nici unu nici 
altu nu schimbă nici o vorbă. Cook în 
sfârşit curăţi pipa şi o băgă în buzunar. 
Indianu aştepta să încépà vânătoru.

— Pe cine a căzut fericirea să fie 
ales ca cel mai mare din poporu glo
rioşilor Cauteros şi să fie trimes a ne
gocia cu noi? întrebă Cook.

Indianu ridică capul şi privi pe vână
tor drept în ochi.

— Trebue së fi fost, fratele meu, surd, 
că n’ai auzit de «Vulpe» şeful suprem 
al Cauteroşilor —spuse sëlbatecu ironic — 
fraţii tëï, peile albe, de la Arispo şi 
până la Cerro Perdido më cunosc bine;

Billi, ţine-te să nu 
Eű cred că vrea să schimbe pe George
şi Alik pe toţi răniţii lor.

— Pentru ce Ţâva lungă cu poporul 
seű s’a ridicat contra fraţilor sëï Cau
teros?— începu din noű Indianul; noi 
n’am venit în ţera vostră să vë ocupăm 
locul cel mai sacru, cum aţi făcut voi... 
răsboi între noi n’a fost, pentru ce aţi 
ucis atâţea din omenii mei ? Sângele vër- 
sat să plătesce numai prin sânge.

— Te înşeli... Vulpe, cum îţi zice, 
rëspunse Cook, adevërata Vulpe 
clénà, pe când dacă un câne se îmbracă 
cu pielea Vulpei, atunci peru i se schimbă, 
numai, dar năravul tot H rëmâne cânesc.

e vi-

mulţi' dintr’ânşii sunt trimişi de mâna 
asta pe lumea cea-l’altă la eterna vâ- 
nătâre.

iám
ÿjsà
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Cerro-Perdido şi câmpiele nóstre de vénát 
în trei zile. Am zis.

— Aï terminat? întrebă vânătorul.
Indianul dădu din cap.
— Să prea póte ca noi să primim con- 

diţiunile fratelui meű, însă te-aş întreba 
un lucru : Oameni ca Vulpea şi Iaguaru 
sunt de nimic la Cauteros ?

— Ba nu, îngână diplomatul pricepênd 
că vânătorul ştie despre robirea celor 
doi şeii.

— Atunci, n’am avut dreptate să më 
supër când gura fratelui meű sémànà 
cu gura unei femei, când mintea lui sâ- 
mănă cu mintea unui copil?...

— Billi, te rog, zi să fie aduşi cei doi 
şefi, s’adresă vânătorul către amicul sëù.

Pe faţa Indianului nu se putea citi 
nimic, numai expresiunea ochilor nu pu
tea s’o schimbe : ochii lui din fundul or
bitelor aruncaű asupra albilor nisce pri
viri pline de ură şi rëutate.

In curând s’arătă Billi cu ambii şeii.
— Vulpea e un mare vitéz, rëspunse 

bëtrânul Indian cu atâta demnitate, în 
cât n’ai fi putut să nu-1 crezi ; numele 
Iui este bine cunoscut Mexicanilor.

— Tînërul meű frate, cred că este a- 
semenea bine cunoscut? s’adresă atunci 
vânătorul către cel tînër.

— Acum më numesc Iaguar... înainte 
purtam alt nume, rëspunse tînërul modest.

Vânătorul se întorse atunci către tri-

Voi întàiû aţi ridicat armele asupra nós- 
tră. Cred însă, că fratele meű... căruia 
a-şivrea să-i cunoscadevëratul sëù nume... 
n’a venit numai de plăcerea ca să-şi a- 
rate mutra, ci că are şi ceva să ne propue 
mai serios?

— Hug ! rëspunse sëlbatecul.
— Atunci... aştept...
— Avem prizonieri... însemnaţi, doi 

din cei mai renumiţi viteji din câta d-tră, 
asemenea aveţi io inşi de-ai noştri, la 
care noi nu tocmai ţinem mult, căci nu’s 
din cei mai bravi : bravul more, nu se 
lasă să fie robit... dacă aveţi poftă schim
băm prisonierii... Cu condiţiele următore: 
Liberaţi pe toţi cei zece, adăogaţi încă 

* 20 de pusei, un barei de praf de puşcă
şi unu de glonţe, mai adăogaţi io ga
lène de wisky...

Cook îşi pierdu răbdarea : mai ai ceva ? 
răcni el, caută de isprăvesce cât se póte 
de curând, căci altmintrelea nu rëspund 
nici de mine nici de alţii.

— Fratele meű, Ţâvă Lungă, nu me 
insultă pe mine, ci pe sine însuşi şi pe 
camarazii sëï, spuse indianul liniştit, şi 
cu sânge rece ; dacă cine-va n’are poftă 
să vorbésca, ri’are de cât să tacă, fratele 
meű e încă tînër, să poftéscà dânsu la 
mine, să vadă cum pieile roşii ştm a-şi 
primi musafirii.

Lui Cook i se făcu ruşine de vorbele 
sëlbaticuluï şi spuse mai môle.

— Fratele meű póte să scotă şi un 
mort din răbdare, cererile lui sunt prea 
din cale afară...

— Eű n’am isprăvit a vorbi, depuin- 
du-ţi hotărârea tribului Cauteros... nu 
spui nimic de la mine.

— Atunci urmâzâ, spuse vânătorul 
zîmbind.

Diplomatul sëlbatic urmă : Afară de 
tóté spuse mai sus, mai am de adăogat : 
fraţii mei, Cuţitele lungi, vor părăsi

misül indienilor.
— Fratele meű nu póte acum să tă

găduiască că fac o greşală ne permisă 
unui şef, cred că më înţelegi?

Indianul lăsă capul în jos.
El înţelese că vânătorul pricepuse tot 

în suflet mulţumit că nu l’a făcutşi era
el să pricépá înaintea celor doi adevë- 
raţi mari şefi.

Vânătorul făcu un semn şi prisonierii
fură duşi îndëràt.



GAMBUZINO SAU CĂUTĂTORII DE AUR Í53

- — Acum, după ce ştii bine, începu el 
din noű, că nu eşti adeverata Vulpe, veî 
urma mai departe cu cererile tale?

— Când cine-va cade în gropă, şi al
tul îl ajută să iasă dintr ensa, atunci cel 
căzut trebue să fie mulţumit. Aï cuvên- 
tul, poţi propune.

— Bine, rèspunse Cook, fratele meű 
va deveni şi densul mare şef între aï 
sei. Propun schimbarea cap pentru cap, 
fără nici un adaos.

— Hug ! exclamă Indiaim, fie ! dar 
cum rëmâne cu ceî-l’alţi opt?

— Asta nu te privesce, póte că vor 
voi să remâe la mine pentru tot-d’auna.

— Hug, rëspunse indianul.
— Atunci du-te şi adu pe prizonieri, 

eű cu ai mei sunt aici!
Indianu se scolă şi făcând un semn 

amical se îndréptà spre eşire, urmat de 
Cook şi Billi Bent.

După un sfert de cés în vale se ve- 
deaű patru umbre: era Vulpea cu es
corta. sa.

— Ei ce zici, prietine ? întrebă Cook 
pe amicul seu, ce crezi despre totă a- 
facerea asta.

— După părerea mea, Cauteros din 
inimici ce sunt au să se prefacă faţă de 
noi în amici. Ţine minte vorbele mele, 
am auzit eű ceva vorbindu-se între dên- 
şii. Eí singuri aşteptă din zi in zi să 
fie atacaţi de cei mai neîmpăcaţi din 
inimicii lor, de Comancos k Vorbeaű că 
aű călcat pe pămenturile Comancos, şi 
aű făcut o mare vénátóre de bizoni; a- 
cum aceia vor să’şi rezbune; de sigur 
că cu totă ura care o simt contra nós- 
tră, trebuesc să se împace cu noi... 
acu după mórtea lui Cascabel. Eű, din 
partea mea, n’am nimică contra lor...

şi aşi fi de părere că la propunerea 
lor... şi în condiţiuni favorabile noué... 
n’ar fi rëu să n’avem rásboiű şi cu dân
şii, căci cu Comancos vom avea ase
menea de sigur.

