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mai bine în peticile rupte 
plapoma frate-luî şi a soreî.

Grigore sări jos de pe cufër şi tre
murând de frig in paltonul sëü sdren-

ţeros, se îndreptă la singurul scaun 
din odae. Acest scaun impreună cu 
cufërul, eraű tótá averea care le ma! 
rômâsese de la mamă.

care era
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^recerea din Anglia la New-York se pdte

I face în 16 zile; dar şi acest timp e su
ficient deja pentru ca să fac! cunoscinţă cu 
toţi pasageri! de pe vapor. Eli unul am fost 
prea trist de tot pentru acesta : o lungă de
ţinere în temniţele Rusie! şi necesitatea de 
a părăsi patria mea Basarabia, 'mî-a um
plut inima de aşa amărăciune, în căt orî-ce 
conversaţiune, orî-ce întâlnire, nu deşteptaă 
în sufletul meu alt ceva de cât dor de ţară. 
Singura mî mângâiere era muzica. Pe va
por era o pianină şi eù adese-orî cântam 
la ea; dar şi în acest cas cădeam în ispită: 
orî-ce începeam să cănt şi degetele mele 
singure involuntar isprăveaţi prin a cânta 
cântecele nóstre moldoveneşti, ducêndu-mï 
închipuirea spre patria mea nenorocită, ce 
zace sub jugul muscalului; înaintea ochilor 
ine! valurile Oceanului se transformat! în 
valurile Dunărei, car! scaldă blagoslovitele 
maluri ale Moldove! şi Basarabie!... Şi cu
prins de acest tabloü fermecător, îmî aco- 
peream faţa cu măînile şi plângeam ca un 
copil.

In fine, după 16 zile de călătorie pe Ocean, 
vaporul nostru „Washington“ aruncă an
cora în portul de la New-York ; s'a început 
descărcarea vaporului. Eü cred că nicăieri 
în lume nu se face ieşirea din vapor a pa
sagerilor cu aşa grabă şi aşa zàpâcélà şi 
neregulă ca în America: uni! se grăbesc a 
eşi, aiţiî, in acelaş timp, se grăbesc a intra 
pe vapor, aşa că pe îngustul trap (podiţă),

lumea se sbuciumă, se lovesce şi une-orî 
dă nascere unor mar! nenorociri.

Eü adunasem întregul meü bagagiü, pe 
care '1 pusesem lângă mine jos şi aşteptam 
cu nerăbdare ca să pot trece podiţa, după 
ce se va ma! face loc p’acolo. D’odată auzii 
un ţipet şi o dorană căzu în apă, împinsă 
de mulţime. Nie! un om din public nu 
băgă de sémâ nenorocirea întâmplată, căc! 
americani! sunt mereu preocupaţi numaî şi 
numaî de afacerile lor proprie. Lângă mine 
tocmaî, pe o funie grosă şi lungă era sus
pendată in apă o gálétá de tinichea, cu care 
marinari! ridică apa pentru spălarea scându
rilor. Fără a më gândi mult, arunca! pălă
ria şi legând bine funia de un hac de fier, 
më slobozi! cu ajutorul funie! în apă. Fe
meia se ma! ţinea pe suprafaţa ape! ; dênsa 
dedea din măin! şi picidre pentru a se măn- 
ţine ; o apuca! cu o mână de mijloc, iar cu 
alta më agăţa! binişor de funie. Femeia sim- 
ţindu-se cu ajutor, prinse curagiü şi începu 
a striga ajutor..

— Harry ! Harry ! chemă dênsa, apó! 
leşină.

'Ne putênd menţine corpul inert al femei! 
ma! mult timp, făcu! o supremă sforţare 
şi o aşeza! drept pe gâlétâ, apo! striga! nu 
ma! stiü ce, şi perdu! cunoscinţă.

Ce s’a ma! întêmplat după acésta? — Nu 
stiü ; m’am deşteptat lungit pe podelele va
porului, unde fuse! ridicat de marinar!.

Privind în juru-mî, vëzuï că am rëmas

I



406 AMICUL COPIILOR

singur din toţi pasagerii, cari plecară de 
mult ; întrebai pe mateloţî că ce s’a fă
cut cu femeia, pe care am voit să o scap 
de înecăciune, şi mi s’a rëspuns cum că un 
domn a luat’o şi a trausportat’o cu grabă 
acasă.

Më ridicai în picidre, eram slab, îmi vîjiau 
. urechile par’că luasem 2 grame de chină, 

tremuram de frig. Când insă më apropia! 
de locul unde am lăsat bagagiul meü, nu 
mai găsii absolut nimic. Oii pe cine între
bam despre bagagiü, toţi se fâceaü ne-snaï. 

- N'aveam în cotro, trebuia să părăsesc va
porul, ' să intru în oraş fără pălărie, fără 
pardesiö, ud din pap până ’n picidre şi tre
murând ca o vargă.