Cook nu zise nimică, adâncindu-se 
în nişte gânduri triste. Insă, după un 
moment, el ridică capul, zicând :

— Nu e tot una cu Cauteros saű cu 
Comancios? Dacă vor voi rásboiű, toc
mai noi ne vom da la o parte?

Peste o oră o cétà de călăreţi sël- 
batici se opri la pólele muntelui. In mij
locul lor se aflaű Alecu şi Iorgu. La 
un semn făcut de sentinelă, Indienii se 
opriră şi din partea Gambuzino eşi a- 
semenea o cétà de omeni înconjurând 
pe cei zece răniţi din care cea mai mare 
parte eraű vindecaţi.

Vênàtoriï se scoborîră în vale. înainte 
le eşi Cook, Billi Bent şi Vincente ; din 
partea indienilor —Falsa vulpe, Cerbul 
roşnj, încă un tînăr indian.
'— N’am vroit să reţm pe cei mai" 

bravi din tribul dumneavostră, începu 
Cook, puteam cu drept să-i las priso- 
nieri, căci doi de ai mei se schimbaű pen
tru doi de aï voştri, dar m’am gândit 
că pâinea robiei cât de bună ar fi, se 
pare amară; daű deci libertate şi ce
lor opt.

Atunci se petrecu ceva ne mai po
menit. Toţi cei zece aű rămas lângă 
vênàtorï zicând : nu ne vom duce de 
lângă voi de cât când vé veţi face a- 
micï noué şi tribului nostru.

— Fie, zise Cook şi Bent.
— Fie! rëspunserà Indienii cu toţi.
După asta cu toţi s’aű pus împrejur, 

aű aprins o lulea mare — luleaua pá
céi— şi aű fumat toţi dintr’însa; şi după 
ce isprăvi de fumat, Vulpea scóse ce-

1 Comancos — un tril» indian, unul din ceY maY bravï 
dintre denşiY.
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ţelegerea dintre noi, dar, zău, puteaű să 
să piardă bieţii băeţi.

— Ai dreptate Mr. Good!

nuşa din lulea şi o împrăştie în patru 
părţi, zicând:

După cum s’a împrăştieat cenuşa a- 
sta, ast-fel să se împrăştie şi se dispară 
dintre noi vrajba şi ura şi de acum înainte 
să fim fraţi pe vieaţă şi pe morte. Am

Sera Miron şi cu Bent se scoborîră 
în vale. In lagărul sălbaticilor domnea 
o linişte desăvârşită.

— Óre ce să fie că tac astfel indienii.
—Nuştiu, vom vedea, probabil că nu’s 

acasă, aű plecat undeva, póte că la vă-

zis.
Sfârşind, bătrânul şef se ridică şi sa

lutând pe noii sei amici, să depărtă cu 
aï sèï.

m i «i®§i '"■-mmmmmmm
9mmm. MM

Bizont cart päsceaü liniştit

— Ei nu aveam dreptate, Billi ?
— Acum mai repede sus, la Miron spuse 

el, bietul băeat vă aştăptă cu nerăbdare.
Suiră muntele şi în curând ajunseră 

la cartierul general. Acolo bucuria tu
turora fu nedescriptibilă. Bătrânul Good 
uită cérta cu Cook şi ii întinse cel din
ţăm mâna zicând: Să uităm Bob neîn-

nătore după bizoni, acu e timpul vâna
tului.

— Mergem şi noi atunci!
Ei se scoborîră în vale şi acolo vă

zură o cirădă de bizoni cari păşteaă li
niştit când se apropiară de dânşii.

Lupu.

!
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Iizoniî liniştit s’apropiau de vânătorii 
noştri. Deja Billi Bent ridică puşca, 

alegând între cei doi mai apropiaţi, deja 
Miron îşi alese ca ţintă un cap de buhai 
admirabil, când în depărtare se auzi o 
detunătură de puşcă, un urlet de mai 
multe glasuri sëlbatice şi după asta din 
noü vr’o trei împuşcături.

— Óre ce să fie? întrebă Miron.
— Mai repede pe cai, căci ne e viaţă 

în pericol ! rëspunse vânătorul, încăli- 
când iute glóba sa de eapă şi dându-i 
pinteni. Miron sări şi el pe Mauru, şi 
amândoi, fără să vorbéscà ceva mai mult, 
luară drumul spre răsărit. După o fugă 
ca de vr’o jumătate de ceas Billi opri 
calul.

— Cum nu, aud un tropăit de mai 
multe picidre, se pare ca un cutremur...

— Tocmai, ai dreptate, auzi tropăi
tul mai multor sute de picidre; turma 
întrdgă de bizoni aldrgă în ruptul ca
pului urmărită fiind de ceata de Indieni 
Comancos, dupe cum am putut afla după 
urletele lor, căci ast-fel urlă Comancoşi.

— Ce facem noi acum Mr. Billi ? în
trebă Miron.

— Hodinim niţel caii şi pornim îna
inte, avem înaintea ndstră un ceas întreg.

— Ei, şi unde ne ducem?
— Vei vedea... am aci în apropiere 

un locşor cunoscut mie şi lui Cook, a- 
colo ne vom ascunde, la caz de nevoe 
putem sta o septămână.

— Dar ai noştri de pe muntele Pier
dut, sciű ei că Comancoşi sunt în a- 
propiere.

— N’ai grijă de asta, bine că ne-am 
făcut amici cu Caieteroşi, acum puţin ne 
pasă de toţi Indienii din lume.... îmi 
vine a crede, că amicii noştrii Indieni 
s’aù baricadat şi ei pe muntele Pierdut, 
cel puţin o parte din ei.

— Acum să mai resuflăm, zise el, 
sărind jos.

— Ce este, şi de ce am fugit ca nişte 
nebuni? întrebă din noű Miron.

— Dă-te jos şi ’ţi voiű spune. 
Băiatul făcu cum ii spuse vênâtorul. 
— Acum culcă-te şi pune urechea la 

pàmênt...
— Ascultă auzi ceva ?

:
•



T*

GAMBUZINO SAU CĂUTĂTORII DE AUR 195

j In depărtare sgomotul gónei nebune 
se făcu mai desluşit.

— Acum e timpul, încalică, Mr. Mi- 
ron, şi pornim.

Din noű încălicară şi dădu drumul cai
lor. Peste doue ceasuri de alergare se 
apropiară de rîul St. Madelena, afluen
ţei e Djonreever.

— Cum trecem rîul Mr. Beelli ?

altmintrelea tot una ne vor găsi, acolo 
cel puţin putem hodeni caii peste nópte 
şi diminâţă vom pleca.

— A dracului întîmplare, çlise Miron, 
legându-şi capul cu batista.

Sórele se ridicase d’asupra capului." 
Cerul era curat, fără nici un nor pe den
sul, se părea albastru-verzui, din cauza 
nestîrşitei întinderi de câmpie, acoperită 
c’un covor verde de iarbă, pestriţat de 
florile «răsăritei-sorelui».

— Aci se începe adevèrata «prerie*, 
locul de vânatôre a Comancoşilor. Pă- 
mînturile sunt ale lor, pe când cel-lalt 
mal aparţine amicilor noştri Caieteros.

Miron nu răspunse nimic, îi era ne
caz că ’şi perduse pălăria, mai cu sémà, 
că afurisita de pălărie putea să le facă 
şotia descoperindu-i inimicilor.

— Plecăm Mr. Miron, şi nu fii trist, 
de multe am scăpat, vom scăpa şi de 
asta, ei şi de nu, atâta pagubă, tot una, 
odată trebue să murim, nu e aşa?

— Aşa e, nu e vorbă, dar totuşi 
îmi pare reu, că voiu fi cauza morţei 
dumitale.

Billi rîse cu hohot. Auzi, de ce îi 
pare reű! Apoi scii că mi-ar face bine 
Comancoşi dacă s’ar întîmpla să me o- 
móre! M’am săturat de sbuciumările

— Cum trec Indienii.
Vânătorul s’a desbrăcat, a legat hai

nele şi puşca de şeua calului şi dându-i 
un ghiont intră în apă ţinendu-se de 
codă.

Ast fel făcu şi Miron, dar el se mai 
codi, căci arabul seu nu voia să intre 
în rîu, şi a trebuit să se urce călare şi 
ast fel să trécà.

La săritura făcută de Maur pălăria 
lui Miron căzu în apă şi apucată de 
curentul apei, dispăru într’un moment 
din ochii românului.

— Unde-ţi e pălăria, Mr. Miron? îl 
întrebă Bent, stând pe cel-lalt mal.

— Afurisitul de Maur a sărit cu mine 
de credeam că me duc pe cea-laltă lume, 
atunci se vede mi-a căzut pălăria, căci 
numai o clipă o zării pe valuri şi dis
păru.

— Acum, Mr. Miron, putem să ne 
bucurăm căci vom avea, póte chiar, 
până în seră, în spinarea nostră o haită 
de Comancoşi. Pălăria va fi găsită de 
vr’un vânător d’ai lor şi iată-ne asediaţi.

— Apoi ziceai, că numai d-ta şi Mr. 
Cook cundsceţî peştera ceia.

• — Aşa este, însă de şâse ani de când 
n’am mai fost pe aci, putea multe să 
se întîmple; cine scie póte că Indienii 
aű descoperit deja locuşorul nostru?

— Atunci de ce să ne băgăm sin
guri în gura lupului?

— Ai dreptate, dar n’avem ce face, 
trebue să ' ne ascundem unde-va, căci

aşi voi şi eű să mè astîmpărastea ;
unde-va pe asta saű pe cea-laltă lume, 
numai să mé astîmpăr!

Miron nu zise nimic, se gândea la 
Alecu şi Iorgu: —óre ce fac ei acum, 
cine scie ce gândesc, că m’am prăpădit, 
că m’aü ucis şi câte altele.

— Plecăm Mr. Miron, saű póte mai 
vrei să mai stăm ? Mai putem sta vr’un 
sfert de oră.

— Nu, mai bine plecăm, căci mi-e 
şi fóme, póte că vom găsi ceva de ron
ţăit în ascunzátórea d-tale?

.m v~
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— Ba bine că nu, vom găsi, n’aî 
grije numai să n’o fi descoperit’o cine-va.

— Să sperăm că nu, căci orbul no
roc ne servesce până acum, póte că şi 
de aci înainte vom fi tot aşa de norocoşi, 
cine scie ? !

— Aşa este, dar trebue să ne gân
dim să-l ajutăm. Ian adăcu sticla asta apă!

Ţârmul era pietros, în locul ăsta, 
anume ales pentru a nu lăsa urme. Două 
trei sgâriituri lăsate de copitele cailor 
aű fost cu îngrijire netezite de Billi şi 
udate cu apă, din sticla adusă de Miron.

— Acum fă aceia, ce voiű face eu, 
Mr. Miron. Vênàtorul scoase dintr’o 
geantă vr’o opt bucăţi de piele grosă 
şi môle. Patru le dădu lui Miron.

Invălotuceşte copitele calului d-tale, 
cum fac eű la al meű.

— Pentru ce Mr. Billi ?
— Apoi fă, şi nu întreba, se înţe

lege că nu pentru florile cucului, ci pentru 
a ascunde şi a masca urmele cailor noştri.

— Am priceput, şi fac.... am auzit 
şi am citit de aşa ceva, însă n’am fă
cut bine că ajunsei s’o fac şi asta.

— Eşti gata, Mr. Miron ?
— Numai de cât, rèspunse băiatul, 

care îşi recăpătase din noű veselia şi 
curagiul.

— Acum Musiu Maur, s’adresă el 
către iubitul sëù cal, eşti cu mănuşi şi 
pantofi, şi, te rog, să te porţi mai cu
viincios cu mine şi së nu mai sări ca

nebun de ’mi pierdu-i bunătate de păun
lărie !

— Eşti gata Mr. Miron?
— Sunt gata Mr. Billi, sunt gata, am 

făcut numai un mic discurs dobitocului 
ăsta de Maur, auzi, mata, să-mi dea jos 
pălăria din cap!

— Incalică, Mr. Miron, şi plécà îna
inte că te voiű ajunge în curând. Când 
vei ajunge la câmpia acoperită numai 
« răsărita sorelui», acolo să te opresci.

— Bine Mr. Billi, acolo me opresc 
şi descalic.

— Domne feresce să n’o faci asta, 
că suntem pierduţi.

Miron plecă la pas, pe când în urma 
lui venea Billi Bent îndreptând iarba 
mototolită de piciórele cailor.

Venătorul făcu asta cu atâta dibăcie 
că nici un semn, nici un firişor de iarbă 
nu era culcat la păment.

Putea să vie un popor întreg de sel- 
batici, că nu descoperea că pe aci acum 
un sfert de ceas trecu doui călăreţi.

In câmpia acoperită de «răsărita so
relui» unde pământul era tare, ast-fel că 
nu se făceau urme, venătorul se sui pe 
cal şi urmat de român peste trei cea
suri de mers iute ajunse la « Vizuina Ur
sului* , ast-fel se numea peştera unde 
ei voiaű să se ascundă.

E. Lupu.
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la una ca asta... şi nu e mare lucru! 
Ce vrea să zică omu ne păţit!...

— Aşa e, dragă, nevoia te învaţă 
multe.

— Cum crezi, Mr. Billi, să scăpăm 
de Comancos?

— N’am până acum nici un plan... 
cred că împrejurările ne va arăta...

— Dumneata spuneai că locul ăsta 
e necunoscut la toţi, afară de Mr. 
Cook?

— Adevërat, însă ne pot urmări după 
urme, şi ne descopere ascun<Jetórea 
nóstra...

— Póte că se vor înşela?
— Póte!... ia taci, par’că aud un 

sgomot... N’auqlî nimic!
— N'aud! Băetanul asculta privind 

câmpia întinsă, ce se desfăşura dinaintea 
ochilor sei.

— N’aud nimic, mai adăugă el peste 
un moment.

— Bine, n autji, dar de vëçlut, trebue 
să ve<Jî, <Jise încet vêriàtoru, arătând cu 
degetu spre colina acoperită cu rësà- 
rita-sórelui, care de şi nu era pic de 
vént, totuşi se clătina încet.

— Bine <Jici, spuse Miron încet, acum 
véd fórte bine, cum se clatină buruenile 
de pe colină... priveşte, priveşte Mr.

e crezi, Mr. Billi, am scăpat de 
cei ce ne urmăresc? întrebă Mi

ron, trântindu-se pe iarbă, pe când vâ
nătorul îngrijea de caî.

— Nici de cum ; Comancos, dacă sunt 
ei, de ce sunt aprópe sigur, nu lasă aşa 
de uşor prada din ghiarele lor, peste 
vr’un ceas-douë îi vom avea pe capiii 
nostru... însă până atunci mai este timp... 
să ne folosim de dênsu ca să ne mai 
întărim puterile; cine ştie ce se póte 
întâmpla.

Rostind vorbele astea Billi Bent des- 
legă sacul cu merinde de la şea şi sco
ţând o bucată de carne afumată începu 
a o tăia bucăţele.

— Eşti flămând, Mr. Miron?
— Ca un lup, Sir...
— Atunci vino, că nu e timp de perdut.
Miron se ridică şi aşezându-se lângă 

vânător începu c’o poftă nespusă a ru
mega bucăţile de carne, tari ca talpa 
cismeî.

— Bună ar fi acum o ceaşcă de cafea, 
Mr. Billi, ce zici?.

— N'ar fi rëû, însă nu se póte, căci, 
póte vom scăpa nezăriţi de sălbateci, 
pe când dacă vom aprinde focul fumul 
ne va trăda.

— Ai dreptate, eű nu m’âm gândit
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Billi, un cap de om... ore nar fi bine, 
' să încercăm?

— Ferească Dumnezeii! Ştii par’că 
câţi sunt?