Neospitalier m’a întâmpinat Lumea Nouă ; 
căzui rëü bolnav, zăcui mult într’un spital, 
unde am fost transportat luat de pe stradă. 
Nu ştiu dacă medicii americani se pricep în 
d’ale bdlelor, dar cred că eu unul am scăpat 
cu viaţă numai mulţumită organisaţiuneî 
robuste, singura moştenire ce ’mï-a mal rë- 
mas de la iubiţii mei părinţi. Eşind din spi
tal am muncit ca salahor, ca hamal, ca vîn- 
zător de prăjituri pe stradă, şi în fine, din 
întâmplare întâlnii pe un polonez, pe care 
îl cunosceam de la Chisineü şi care aci, în 
America, deveni profesor de filosofie. Cu 
ajutorul acestui domn căpătai locul de rân- 
daş la un comerciant. Polonezul meü më 
mal tocmi pentru o sumă mică de ban! ca 
meditator al copiilor sëï. Aşa dar, precum 
vedeţi dragii mei cititori, isbutiî să am ce 
mânca şi-ml cumpëraï o pălărie şi ceva 
haine.

Intr’o duminecă plecarăm cu toţii la plim
bare: dorul .de ţară iar më chinuia, iar po
lonezul meü se încerca a më consola:

— Aveţi rëbdare, pote că norocul vë va 
surîde; încercaţi-vă a face cunoscinţă cu 
vre-un american bogat care să vë potă ajuta 
acum.

— Nu vfeaü să më linguşesc pe lângă 
cefele gróse ale Iankilor, (aşa se numesc 
americanii), rëspunsei. Priimèsc mal bine 
de a rëmânea viaţa íntrégá rândaş.

— Rëü faceţi! Fără ajutorul unul om cu 
dare de mână nu veţi putea eşi din mizerie.

Pe când amicul meü pronunţa aceste cu
vinte, o caretă de lux trecea înaintea nostră.

In caretă şedea o femee tînërâ, care, privin- 
du-ne exclamă: Uită-le, Harri), este el! este el!

La acâstă exclamaţie, capul unul tînër 
apăru în cadrul giamulul trăsurel ; tînërul 
privi pe amicul meü şi-l salută într’un mod 
forte amical.

— Ah! Dumitrache, ce bine ar fi fost dacă 
te aşi putea recomanda acestui domn ; sorta 
ta ar fi asigurată!

— Şi cine e densul? Un boer mare, un 
prinţ !

— Aşi !... Mal mult de cât toţi boeriî şi ; 
toţi prinţii din Basarabia ta. Acesta este un 
şurup important din maşina de ocârmuire 
a Americel. Numele sëü nu stă în fruntea 
vr’unul partid politic de aci, dar el posedă 
o avere, pe lângă care miliónele lui Roth
schild sunt nimica totă. Acéstâ avere îl dă 
mare importanţă la americani. El nu sâmănă 
cu tinerii noştri boerl, cari cheltuesc averea 
párintéscá pe la Paris, ci vieţa sa întrégâ 
muncesce, construind căi ferate, exploatând 
mine de cărbuni de piatră, puţuri de păcură 
şi nu mal sciu ce. Da, prietene, ascultâ-më 
şi nu fi bosumflat, fă cunoscinţă cu acest 
domn şi vel avea de lucru.

Amicul meü a vorbit mult despre viaţa 
în America, despre americani şi politică, 
despre nouil emigranţi din Europa, iar spre 
sérâ ne-am întors acasă. Am ascultat cu 
mare interes pe prietenul meü şi cu tote 
acestea imediat ce am intrat în curtea stă
pânului meü, trebuia să apuc lopata în 
mâini pentru a curăţi pavagiul curţeî, mur
dărit de cal. Mi s’a cam părut că lopata 
mea şi mătura de nuele, nu se potrivescë 
tocmai cu modul de a privi lucrurile al ami
cului meü.

Peste câte-va <jile, după o zi de muncă la 
depositul de marfă al stăpânului meü, séra 
mersei se vëd pe prietenul meü. întâlnii la 
dânsul pe tînërul în cestiune. Profesorul de 
filosofie din Chisineü mi-1 recomandă, ne sa
lutarăm destul de ceremonios. Conversaţiu- 
nea nu s’a cam putut lega, de óre-ce eü 
unul më cam feream de manierele delicate 
ale bogătaşului, temându-më ca să nu fiü 
atins în demnitatea mea de om. Amicul meü 
se purta cu domnul -Harry (aşa era numele 
tînëruluï) forte prietenesce. Dânsul îl cuno-
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scea de mult şi ’î-a predat altă-dată cursul 
seű de filosofie.

Din acea sérâ, adese-orî ne întîlneam cu 
Harry la amicul meü. Tinôrul îmi făcea 
tote avansurile pentru a se împrieteni, dar 
eü unul cu tote acestea nu puteam să ad
mit că un rendaş póte7 fără a deveni lin
guşitor, să devie prieten cu un arhi-milionar. 
Se vede că Harry pricepu acest lucru. Intr’o 
<Ji densul më întrebă :

— De mult sunteţî în America ?
— Este un an aprópe, rëspunseï.
— Adevërat să fie că câlëtoria pe un vas 

cu pânzele e forte lungă şi plicticosă?
— Nu sciü ; eü unul am câlëtorit pe vapor.
— Şi cum se numea acest vapor?
— Se numea Wasliingthon.
Tóté conversaţiunile nóstre eraü de acest 

fel. O dată venii cam de timpuriu la prie

tenul meü, pentru a medita pe copii; intrând 
în salon, băgaî de sémâ că acolo s’a adus 
un frumos piano. De mult deja nu cântasem 
pe clavir; më bucurai mult; uitai chiar 
scopul visitei şi asezêndu-më la pian luai 
câte-va acorde. Apoi, uitând despre sorta 
mea crudă, despre exil, më dădei cu suflet 
cu tot muzicei. Cântai vr'un ceas fel de fel 
de bucăţi şi în fine isprăvii prin a intona 
imnul nostru sfînt:

Deştdptă-te Române, din somnul cel de morte 
In care te-adânciră barbarii de tirani;
Acum ori nicî-o-dată croesce*ţî altă sdrtă,
La care să se ’nchine şi crucii tèï duşmani.