— Aşa e, să aşteptăm dară...
Nu isprăvi încă bine Miron vorba, 

când de-odată trei omeni se ridicară din 
iarbă. Se vede că până aci ei merseră 
cu siguranţă, însă de aci, perduse ur
mele. Ei se grămădiră la un Ioc, par’că 
sfâtuindu-se, ce să facă.

un ţipăt şi doi omeni căzu la pàmènt. 
Al treilea n’avu timp să se facă nevă
zut, când o lovitură în mijlocul pieptu
lui îl făcu să salte în sus şi asemenea 
să catjă lângă cei doi.

— Ce armă teribilă (Jise Billi ; acum 
Mr. Miron, încarcă-ţî puşca şi să mer
gem să vedem, ce ispravă făcurăm.

— Dómne, dómne, suspină Miron, 
şi pentru ce uciserăm trei omeni? Nicî 
nu ne-au făcut nimic, póte că nicî nu

Îi• 1 KSr

DoY ómenY cad la pâment

— Sunt spionii Comanchilor pe ur
mele nóstre, cu ori ce preţ trebue ni
miciţi. Ţinteşte-1 pe cel din drăpta, pe 
séma mea rămâne cel din stânga, pe 
când pe cel din mijloc, vom vedea, în 
ori ce cas, după prima împuşcătură, ia’l 
la ochi şi pe cel din mijloc, saű mai 
bine dă-mî mie, Mr. Miron, puşca du- 
mitale, ea poate bate de cinci ori, ast- 

' fel că nu va scăpa nicî unu... Una, două, 
trei... trage!

Două detunături sbucni ca una, s’autji

ne căuta pe noi ; trei omeni, teribil 
lucru !

— Aî vorbi alt-fel', . dacă aï fi fost 
măcar odată în ghiarele lor, atunci nu
mai poţi înţelege, cum înţeleg eù, ce 
vrea să zică un om sălbatec pe timp 
de răsboi !

In tot cazul mie mi-e jale, căci 
ori şi cum omeni sunt, aű şi ei copii 
póte, părinţi, cine ştie.

— Nu zic, Mr. Miron, că a ucide 
un om e lucru plăcut, însă când îţi a-
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peri pielea ta, atunci, n’aî gând a face 
morală, şi pe urmă tot una, ea ar fi 
de prisos, căci dacă nu-î ucizi, singur 
vei fi ucis ; trebue să alegi una din două : 
or ei, or noi!

Reflectând ast-fel vênàtoriï noştrii cu 
mare băgare de sémá s’aű apropiat de 
colină.

Trei omeni zàcéù la pàmênt: doi e- 
raű deja morţi, pe când al treilea ră
sufla; umărul stâng sdrobit îl făcea să 
crîşnăscă din dinţi de durere, însă după 
morala indiană densul nu se văita, nu
mai la apropierea inamicilor, sălbatecul 
făcu nişte ochi teribili, plin de ură şi dis
preţ către cei albi.

— Cânilor, spuse el încet, slăbit de 
marea perdere de sânge, şacalilor ! mai 
bine ucideţi-mă, de cât să mă spurcaţi, 
atirigêndu-vë de mine cu niânele vóstre !

— E uşor a cere mórtea, mutră spoită 
răspunse Billi, însă tu arată că eşti un 
brav şi ajută-ne ca să te vindecăm ca 
pe urmă să arăţi că ştii a muri sănătos !

— Ro-No, vă póte arăta că nu se 
teme de morte, spuse indianu c’o voce 
fermă şi gravă. "

— Vom vedea, îi răspunse Billi, a- 
cum scolă dacă poţi, şi ţine-te de mine... 
nu poţi? Văd şi eű, cine mama dracu
lui te puse şi pe tine să-mi eş înainte, 
parcă nu putea să fie altu.

— Hug ! răspunse indianu galben de 
durere, fratele meű e limbut, ca o muere, 
Ro-No după ce se va face bine, îl va 
îmbrăcă c’o fustă.

— Ce zice dănsu? Mr. Billi, întrebă 
Miron.

— Ce zice! ia prostii, par’că un cap 
de indian póte să nu spue prostii.

— Totuşi, Mr. Billi, ce zice el?
— Zice că îl cheamă Ro-No..
— Ba, par’că a mai spus ceva?...
— Mare lucru n’a spus, zică că dacă 

se va face bine, mă va îmbrăca într’o 
fustă... auzi infamii de sălbatec!.. E bun 
de spânzurat !

— Lasă’l săracu, nu vezi că e pră
pădit de rana asta teribilă de la umăr., 
aşi crede mai bine să’i legăm rana, căci

va muri, uite cât sânge a perdut bietul 
om, şi e aşa de tînăr!

Billi Bent trimise o înjurătură straş
nică la adresa întregului neam indian 
în general şi lui Ro-No în particular, 
rupse batista sa în două, adună un smoc 
de buruene, de care ştia el că opresc 
sângele şi rugumând buruenele le aplica 
pe rana sălbatecului şi o legă cu bu
căţele de batistă.

— Acum, mutră vopsită, să faci bine 
şi să taci, căci altmintrelea te ia dracu.. 
.sunt bun eu, dar când voi perde răb
darea, atunci să nu te superi.... şi 
spuind aceste vorbe, el dădu puşca sa 
lui Miron împreună cu cele lalte pusei 
ale indienilor şi singur apucând pe Ro-No 
de mijloc, îl ridică ca pe un copil şi 
urmat de Miron purcese spre locul din 
pădure unde eraű ascunşi caii.

Acolo el puse pe sălbatec pe iarbă 
şi spuind lui Miron să bage de seamă, 
plecă.

Peste un sfert de ceas venătorul se 
întorse aducând cu dănsu nişte fructe 
asemănătore cu perele nóstre, însă forte 
amare şi acre.

— Acum, mutra roşie e scăpată, spuse 
el lui Miron, am găsit leacu. Aţîţă focul 
cu lemnele astea, care le am adus eu, 
nu fac nici fum, nici mare flacără, însă 
fă d’intâiù o vatră şi acolo fă focu. Eu 
voiu pregăti leacu.

El curăţi jumătate din fructele aduse 
le puse în tingirica de cafea şi o altă 
jumătate Ie strivi cu mânerul cuţitului 
pe stratul puştei şi făcu dintr’ănsele un 
fel de turtă. Turta o puse la rana in
dianului, care acum ardea ca focu.

— Räü Mr. Miron, mi se pare că se 
va duce Ro-No al nostru pe lumea cea
laltă să văneze căpriore şi bizoni, aű 
început frigurile, pune repede tingirea 
la foc... la stânga lângă plopul cela este 
un isvor, adă puţină apă şi umple tin
girea şi las’o să fărbă... dacă vom linişti 
frigurile, atunci îl scăpăm, de nu, apoi 
se duce...

Peste o jumătate de ceas, apa în tin
gire ferbea în clocot şi nişte aburi aro
matice eşea din ea.

-
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— Par’că ’mî vine şi mie sä beau, 
spuse Miron.

— Şi de ce nu, e bun, forte bun şi 
folositor, lasă că după ce vom adăpa 
bolnavu vom bea şi noi.

Cu mare greutate făcu pe indian să 
bea fertura, însă el vàzênd, că vânăto- 
rul la tóté injuriile adresate lui sau 
tăcea saű rëspundea glumind-, se hotărî 
să bea, şi după ce beu, numai de cât 
căzu într’un fel de amorţeală şi adormi.

— Acum n’avem nevoe să’l păzim, 
spuse Billi-Bent, privind cu îngrijire faţa 
roşie a sélbateculuï, dórme până mâne 
diminâţă, saù pentru tot-d’auna, saű se 
va trezi sănătos !

După asta ei îl luă şi îl duse sub 
un stejar mare, gros, la tulpina căruia 
făcu un foc bun cu nişte lemne, care 
adeverat că nu dădea nici o ţîră de fum. 
Selbatecu dormea forăind şi vânătorii 
şedeaă lângă el aşteptând până ce ca- 
féua va ferbe.

— Ce facem noi cu dânsu? întrebă 
Miron, arătând cu capu spre sélbatec.