Copii, stăpânul casei,- Harry, státeaü în 
juru-mî, iar eü unul, uitând despre tóté în 
lume, eram departe de lumea întrégâ.

z. A.(Va urma).

/
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10jffi)ăgând de sémit că sunt înconjurat de 
c 1 ómeni, supôrat c’am lăsat să se observe 

emoţiunea, care m’a coprins — m’am sculat 
şi am închis capacul de la piano.

— A, nu, exclamă Harry, noï vô rugăm 
ca să ne mai cântâţi ceva.

— O, nu domnule, să më iertaţi. Altă 
dată, acum nu pot.

In tonul cu care am zis aceste cuvinte 
sô simţea necazul care coprinsese sufletul 
meu, pentru prostia ce făcui. D. Harry în
cepu apoî o conversaţie cu amicul meü, 
întrebăndu-1 despre România, despre litera
tura şi poeţii noştri. La su peu, observai că 
Harry nu bea de loc nici vin, nici bere. 
Când densul plecă, întrebai pe amicul meü :

— Ce fel, Harry nu bea nici odată nimic?
— Nimic; nici tatăl sôu n’a bëut nici 

vin, nici spirtóse.
— Iată o familie sobră !
— EÍ nu beau, pentru a servi de pildă 

altora. In general trebue să-ţi spun, acest 
tinër merită multă stimă şi eü unul iu
besc... Lucru straniü, adăogă după o pauză 
prietinul meü, vëd forte bine că Harry portă 
mare interes ţie, dénsul a trimis copiilor 
mei acest piano, ştiind că la mine în casă 
numai tu ştii a cânta din acest instrument 
de muzică... Din altă parte, nu-1 înţeleg de 
loc, de ce cunoscênd posiţiunea ta, nu ţi 
vine în ajutor !

— Cum să-mi vie in ajutor? întrebai su- 
përat. Cre(ji ore că eu sunt capabil a primi 
ajutor de la oricine?

— Nu de la oricine, frate, më întrerupse 
prietenul, ci de la un om de trebä. Şi apoi... 
aci în America nu sô ajută omul de geaba.

Plecai trist spre casă; muzica më ener
vase. Din acea zi Harry venia aprópe în fie
care seră la amicul meii, unde petreceam 
vorbind şi cântând până la miezul nopţii. 
Intr’o zi, după ce vorbirăm mult despre 
stepele Americei, Harry 'rai zise:

— Sunt liber pentru vr’o trei sëptâmânï 
şi am de gând a pleca la vênàtore. Haideţi 
împreună.

— Din nenorocire, nu pot, sunt ocupat, 
respunseï eu, gândindu-mô la serviciul meü 
de rândaş.

— A, nu, nu, exclamă Harry, nu primesc 
să refusaţi aşa d’odată, gândiţi-v0 până 
mâine, póte că vô veţi hotărî.

Harry 'mi strînsese mâna prieteneşte, 
’şi luă pâlăria şi în curênd plecă. Abia s’a 
închis însă uşa după dénsul, polonesul meü 
isbucni vesel :

Bravo ! Bravo ! Acum totul va merge 
de minune; acum posiţiunea vostră va fi 
temeinic stabilită.

— Adică de unde şi până unde? întrebai 
nedumerit.

— Cum de unde şi până unde!? Dar nu

') A sô vocloa în cop utul iu numörul trecut.

. *
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ve<Jî tu că Harry a proiectat acâstă vînă- 
toî*e pentru a face cu tine, ursuzule, cu
noştinţă mai de-aprópe... pentru a-ţî pro- 

, pune vr’un post în comerţ saü industrie.
— Aşi! De unde le ie! tóté astea! Omul 

• e liber, vrea să pebrâcă 'şi m’a invitat ca 
să-î ţifi de urît, iar tu ţî-aî închipuit mi
nune mare.

— Sora mea ne aşteptă.
In salon ne întimpină o tânără femeiă, 

de o frumuseţe rară. Ridicând ochii sô! 
mari asupra mea densa exclamă: Este el! 
O, îţi mulţumesc, îţi mulţumesc, dragă fră- 
ţiore !

— Forte bine! zise Harry. El are săţî 
cânte asemenea frumósele sale cântece ro
mâneşti.

Yocea femeieî m’a impresionat mult, era 
aceeaşi voce, care strigase din caretă : „este 
el !“ Acum iarăşi, acel aş strigăt ! Ce só în
semneze ore? Fisionomia fetei asemenea 
par’că o vëzusem unde-va! Unde? Memoria 
’mî lipsea.

După presintarea mea, sora lui Harry, 
d-sóra Ella mô pofti la dejun. Trecurăm în 

— Să mergem înainte de tóté la mine, sufragerie. După dejun Harry ’mí <Jise că
voiţi să faceţi cunoscinţă cu sora mea. e timpul de plecare. Ne luarăm rëmas bun de

— Cum? In costumul meu! exclamai. la ospitaliera castelană şi plecarăm spre
gară. Eram numai no! doi, căci Harry nu 

— Vë rog, să nu facem ceremonii. Sora mergea la vînat nici cu câni, nici cu servi-
mea voieşte să facă cunoştinţă cu d-neata, ton. In vagonul căieî ferate pentru întâia
unei domnişore mu i se pote refusa nimic, oră înţelesesem importanţa lup Harry în

Ce eram să rëspund la acésta, dórá nu lumea comercială şi industrială a Americeî.
de florile mëruluï eram viţă de român şi La iie-care staţie a căilor ferate Harry era
prin urmare cavaler. Mô supusei idee! bi- aşteptat de către agenţii sëï; la fie-care
zare a unei domnişore americane, care staţie densul expedia nişte depeşe; forte 
ardea de curiositate a vedea un emigrat des în vagonul nostru năvăleaţi nişte antre- 
politic. - . prenorî, car! ne însoţiau douë-treï staţii

-• ’ Trăsura nostră së opri lângă o villă forte vorbind cu Harry despre fel de fel de afa-
modest construită, dar înconjurată de o cer! ; une-orî vagonul nostru sô transforma 
grădină minunată. Hany, ţiindu-m0 de mână, într’o cassă, unde sô numôraü şi së pláteaü 
mô introduse într’o odaie: sume mari de bani. Eu eram forte impre-

— Iată odaia dumitale; este pregătit tot sionat privind la tovarăşul meü, care, după 
pentru ca să vë îmbrăcaţi pentru venă tó re. tóté care le vedeam, së. bucura de o mare 
Peste o jumôtate de ceas voiű veni, ca să consideraţie. Când schimbam linia, Harry fu 
plecăm. x întimpinat de directorii căilor ferate, car!

Şi Harry ieşi pe uşă. Găsii în adevôr un toţi în America aparţin diferitelor companii,
costum complet de vînător, îl îmbrăca! de ci nu precum la no! statului, 
óre-ce n’aveam încotro şi mô gândeam că In fine, după ce parcursesem vr’o 2000 
este mult ma! cuviincios să mô presint kilométré de, cale ferată, ne-am oprit la 
înaintea unei domnişore îmbrăcat în haine fortul Djibsohn, care së afla p’atunc! pe 
de vînător, de cât în surtucul meü prăfuit teritoriul unor indianî independenţi. înaintea 
şi cam uzat. Odată gata, më simţi! rôü de nostră së întindeau stepele imense ale Ame- 
tot, căci mi se părea că împreună cu haina riceî. Fortul era înconjurat de o întărire în 
mea prăfuită lepădăm şi independinţa persó- zid şi în pământ; înlăuntru acestor întăriri 
ne! mele;, acâstă haină străină de vînător eraü douô case de pâtră, vr’o <Jece de lemn 
avea înfăţişarea unëï livrele de lacheü. şi câte-va bordee. Am ajuns în fort tocmai 

Intră Harry; fisionomia sa era blândă, când lângă dânsul tăbărîră douô tabăre de 
blajină; cu o vöce mángáitóre el îmî zise': indián! amic! din neamul Ozaşi! şi Pavniî.

— Or-cum, tu vei pleca mâine? mö în
trebă prietenul.

— Aş pleca, dar atunci îmî perd locul.
— Să nu te gând est! la una ca asta ; cu 

stăpânul tëü më voiü înţelege 'eu.
In adevôr totul s’a potrivit a doua zi cât 

sô póte de bine. Pe la orele 11 diminâţa 
trăsura lui Harry sô opri la porta locuinţe! 
mele şi mô învită să plecăm:

- Harry surise:

i
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Şefii! acestor neamuri veniră spre. a së spre munţi şi a-î sili de a încheia

merse

Indiamî Ozaşil şi Pavmî.

Afacerea care • făcu p’aceştî indianî . să 
construiască şatrele lor tocmai lângă fortul 
albilor, consta în a lua disposiţiî în obşte 
pentru a goni pe Comanciï cât mai departe

şi ofiţerilor din fort, unde luând parte la 
discuţie, îu curênd.isbuti adresa, împreună 
cu căpitanul fortului, un plan întreg de 

. campanie.

.
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In ceia ce më priveşte pe mine, apoi eü I sä mô.trîntéscà la pâment. Harry, care ob- 
aşteptam cu nerăbdare momentul plecăveî servasé neîndemânarea mea, nu-mi ^ise 
nóstre în stepe, cari së află între Red-Ri- absolut nici un cuvînt, làèându-mô, după

obiceiul american, în voia întâmplărilor si 
a buneî-voinţe personale. Peste un ceas- 
douë devenii stăpăn deplin peste calul meu, 
care së linişti şi merse vioïü după ceî-lalţî 
cai. Trecurăm până la amiazï doue rîuleţe 
în not; la amiazi însă ne apropiarăm de 
un mare rîü.