— II vom lua cu noi, ce să facem, 
să’l lăsăm nu putem, căci se va duce 
şi va găsi ceata sa, şi atunci suntem 
perduţi.

— Adeverat, aşa este, réspunse băe- 
tanul nostru, însă óre ce vor face aï 
noştrii fără carne? Vorba era să aducem 
carne !

— N’aî grijă de asta, ne-am gândit 
noi cu Bob despre tóté, avem aci carne 
să mănânce o sută de omeni o lună!

— Atunci sunt scăpaţi ai noştrii!
— D’apoi curii ! Să te véd cum vei 

duce carnea, căci tóté potecile-’s ocu
pate de Comancoşi şi de spionii lor! Aci 
e greul, însă nu trebue să ne despe
răm, căci e păcat!

— Acum culcă-te, Mr. Miron, vëd că 
nu mai poţi de somn, lasă că spre ziuă 
te voiű scula eu !

Miron numai atâta aştepta, el se în- 
văli în Zerope*) şi peste puţin timp băe- 
ţanu nostru dormea dus. N

— Bietu băiat, e ostenit ca un câne, 
spuse încet Billi Bent, ducându-se să 
vadă ce mai fac caii şi ca să’Î pripo- 
néscá aprópe de foc, pentru ai apăra 
de jaguari şi de urşi, cari în locul acela 
erau îndes tui.

Luna răsări pe cer. In mijlocul poé
néi unde păşteau caii, cercuri mari de 
raze luminóse pestn^aü pământul aco
perit de iarbă. Miile de greeri umpléű 
vëzduhul cu cântecul lor asurzitor. Nişte 
note ascuţite, din când în când s’auzéű 
din fundul pădurei; cine ştie ce dihanie 
’şi da de veste despre existenţa sa. Câte 
odată un oftat jalnic, par’că dintr’un 
piept sdrobit tăia auzul şi departe ră
suna tocmai în fundul codrului.

Sute de gândaci luminoşi sburau pe 
deasupra copacilor, lăsând în urma lor 
linii luminóse. Caii încetă de a ruguma 
iarba şi începu a sforăi.

— Se începe! zise tare vânătorul 
rădicându-se de lângă foc, unde stétea 
încălzindu-şî spetele.

— Mr. Miron ! Billi trase uşor de 
zerope cu care băeţanul se învălise peste 
cap, Mr, Miron scolă, se începe.

— Ce se începe? întrebă băeţanul 
buimac încă de somn.

— Vei vedea numai de cât!... vr’un 
jaguar, saű póte vr’un greezly, are poftă 
să guste din caii noştrii.

— Póte că e vr’un şacal, sau vr’un 
caiti ? spuse Miron, nemulţumit că tre
bue să se scóle.

-- Da de unde! Scolă, scolă, dacă 
ai poftă să aduci Miss Nelly Good o 
piele frumosă de jaguar, altmintrelea îl 
voi ucide eű, şi perzi ocazia.

Miron se sculă înjurând din suflet pe 
toţi jaguarii din lume.

— Eű staű aci, dumneata du-te la 
cai, şi-ţi voi arata unde e blana d-şoreî 
Nelly.

Miron ridică Lancasteru, încercă co- 
coşu, trăgătoru, şi cu paşi uşori se în
dreptă spre cai.

Caii se smuciaű din priponele lor, 
arătând o spaimă teribilă ; la apropiarea 
lui Miron, Mauru numai de cât veni 
lângă dânsu tremurând ca varga.*) Zerope, un fel de manta, o plapomii c’o gaurîl la 

mijloc pe unde se viril capul, când serveşte de manta.
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— Ce este Mauricà, ce este puiule, 
îl desmerdă Miron, de cine ’ţi-e frică?

Calul necheză încet, privind cu spaimă 
copacul apropiat şi bourând urechile.

— A... a... a! Acolo zi e boia, bine, 
că ştiu, n’aî frică dragă, eşti cu mine !

In timpul ăsta o miorlăitură s’auzi 
de pe copac şi doué puncte luminóse 
se vézu din fundul frunzişului, trădând j auzi puşca lui Billi Bent şi glasul lui

noscu că venătorii eraű înconjuraţi de 
o familie întregă de jaguari.

N’apucă Miron să slobodă puşca, cum 
Sări o masă mare neagră apropiindu-se 
de denşiî. Abea avu timp să pue din 
noű puşca la inner şi să tragă. Şi de 
astă dată norocu îi sluji ; căci fiara în 
care trase nu se mai mişcă. Atunci se

Ro-No Învelit îiTzarapa vênëloruluï.

cu lumina lor fosforică cei doi ochi ai 
jaguarului.

Era timpul de a lua o hotărîre, 
căci de astă dată jaguaru se supără de 
prezenţa omului şi lăsă din gâtlej 
urlet puternic.

— Bravo, zise Miron, te-ai dat pe faţă!
El puse puşca la umăr; ţinti drept 

între cele doué punte sclipinde şi trase 
cocoşul. După detunătură numai se cu-

înjurând afurisitele animale, care nu lasă 
omenii nici nóptea în pace; după asta 
se mai auzi o detunătură, însă acum 
dintr’o puşcă cu totul streină lui Miron.

— Oare cine a împuşcat, se gândi 
el, să fie tot Billi, dar cu care puşcă ?

In fine s’auzi încă odată glasul lui Bent:
— Ce faci Ro No, păzeşte mâna, că 

rămâi fără de densa!
— Ro-No ? care Ro-No, indianul nos-

un
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tru, prisonierul ? se întrebă băetanu. lor mei albi, spuse indianul, sufletul l'aű
— Mr. Bent, răcni el, ce faci acolo, luat încă de erî. 

cu cine vorbeşti ?
In timpul ăsta se mai aucji o detu

nătură, un urlet puternic şi tot încetă 
de odată. Focul se aprinse ca prin mi
nune şi lumina doue umbre.

— Mr. Billi ! răcni încă odată Miron.
Caii se astâmpărase şi n’arăta nici

urmă de spaimă.
— Vino încoce, vino, destul, ai piei 

pentru trei, patru covóre, s’aucji glasul 
vânătorului.

Miron se apropie de foc lângă care 
acum şedea doi omeni. Un om se sculă, 
era Ro-No învălit în zarapa vânătorului.
Sórele răsări, razele lui străbătu desişul 
copacilor şi lumina feţele palide a celor, 
albi şi faţa roşie-arămie a indianului.

— Corpul meu aparţine acum fraţi-

Toţi trei s’aű pus lângă foc, aű um
plut pipa lui Bent cu tutun şi măcar că 
Miron nu fuma a trebuit pentru o ase
menea întâmplare mare, ca înfrăţirea cu 
Ro-No să înghită vr’o câte-va gâturi 
de fum amar şi să tuşâscă gróznic. Pa
tru jaguari aii fost ucişi în nóptea asta. 
Doi de Miron, şi cei-lalţi doi de Bent 
şi Ro-No.

După ce mâncară bine şi cu poftă, 
încărcă pe cai vr’o patru saci de pe- 
mican —făină de carne,—toţi trei plecă 
pe jos spre lagărul vânătorilor pe Cer- 
ro-Perdido. Indianul nu simţea nimic şi 
se părea sănetos.

Peste patru zile aű ajuns la Muntele 
Perdut şi aű fost primiţi cu bucurie.

E. Lupu.

Problema de geometrie amuzanta

acéstâ figură în 20 bucăţi, 'pentru ca apoi din ele 
să se potă construi un cerc.A se tăia
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L lui se face atât de recóre, câ fărâ bună în- 
brăcăminte saű foc, e anevoie de a sta sub 
bolta cerului.

Fraţii Lupu pàréü mal trişti din întréga 
adunare; Miron lipsea de doué zile şi nici 
o veste bună sau rea nu se ştia despre 
densul.

Din cort se arăta Miss Eva. — Ce facem, 
să string de masă, saü maï aşteptăm ştren
garul nostru? întreba ea, adresêndu-se că
tre Cook.

— Cum nu, cum nu, Miss Eva, aşteptăm, 
din moment în moment Miron şi Billi trebue 
să soséscá.