— Trebue să trecem apa! zise Harry.
— Cum, să trecem', nu-î prea mare? în

trebai cu mirare.
Harry surîse cu blândeţe şi-mî rëspunse : 
— Fiţi pe pace, vom trece cu siguranţă. 

Eî, Ben ce zici tu, cum e apa?
— Cum să fief zise acesta, ca orî-ce apă 

e udă, dar, cu tóté astea, avem trebuinţă 
de o mică luntre, căci alt-fel praful de puşcă 
ni së va uda.

Ben sări de pe cal şi dându-mî frîul 
plecă în nişte tufiş, din care în curând a 
ieşit tîrînd după sine o mică luntre, făcută 
din scorţa arborelui. Am umplut luntrea 
cu lucrurile nóstre şi cu arme, ne-am aşe
zat apoi eü cu Ben şi am trecut rîul fără 
nici un accident. Harry cu caii a rômas pe 
malul cel-lait.

vera şi Wisconsiţa. Din partea .munţilor 
stâncoşî, aceste' stepe sunt mărginite prin 
nişte dealuri, acoperite de livezi, iar din 
partea marelui rîü Missisipi prin pământuri 
ce aparţin indianilor -din neamul Ozaşiî. 
Aceste stepe aü o întindere de peste 50,000 
mile pătrate, din cari abia o jumëtate este 
locuită şi cultiyată.

Pregăţirî mari pentru vînătore n’am 
făcut; la o staţie Harry cumpërâ doï cânï 
de vînat, în fort ne aşteptară doï caï pur 
sang englezeşti; ceva albituri şi haine le 
aveam în nişte- desagi, carî fură legaţi la 
şelele de piele. Din arme, am luat fie-care 
câte douë revolvere mari, atârnându-le în 
nişte buzunare de piele la gâtul calului, 
câte o carabină cu douë ţevi şi câte un 
cuţit de vînat. In afară de acesta, la şaua 
fie-căru! cal së mai află legat un Jciso de 
frînghie, care avea la extremitatea sa douë 
capete de curea de piele, cu douë ghiulele 
mari la vîrf. Plecarăm împreună cu vestitul 
vînător Ben, pe care Tarn găsit în fort.

Mulţi anï aü trecut de când piciorul meü 
n'a fost vîrît în pedica unei şele, de aceia 
cu chiü şi vai puteam să astâmpăr ca
lul meü vioïü, care fierbea sub mirfe de necaz. 
Abia încălecaî şi cât p'aci roibul meü era

>

(Va xirma). Z. A.
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tru aerul nostru puternic. Acum te vei de 
prinde.

Aflasem cum că calul nu s’a înecat, că 
Harry şi Ben aü trecut rîul în not, iar nu 
călare, căci luntrea s’a stricat şi a căzut la 
fund. Când m’am liniştit, dejunarăm cu toţii 
apoi încălicarăm şi plecarăm la drum. Se 
înserase ; ne-am oprit într'un loc, unde iarba 
era forte înalta, eram aşa de obosit, în cât 
abia descălecat şi më trântii jos pe păraent, 
învâlindumë într’o plapomă groşă, şi a- 
dormiî tun.

Nu m’am deşteptat de cât a doua zi de 
dimindţă, când tovarăşii met pregăteau deja 
dejunul. Më simţeam indispus, .toţt muşchii 
më dureau, n’aveam poftă de mâncare de 
loc, dar n'aveam încotro, trebuia să încalic 
şi să plec. înaintea nostră se afla un de- 
luşor, pe care ne urcarăm cu toţii—şi de 
pe acéstâ înălţime' se desfăşură înaintea 
ochilor noştrit nişte stepe fără margini. 
Dând drumul cailor scoborîrăm deluşorul şi 
intrarăm într’o mare verde de iarbă, care 
ajungea până la gâtul cailor. Iarba fiind 
udă de rouă, piciórele nóstre în curênd fură 
umede. La o depărtare ca de vr’un chilo- 
metru, păşteaă nişte herghelii de cat sëlba- 
tecî, iar spre drépta nóstrá o cireadă întrégâ 
de taurï sëlbaticï se porni în fuga mare. 
Câinit noştriî apucară după ei, dar Ben şueră 
şi'î chemă îndărăt.

In acea zi, më ţineam deja pe şea destui 
de ţap0n, treceam un teren ocupat de vi
zuniile câinilor pustietăţei. Calul raeü căl
case peste una din aceste vizunii de sub 
pâmênt şi se prăbuşise, iar eü, perzênd echi-

III •)
*lùen plecase cu luntrea îndărăt; iar eu 

am rëmas singur singurel p’acest mal; 
în jurul meu era tăcerea pustiei; încetul cu 
încetul un dor nespus şi apoi un fel de 
spaimă cuprinseră inima mea; aşteptarea 
facea ca minutele să’ml pară lungi, fără 
sfîrşit, iar gândurile, unul mai trist de cât 
altul, se succedau în creerii mei obosiţi. 
Crezui d’odată cum că s’a întêmplat ceva 
cu Harry ; ascultai or-ce sunet, privind spre 
riü. începu a ploua şi o c6ţă acoperi malu
rile. rîului şi orizontul depărtat... Trecu deja 
mai mult d’o oră —nimeni nu venea,.nimic 
nu se auzea—începui a crede că ambii mei 
tovarăşi s’aü înecat; d'odată auzii neche
zând nişte cai; privesc spre rîü şi vëd un 
cal care înota, luptêndu-se cu valurile spu 
megânde ale apelor ; curentul apucă animalul, 
iar el se îndreptă spre mal. Më convinsei 
că Harry a perit, căci calul era al lui. De 
emoţie perdui consciinţa... M’am deşteptat 
auzind vocea lui Harry, care më pişcă de 
mână, saiü în piciére şi căzui în braţele sale, 
plângând ca un copil.