— Dar póte să fie vr’o întîrziere... póte 
că încă n’aü putut isprăvi tóté treburile, 
înghîna cu un glas nehotărît bătrînul direc
tor de circ, el simţea o férne de nu mai 
putea răbda.

— Aşî, ce întîrziere! Aud de mult tro
păitul cailor prin prerie... sunt amicii noş- 
triî, sigur....

— Atunci mai aşteptăm, spuse Miss Eva.
— Da, da, fără dor şi póte vor, fi aci 

peste un sfert de ceas.
James Good nu spuse nimic la asemenea 

afirmare, el se scula numai şi mai trânti 
pe foc un lemn din grămadă.

Jos în vale se auzi cârîitul coţofene!. Cook 
ridică capu, se sculă de pe- piatra pe care

ângă cortul lui James Good eraţi strânşi 
toţi prietenii noştriî, lipséű numai Miron 

şi Pedro Vincente. Domnea o tăcere; ni
meni nu vroia să-şî arate cel d’ântăî păre
rea asupra situaţiuneî. Fie-care simţea că 
şederea maî prelungită pe Cerro-Perdito va 
aduce vr’un sfîrşit funest, dar nici unul nu 
avea date pozitive pentru a-şî susţine pă
rerea sa. Să aştepta Miron şi Bent pentru 
a şti lămurit dacă noii veniţi eraű indienii 
Comanchas, adversarii Caioteros saü vr’un 
alt trib selbatic póte chiar amical. Caio
teros cu cari, dacă vă aduceţi aminte, vê- 
nătoriî şi căutătorii noştriî de aur făcură 
alianţă, eraü din moment în moment să 
soséscá, căci aşa a fost învoiala cu şefii lor 
supremi Vulpea şi Iaguaru. O parte din- 
tr’înşiî trebuiaü să întărăscă pe Gambuzino 
şi alta să se ascundă în apropiere şi la 
timpul cuvenit să lovéscá pe la spate după 
obiceiul luptelor între Indieni.

Nu soséü nicî Bent, nicî noiî aliaţî şi asta 
punea pe toţi de pe Muntele perdut pe 
gânduri. (

Sórele s’ascunsese după vîrful codrului. Ră- 
córea serei făcu pe amicii noştriî să maî 
arunce în foc vr’o trei patru buturugi de 
brad din grămada de lemne strînsă lângă 
Cartierul general

In ţările tropicale odată, cu apusul sóre- 
' 37,701, 43 .

Ü-
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şedea şi nespuind nici o vorbă se îndreptă 
spre marginea opusă a platoului unde se 
găsea eşirea.

Acolo lingă un foc uriaş zece ómeni ţi- 
néü santinela.

Vânătorul puse mâna la gură şi scóse o 
fluerătură, imitând atât de bine Priveghe- 
tórea Preriei în cât unul din Gambuzino 
spuse încet:

„Ai naibei Priveghetóre, îşi perdu, se 
vede, părechea.

Din noü jos s’auzi glasul Coţofenei, din 
noű Privegbetórea îi răspunse de sus.

O piatră strivită de piciorul cuiva cu un 
sgomot uşor căzu şi se lovi de stîncă.

Santinela se apropie de marginea ravi- 
nuluî şi întrebă: Cine e acolo? răspunde 
saü trag!

Bob Cook rîse.—Lasă amice, nu mai trage, 
că faci morte de om, nu cunoşti că sunt 
ai noştrii?

— Nici habar n’am, răspunse cela, dar 
dacă ziceţi d-ră aşa trebue să fie.

Deasupra margine! se arăta două capete 
şi două gurî striga: bine vam găsit! Eraü 
Bent cu Mirpn.

— Bine aţi venit, îi întîmpina vînăto- 
rul, fie că aţi zăbovit... vi s'a întîmplat 
ceva ?

-T- Aprópe nimica... răspunse Bent în 
urmă ndstră sosesc şi Comancos spre zorile 
de ziuă vor fi aci.

Billi Bent vorbea cu Cook într'o limbă 
pe care din tabără nimenea n'o înţelegea: 
era limba cu care se vorbeşte în nordul 
Canadei—o amestecătură de indiană-irocheză 
cu vechea franceză.

— Am presimţit aşa ceva, spuse poso
morit Cook,—o nenorocire pe capul nostru, 
ne merge ca la cei spânzuraţi, numai ce 
am scăpat, ca prin minune de Caioterçs,

. ' cum vin alţi draci... însă n’avem încotro, 
trebue să-i ucidem,, alt-fel vom fi ucişi de 
ei; tristă necesitate, dar n’ai încotro! Acu 
mergem să mâncăm, cu toţii murim de fóme, 
Miss Eva e supărată, i se 'strică caféua.

Sosirea lui Billi şi Miron a fost primită 
de.toţi cu cele mai mari semne de bu
curie. , '

— Zöü, dacă spui minciuni, vam socotit 
. deja între cei morţi, vorbea bătrânul direc

tor de circ, şi cred că nu eraţi departe de 
mórte ?

— De mórte, nu tocmai, răspunse Miron, 
dar cât pe aci s'o păţim.

Sau pus la masă şi după ce fómea a fost 
potolita cu un céun de cartofi fierţi şi cu 
câte o câşcă de cafea, Billi Bent şi cu Mi
ron povestiră societăţei întâmplările petrecute 
din momentul plecărei la vînătorea după 
bizoni.

— Ei, şi, va să zică, vaţi întors cu ma
nile gole, fără să aduceţi vr’o bucăţică de 
carne? întrebă fostul director, şi noi cu toţii 
vom fi nevoiţi să ródem lemne în loc de 
altă mâncare.

— Cu toţii rîseră, ast-fel de neaşteptată 
fu închierea lui James Cook.

— Nici de cum, Mr. Cook, nici de cum 
să grăbi Billi Bent să liniştâscă pe bătrân. 
Am adus cu noi peste patru sute de chi- 
lograme de pemican x), ne va ajunge pentru 
o săptămână, în care timp vom găsi mij- 
lóce să eşim din încurcătură.

— Bine ai vorbit, adaogă negru Solomon, 
cu neputinţă să stăm mai mult de cât o 
săptămână.

Ast-fel liniştiţi în privinţa merindelor, vâ
nătorii saü pus să se sfătuiască cum să 
facă să respingă şi acest viitor atac al 
selbatecilor Comancos, cum a fost deja 
respins şi atacul săptămânei trecute, făcut 
de foştii inamici Caioteros.

După obiceiul indian, femeile aü fost fórte 
politicos poftite să părăsâscă locul de con
siliu, căci după părerea tuturora, afară nu
mai de Miron şi Alecu, fiinţele slabe nu pot 
fi admise la sfat de o importanţă capitală.

— Apoi, protesta Miron, istoria ne dă 
pilde unde sfatul femeiesc a preţuit mai 
mult de cât acela bărbătesc, chiar şi Troia 
a fost luată în urma sfatului unei femei.

— Se póte, dar noi vânătorii avem obi-, 
ceiurile nóstre, pe care nu le putem călca, 
am spus.

Mal mult de tóté se împotrivea Nelly, 
care zicea că dînsa de şi fata, însă n'are

V.
l) Pemieqn. Came uscată şi măcinată; se între- 

buinţâză fórte mult în America în voiajuri pre
lungite.

■r;,-
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de loc frică de toţi selbaticiî de pe supra
faţa pământului.

Trecând pe lângă Miron, şi strângându-î 
mâna,dînsa spuse: îmi pare forte räü, Mr. 
Miron că m’am putut atât de amarnic în
şela în privinţa D-tale, D-ta este maî just 
şi de cât tata. După asta cu capul ridicat 
copila trecu pe lângă consiliul de resbel, 
care se părea cam ruşinat de vorbele ei.

— Eî, poftim, maî creşte copii, că să auzi

întrebă Cook.— Cred că peste 5-6 césurï 
după ce va eşi luna vor porni spre noi.

— Atunci trebue să ne grăbim. Hai băeţi 
la lucru.