— Ce ai Dumitre? Linişteşte-te. Ce 'ţi 
s’a întêmplat ? Spune !

In fine ’mi stăpânii nervii şi-i povestii 
îngrijirea ce më cuprinse.

— Àcésta se întêmplâ cu toţi noii veniţi 
în aceste pustietăţi, îmi zise Harry. Siste
mul nervos al europenilor e prea slăbit pen-

9

*) A se vedea No. 11 şi 12, anul al IMea. 
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librul căzui la pământ. Din norocire nici eö 
nici calul meü nu ne am lovit reu. Tovarăşii 
mei aü prins imediat calul scăpat şi în
căleca! din noü. Mergeam în trapăt; câni! 
după noi, lătrând şi mirosănd iarba ; po 
ici, pe colea în iarbă săreau căni! pustietăţii, 
goniţi de câni! noştri!. Acest! căinî sălbatic! 
sunt nişte animale forte curióse, sâmănă 
mult a mic! câini de casă, au coda scurtă 
şi blana roşcată. EI trăesc în stepe, con- 
struindu-ş! nişte vizuni! în păment ; dar de 
óre-ce aü obiceiü să trăiască împreună ma! 
mulţi, apo! terenul ales pentru locuinţă e 
pururea minat în tóté direcţiunile, aşa că 
a călca peste asemenea locuri devine adese 
or! forte primejdios, de óre-ce prăvălindu-se 
cu uşurinţă se póte scrînti piciorul. în 
găurile acestor câini adese or! se ascund 
şerpi! veninoşi, caii muşcă pe trecător!.

Am fost prin urmare vesel, c’am scăpat 
tâfăr ; dedeî pinten! calului şii ridicaiü în 
galop, cântând un cântec. Când însă ajunse! 
să întrec pe Ben, observa! că acesta era 
cam nemulţumit de veselia mea sgomotosă. 
Lu! Ben nu’! plăcu de loc că am nesocotit 
tăcerea majestosâ a stepelor. Şi în adevăr, 
merită a fi observată acăstă tăcere adâncă 
a stepelor; ţi se pare cum că orî-ce sunet, 
născut unde-va, şi neavănd în spaţra absolut 
nie! un obiect de care să se oprescă, se 
pierde în aer, fiind înghiţit chiar la naşterea 
sa de 'acăstă întindere nemărginită de ni
mic Chiar animalele nu turbură acăstă tă
cere: bizoni!, cerbii, cai!, pasc în linişte 
complectă, fără nie! un 'strigăt de alarmă 
fug, dacă se sperie de ceva, şi apo! iarăşi 
se opresc. D’aceia tocmai la auzul a vre
unui sunet orî-ce fire vieţuitore se opreşte 
în loc în aceste stepe, înmărmurind de mi
rare. Aci văzul şi auzul sunt pururea atente, 
căci primejdia din tóté părţile e mare şi 
ameninţă viaţa tutulor. Ben nu mă dojeni 
pentru cântecul meü, dar cauza era, că n'am 
ajuns încă în regiunea vînatulu! adevărat.

Căderea mea de pe cal a devenit obiectul 
une! lung! conversaţi!, de óre-ce tovarăşi! 
me! s'aü convins că nu sunt tocmai un că
lăreţ îndemânatic şi că prin urmare rai se 
va putea întămpla multe accidente. A fost 
vorba chiar de a mă pune sub paza unu! 
conducător special, dar unde să găseşti un

atare conducător? Eram, ce e drept nu toc
mai departe de lagărul unor colon! alb!, dar 
totuşi până la acest lagăr ma! aveam vr’o 
20 kilométré.

Când sórele se ridică tocmai la mijlocul 
ceruluî, ne oprirăm pentru a popăsi. Până 
atunci nu vînasem şi prin urmare mâncarăm 
din merindele aduse d’acasă. Lucru curios, 
oboséla mea dispăruse, devenisem chiar stă
pân peste calul meü, care era un animal 
superb. Pentru ca densul să mă cunoscă, 
î! dedeam de treî. or! pe zi câte o bucată 
de pâine şi o fărâmătură de zahăr, ce o 
iubea mult.

A doua zi de călătorie arătasem deja mare 
progres în călărit, aşa că tovarăşi! me! m'aü 
şi complimentat. Treceam peste o câmpie 
uscată de tot de arşiţa sôreluï, nie! un 
isvor de apă, nici o picătură de rouă, 
pentru a ne potoli setea. No! răbdam, 
cum răbdam, dar cai! suferea mult. Spre 
seră ne oprirăm lângă un grup de copaci, 
pe malul unu! isvor. Adăparăm cai! şi fă
curăm foc. Dar de óre ce nu ma! aveam 
merinde, am fost nevoiţi a ne culca pe 
nemâncate. înainte însă de a ne culca,. - 
hotărîrăm ca de dimineţă să ne punem pe 
vinat, pentru a ne potoli fómea, de care în
cepusem a suferi, de óre-ce în acea zi nu 
ma! mâncasem de dimineţă nimic.

Am pornit la drum pe la orele 4 dimi- 
neţa câmpia abia se deştepta din somnul 
nopţeî, umbrele abia fugeaü de lumina pa
lidă a zile!, care se începea. In curênd ochi! 
pătrunzător! a! Iu! Ben observară p’un bivol 
sălbatic, care păştea singur pe o luncă aco
perită cu o iarbă suculentă. Harry dete 
drumul calului sëü direct spre animalul, care 
auzind sgomot se porni pe o fugă nebună. 
Ajungând la o distanţă ca de vr'o sută de 
metre, Harry aruncă laso, dar de şi nemeri 
pe bivol, totuşî nu isbuti săT facă să cadă, 
de óre-ce ghiulelele de la vârfurile frînghie! 
s'aü încurcat pe la piciórele animalului. Bi
volul se opri însă imediat ce a simţit cu- 
réua de la laso atingându’î pelea, el privi 
cu ochi! injectaţi de sânge pe duşmanul säü 
şi ca o săgâtă se aruncă asupra Iu! Harry. 
Din nenorocire calul Iu! Harry se poticni, 
încurcându-ş! piciorul în curéua de la laso. 
Acéstâ poticnălă putea să causeze mór tea

;
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tovarăşului meu, de óre-ce cornele grósnice 
ale bivolului erau deja cat p’aci săi ridice. 
Tocmai în acest moment, eü care ochisem 
pe animal drept între ochi, slobozii cocoşul 
pustei. Ţintisem de minune — bivolul căzu 
ca lovit de fulger.

Tovarăşii meî mő complimentară mult 
pentru acdstă lovitură. Harry îmi zise :

— Sunteţi făcuţi, d-le Dumitru, a trăi 
aci în America, iar nu în strimta vostră 
Europă.

Descălicară cu toţii; Ben scóse pelea de 
pe bivol şi tăiă carnea în nişte fâşii, pen
tru a face din ea pastramă. Aveam nevoe 
de sfdră, pentru a întinde carnea pe nişte 
prăjini la arşiţa soreluî. Am primit ca să 
plec la lagărul colonilor, pentru a cumpëra 
acolo sfóra trebuinciosă ; tovarăşii meî con- 
simţiră şi’mî tălmăciră drumul, saü mai 
bine zis direcţiunea de care trebuia să më 
ţin. Pană la lagăr nu era departe ; mult o 
jumëtate de oră de cale ; dar lucru curios, 
călării în trapătul calului o oră bună şi tot 
nu ajugeam măcar săi vöd în depărtare, 
începui a privi împrejur, voind a më orienta, 
dar în zadar —nici un copac, nici o stâncă, 

j, pe caii aş fi putut'o lua drept indicaţiune. 
Ce cărare să apuc? Câmpia era tăiată de 
mai multe cărări, cari mereu se încrucişau, 
şi apoi unele din aceste cărări erau făcute 
de animale sëlbatice, altele de cirezi sëlba* 
tice, ce păşteau pe câmpii. Më gândii cât 
më gândii şi hotărîî, pentru a nu rătăci şi 
mai rëü, a apuca calea pe care am venit.

Dar abia în torséi calul şi băgaî de sémâ 
un călăreţ forte straniü, care se apropia 
drept la mine. Era un bătrân uscat, călare 
pe un cal mic, slab ca vai de el şi care cu 
greü păşea sub povara ce avea pe spete. 
Luai puşca în mâini şi o întinsei cu ţeva 
spre bëtrân.

— Ştiu eü unde se află lagărul, Mister 
më aşteptă... Aşî fi venit mai curênd 
hodoróga mea abia se mişcă... 
tâmplat vr’o nenorocire? N’am observat 
nici un semn... Calul dumitale a scăpat tea
făr... afurisiţii de câni...

Tóté aceste cuvinte bëtrânul le pronunţă 
fără şir, apropiindu se fără sfială de mine. 
Cuvintele sale, lucru firesc, produseră asu
pra mea mare impresie, de óre-ce am înţeles 
forte bine, cum că omul acesta cunóste tot 
ce ni s’a întêmplat. Totuşi ţin0m puşca 
mea întinsă spre densul ; îl examinam din 
cap până la picióre ; avea faţa deschisă şi 
forte simpatică; më convinsei dar că am 
aface cu un om de trébá. Sfiala dispăru, şi 
aruncai puşca la spate.

— In pustietăţile nóstre este bine a ii 
cu băgare de semă! ’mî zise bătrânul... Nu 
vë apropiaţi de calul meü, căci de şi e slab 
e rëù şi muşcă... Am săi las în libertate, 
păcat de biata vită, rëù a slăbit, şi apoi nu 
mai e departe !