Bătrânul Solomon a fost însărcinat cu 
facerea şanţului; cinci ómeni cu Miron 
aű plecat să aducă pemicanu din vale 
pe când Alecu a fost trimes în tabăra In
dienilor Caioteros ca să le spue că inamicii 
sunt la o distanţă de 6 césurï, ca să gră-

böscä să trimită o jumâtate din céta lor 
ca ajutor, după învoială, pe când cea laltă 
jumâtate să se pitéscâ dincolo de lac, luând 
cu dânşii vitele şi caii.

Luna răsări maestos pe cerul senin de 
un albastru închis acoperit cu miliarde de 
stele care de care mai sclipitóre. In vale 
nu s'auzea nici o suflare, par’că tóté mu
riseră din tabăra indianilor, sgomotdsă cu un 
ceas înainte. Furgónele Gambuzino numai

asemenea vorbe, spuse bătrînul Good, pri
vind supărat pe fiica sa.

Toţi rîseră, după ce saü pus la sfat. 
Părerile tuturora eraù ca să se facă un 

şanţ la intrarea în ravin, să-l minez9 cu 
trei patru sute de chilograme de praf de • 
puşcă şi la timp de nevoie, când inamicii 

' vor îndrăzni să ocupe platoul să-i arunce 
în aer. ‘ ,

Cum crezi, Billy când vor sosi Comancos ?

LÎ-.
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singure arätaü locul tabăreî. La marginea 
ravinuluî un grup de cinci ómeni vorbéü 
încetişor.

— N'are să trécá un ceas, până vor sosi, 
se auzi glasu lui Billy Bent.

— Cred că mai mult, iî răspunse Cook.
— Domne fereşte.
— Nu vezi nimica? s'auzî din noû un 

glas.

— Aï dreptate, priviţi, întorc capetele 
spre noi... par'că cred să ne zărdscă... spuse 
Cook puind din noü ochéna la ocliï.

— Eu ved şi fără ochén, cum o câtă ca 
de 100 ómeni s'a deslipit de grosul corpu
lui şi se îndrepteză spre noi.

Băeţanul are dreptate, adăoga Cook, de 
bună semă o cétá se îndreptézà spre noi 
în galop... tăcere acu... să vedem ce vor 
face diavolii roşi.

La o distanţă ca de vr’o 300 de metri 
céta sălbaticilor se opri de odată ca un om. 
Manevra a fost îndeplinit cu atâta dibăcie 
în cât venătoriî noştriî de pe munte fără 
să vrei nu saü putut stăpâni ca să nu scotă 
un strigăt de mirare şi admiraţie.

— Cum călăresc, cum călăresc domne, 
domne, artişti, care ar putea să se arate 
la cel mai celebru circ din lume, esclamă 
Billy Bent, care şi singur călărea perfect.

— Da cu asemenea adversari, e greű de 
luptat în câmpia deschisă, adăogă Pedro 
Vincente; am văzut mulţi călăreţi bunî, 
călăreţi de meserie, ca kaució l) din pampele2) 
Braziliei, dar Comancos i-aü întrecut pe toţi.

Din mijlocul cetei s’a despărţit trei ómeni; 
unul care călărea pe un cal sur de sînge, 
se ţinea puţin mai înainte, cei doi îl urmă
reaţi ; el ţinea în mână un baston c’o cârpă 
albă pe dînsul.

Era împodobit cu fel de fel de lucruri 
strálucitóre.

— Domnilor,, spuse el, curat spanioleşte 
adresîndu-se către munte, pentru Vulturu 
Alb, tăcerea nu însemn ézá, ca Cerro-perdido 
e pustiü, tăcerea 'mî vorbeşte mai mult de 
cât credeţi. Nu v’am făcut nici un räü ca 
să cauţî să vë răsbunaţî contra tribului 
bravilor Comancos. V'aţî aliat cu inamicii 
noştriî şacalii preriei—Caioteros, însă nici 
asta nu face nimica, v'aţî aliat, că n'aţî 
şti cu ce fel de pungaşi aţî avut aface, 
Marele trib Comancos értá greşelele făcute 
din neştiinţă, aliaţi-vă cu noî, daţî afară pe 
câniî de Coiateros şi secura de răsboî va fi 
pentru vecî îngropată între noî, atât de 
adînc, ast-fel în cât urmaşii noştriî să n'o 
potă desgropa. Am spus, aştept răspuns!

— Par'că zăresc ceva... aşa este, tocmai, 
eî sunt, priveşte! Şi Billy întinse ochianul 
lui Cook.

Vênâtoru privi lung, după ce la rîndul 
sëü întinse instrumentul lui Vincente—scui
pând la o parte.

— Nu te-aî înşelat Billy, îï vëd forte bine, 
colo la drépta de movila ceia...

Un nor acoperi luna şi valea întregă se 
cufunda în întuneric.

Când noru trecu în vale la o distanţă ca 
de vr'o trei chilometre, forte bine se zărea 
şi cu ochiul liber un şir lung de călări, care 
cu mare băgare de sémá se apropiaü de ta
băra părăsită.

La tfet patru sute de pa§î indienii statura 
locului întinseră puştile şi traseră asupra fur- 
gonilor.

Ecoul răsuna departe peste lac tocmai în 
munţi! vecini. Tăcerea după sgomotul îm
puşcăturilor se părea şi mai mare, numaî 
deasupra lacului populaţia de gâşte şi raţe 
selbatice speriate de împuşcături, nu-şî pu
tea, găsi loc.

Foc pentru dumnezeui

Comancos aü rămas surprinşi de atâta 
nepăsare din partea inamicului şi maî traseră 
încă odată, însă şi acu nu primiră nicî un 
răspuns.

— Trageţi, dacă aveţî mult praf de stri
cat, spuse Billy rîzînd. De sus admirabil de 
bine se vedea cum indienii încă nu se ho- 
tărîseră ce să facă: să înceteze cu focul saü 
póte să continue.

— Acu va veni rîndul nostru, dar nu 
cred să se arunce eî aşa dea ruptul capu
lui ne ştiind nicî cu cine aü aface? Lor 
nicî prin minte nu le trece că afară de noî, 
maï aü încă de furcă şi cu vechiî lor 
prieteni.

*) haucio =: văcarii călări din America de sud. 
*) pampa — câmpiile din Brasilia şi Argentina.
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După logosul pronunţat, Vulturul Negru 
şi dă înfăţişarea unui om care e gata să 
aştepte íntréga nópte.

— Ce e de făcut? întrébâ încet Bob Cook 
pe camarazii sëï.

— Ce e de făcut? Nimica. Nu trebue să 
răspundem, ce ar aduce or şi ce răspuns, 
spuse Billy Bent—nu e aşa Vincente?

— Aï dreptate, cine ştie ce vroeşte hoţul 
cu mutra boită !

— Atunci să-l lăsăm să aştepte, .

— Parcă e gata tot Billy? întrebă Cook 
pe amicul sëü Bent.

Numaî musafirii să vie, că masa e 
pusă, îî vom primi cum li se cuvine !

— Păcat, răspunse vênâtoru, mie, drept 
vorbind, sunt mai plăcuţi Comancos de cat 
aliaţii noştriî de nevoie. —Caioteros. Coman
cos sunt ceî mai curagioşî şi mal cinstiţi 
dintre tóté triburile indiáné din VestFaar 
îmi pare forte că trebue să ne batem cu 
dînşiî, dar n’avem ce face.

Pe la miezurnopţei Cook şi cu Bent vi
zitară santinela de pe platoö, şi găsiră tot 
în bună regulă.

Aliaţii indieni sub comanda lui Iaguar 
ocupaü cóstele strimtórei. Ascunşi după bo
lovanii* mari de piatră se püréü făcuţi şi ei 
din pdtră.

împreună cu Indienii, garnizona platoului 
să ridică la o sută şi jumëtate de omeni,

După un sfert de ceas de aşteptare în li
nişte şi tăcere de mormânt, Vulturul Negru 
ridica capu şi striga.

Am aşteptat destul, am vroit să în- 
lăturez vărsare de singe ce se va întîrnpla, 
dumnévostrâ nu vroiţi, să cadă dar sîngele 
vărsat pe capul vostru, am spus. El íntórse 
calul şi se îndreptă la pas spre céta sa care 
îl aştepta şi cu care se îndreptă spre lac.
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cantitate îndăstulătore pentru a apăra o ase
menea poziţiune.

Pe la zorile de ziuă, pe când ciocârlanul 
ridica glasul sëu anunţând apropierea dimi- 
neţei, de odată, un ţipăt saü mai nemerit 
de spus un urlet asurzitor cutremura văz
duhul.

Era semnalul de bătaie a Comanchilor. 
Numai de cât un alt urlet, nu mai puţin 
selbatec scos din gâtlejele Coiateros le răs
punde. După acésta se petrecu ceva de ne 
povestit. Sute de demoni, ca nişte smintiţi 
începură a sui trecátórea; eraű Comancos; res
pinşi de atâtea ori de Caioteros, eî nici nu 
se gândéü să înceteze cu suirea, ba din con
tră, cu cât fură respinşi mai energic, cu 
atât se asvêrléü mai furioşi asupra stînci- 
lor trecătorei, după care se t.inéü ascunşi 
adversarii lor.

Furia lor, bărbăţia şi dibăcia a urca tre
cátórea fură atât de mari în cât cu tote 
avantagiurile ce avéü Caioteros, Comancos 
îl respinse îi arunca de vale şi ca un potop 
năvăliră asupra intrărei întărite, unde îî aş- 
teptaü vânătorii şi Gambuzino. Era hotărît 
că numai în cazul cel mai grav, adică după 
ce Comancos nu vor putea fi rëspinsï şi 
după ce ei vor lua vîrf în luptă, numai 
atunci să se fie atraşi spre şanţul minat, 
pentru a fi aruncaţi în aer.

Lupta devenea din ce în'ce mai sînge- 
rosă să bâtéü cu straturile de puşcă, cu cu
ţitele cu ciomegele. Vulturul Negru înaintea 
năvălitorilor, armat cu un topor colosal, 
spărgea şi tăia tot ce se arăta înaintea lui. 
Un drum mare de cadavre era aşternut în 
urma lui. Toţi care sau încercat să-l ţie în 
drumul sëu spre cortul general unde fîlfîea 
un stég mare alb cu 32 de stele albastre, 
eraü culcaţi morţi sau răniţi.

— Lăsaţi-mâ pe mine că îl voi potoli eü 
numai de cât strigă James Good, mătăhăind 
cu un ciomag pe care îl pregătise de mult 
/pentru ori-ce caz. —Hei, hola, Yulture, saü 
mai bine Cocoş vino câ-ţi voi arăta eü dru
mul spre strămoşii tăi, vino íncóce şi lasă 
copii să se jóce, vino dacă ai curaj. — De 
bună sémá şeful Indienilor înţelese insultele 
bătrânului director de Circ saü întâmplarea 
îl aduse .în locul unde Good sfărâma cu mă
ciuca sa capetele indienilor, numai de odată

bătrînul simţi o lovitură straşnică peste 
mâna sa dréptâ, lovitură care făcu să scape 
măciuca. —Aha, tu mi-ai fost ! spuse el scrîş- - 
nind din dinţi de durere şi ne lăsând india
nului timp să-şi repete lovitura, bătrînul c’o 
săritură uriaşă se năpusti asupra adversa
rului sëu, îl apucă de mijloc cu mâna stingă, 
îl strînse la piept, îl ridică în sus şi îl 
trînti la pâment, aprópe mort,—sdrobit.

Pe de altă parte Negru Solomon aseme
nea armat cu o despicătură de lemn scóse 
din grămadă, făcea pîrjol împrejurul sëü. Un 
morman mare de cadavre era grămădit înain- 

. tea lui. El ragea ca un taur, ridica colosala 
sa bâtă, lovea, o ridica din noii şi grămădea 
cadavre peste cadavre. — Tinete, bătrîne, 
strigă el, văzînd pe bătrînul director încun- 
jurat de o cétá de indieni, care vroiaü să 
răsbune mórtea şefului lor, — ţinete bătrîne, 
vine Sammy, dar era târziü. De odată 10 
Comancos din cei mai vîrtoşi se aruncă a- 
supra directorului, care numai cu mâna 
stângă putea să se apere; unii îl apuca de 
piciére alţii de mâini, alţii de gât, ast-fel 
câ sub povara greutăţei James Good căzu, 
întăia dată póte în viaţa sa. Când sosi la 
locul de luptă bătrînul negru, indienii săriră de 
pe cadavru lui Good, ca să atace şi pe ne
gru cum Iau atacat pe Good, dar Samuel 
care era mai cu sémá tare în picióre şi 
gât, se întări bine, strivi pe primii doi cari 
îl apucase de mâini, lovi încă pe doi cu 
pumnii peste cap, îi culcă la pământ, în- 
tórse unuia capul care vroia să-l muşte de 
picior şi ast fel în mai puţin de cinci mi
nute toţi zácéü morţi la pământ.

Speriaţi de asemenea putere, indienii se 
retrase tocmai pe locul minat. Nebun de 
durere când văzu pe Good mort, Bob Cook 
răcni: foc, pentru Dumnezeü!

Pedro Vincente însărcinat cu aprinderea 
minei, scăpără într’un burete uscat, îl apro- 
piă de fitil şi asigurat că arde, fuge în par
tea opusă a platoului, strigând: fugiţi cu 
toţii, am dat foc la mină! •

Peste un minut se auzi o sguduitură care 
cutremură muntele şi o masă enormă de 
pietre §i păment să ridică în sus sub picio- 
rele nenorociţilor Comancos.

Răsări sórele şi lumina cu razele sale 
locul distrucţiunei şi măcelului,
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Indienii Comancos aü perdùt o mare parte 
din ostaşii lor, rămăşiţile lor descurajate pă
răsiră Cerro-Perditto şi sub conducerea unui 
şef neînsemnat se îndreptară spre munţi, cum 
aü declarat spionii trimeşî de Caioteros. Ca
davrele acelor albi precum şi roşii aü fost 
îngropate într’o gropă comună la marginea 
ravinuluî.

Din compania vînătorilor şi Gambuzino 
abea aü scăpat 15 omeni socotind şi pe cu
noscuţii noştriî.

Cu o companie aşa de mică nu era chip 
să mai sapi aur, ast-fel că Bob Cook cu 
aï sëï s’aü hotărît să plece în California la 
St. Francisco să găsescă omeni şi să revie din 
noü în anul viitor. Cu atât mai mult tre
buia să vie la S. Francisco că Miss Eva cu 
ambele fetiţe vroia să stabiléscá acolo şi

românii noştriî asemenea perdură gustul de 
viaţă de avanturierî, hotărîţî a se întorce 
în ţară.

Peste trei lunî de voiaj prin munţiî Sie- 
reï, aü ajuns la S.*Francisco.

In tot voiajul aü fost urmaţi de noiî lor 
amicii indieni Caioteros, cu atît mai mult 
că o mare parte de voiaj trebuia să-l facă 
prin ţara lor pe unde trece drumu spre 
California.

Ast-fel s’a terminat voiajul fraţilor Lupu 
prin America. Din S. Francisco eî împreună 
cu Bob Cook, Pedro Vincente şi Negru So
lomon şi fiica lui Bianca saü îmbarcat pen
tru Europa. Ce s’a întîmplat cu dînşii la 
urmă va fi descris într’o altă povestire in
titulată Diamantul perdut.

E. LUPU.
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In păduri trosnesc stejarii ! E un ger amar, cumplit ! 
Stelele par îngheţate, cerul pare o felit]
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitore 
Pare un lanţ de diamanturi, ce scărţie sub piciére.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scântcios 
Ca naltele colbtie unui templu maies tos,
Şi pe ele se aşefă bolta cerului senină,
Unde luna îşi aprinde focul tainic de lumină.

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas ;
Nici un sbor în atmosferă, pe zăpadă nici un paz ; 
Dar ce vVd ?... în raja lunei o fantasmă se arată... 
E un lup, ce se alungă după pradă-i spăimantată !U
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