Cu aceste cuvinte, bëtrânul sări de pe 
calul sëü, scóse şaua şi căpăstru, împreună 
cu nişte dăsagî, şi dete drumul calului seü. 
Nenorocita hodorogă, abia simţi că este li
beră, resuflă din greu, apoi ridicând coda in 
sus se puse a fugi prin câmpie.

— Ce aţi făcut? zisei bëtrânuluï. Aveţi 
să mergeţi pe jos? cel puţin puneţi desagii 
pe calul mefi.

Zicênd aceste cuvinte sării de pe cal şi’î 
întinsei frînele, ca să încarce lucrurile sale 
pe roibul meü. Bëtrânul luă fiiul în mâini 
şi surîzêndu’mï zise :

— Şi dacă aşî sări pe cal şi aş pomi 
lâsându-vë singur aci în pustietate?

dar
Nu s’a în-

z. A.(Va urma.)
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— Cum ? Ben v’a lăsat un semn ? între
rupsei eü mirat.

— El ştia că voiü veni şi ’mî-a lăsat un 
semn acolo unde aţî popăsit.

— N’am auzit vorbindu-se de d-ta I Ben 
nu ne-a spus nimic. Merserăm pe jos unul 
lângă altul ; ’î povestisem cine sínt şi cum 
am emigrat în America şi aşa ne tot apro 
piam de locul unde me aşteptai! tovarăşii.

— Iată şi Ben ! zise d’o-dată omul.
Şi în adevër, în depărtare vëzuï pe Ben 

călare pe calul superb a lui Harry. Apro- 
piindu-se de noi, Ben strigă :

— Aşa este ! M'am gândit că aşa are să 
se întâmple.

— Şi acum eştî vesel I ’ï rëspunse omul.
Ben ’mî recomandă atunci pe prietenul 

seu, care se numea Dik Ne-am aşezat lângă 
un isvor pentru a popăsi, iar Ben plecâ ca 
să înştiinţeze pe Harry, care a fost îngrijat 
de absenţa mea prea îndelungată şi se temea 
c’am rătăcit. Spre sérâ ambii mei tovarăşi 
s’aü întors, iar Dik, încălecând pe roibul meu, 
plecă să facă rost de un cal. A dobândi 
un cal în aceste stepe vrea să zică nici mai 
mult nici mai puţin de cât a prinde un cal 
sëlbatec din soiul cailor americani numiţi 
«mustang», cari trăiesc aci în herghelii marî.

Spre di mi né ţă Dik s’a întors călare p'un 
superb cal sëlbatec, rëü ca dracul şi plin de 
spumă. Cum se ţinea Dik p’acest animal fu
rios, cum calul nu’l putea trânti la păment 
— rëmâneam încremenit. Apoi numai aflasem 
că, călăreţii ca Dik sínt obicinuiţi în Ame
rica şi că la noî în Europa cel mai bun ca
valer aci ar fi devenit de rîsul lumeî.

Peste puţin, plecarăm la drum. Dik în cu- 
rênd se împrieteni cu mine, më îmrâţă să 
arunc laso, să trag din arc, să împuşc în sbor, 
de pe cal şi multe alte. Ben ’mî-a povestit 
că indianiî au mare frică de Dik, de óre-ce 
acesta în luptele cu eï n’are obiceiü să-î omóre 
ci numai îî răneşte, sfărâmând cu glonţul pi-

IV

«
na ca asta nu veţî face ! respunse-î, rî- 

ö zênd ; dardacă aţî fi încercat numaî, apoî 
glonţul meü vë va ridica iute de pe spi
narea calului.

— Cred, cred 1 îmî zise omul ; dar, tinere, 
aţî încercat óre deja a ridica p’un om de pe 
cal cu ajutorul glonţului ? Ben a făcut una 
ca asta, şi d’aia acum nu póte trăi de cât 
in pustietăţile nóstre. In ceea-ce më priveşte 
pe mine, tinere, apoî eu unul nu o voiu 
face pentru nimic în lume : a pecetlui p’un 
indian, ’l pecetluesc, dar viaţa nu’î răpesc ; 
eî toţî sínt nişte tălharî şi hoţi de drum, 
dar de... ómen! sínt ca şi noî, plămădiţi de 
acelaş Dumnezeu. Nu’î iubesc, căci am făcut 
cunoştinţă cu el cam de aprópe. UitaÇivë 1

Şi omul scóse pălăria de pe cap, arătân- 
du’mî craniul sëü, care era scalpat. 2

— Ben m’a scăpat atunci, m’a vindecat, 
m’a căutat ca p’un copil ; el ’ï a omorît pe 
toţi şi ’î-a luat scalpul meu, pentru ca sël- 
batecil să nu se laude cu - përul unul biet 
alb. Iată’l acest për, ’l ţin mereu atârnat la 
brîü... Da, pe Ben ’l iubesc eü! Nu’l pără
sesc nici o dată. Am vrut să më odihnesc, 
că am cam îmbëtrânit pentru viaţa asta de 
haimana, m’am stabilit într’un orăşel, dar do
rul de a vedea pe Ben, m’a făcut iarăşi să 
më întorc aci. M’am gândit, că póte amicul 
meü Ben e expus la vr’o primejdie, şi în 
acest cas cine să’l scape ?... Iatâ-më dar iarăşi 
în aceste stepe. Am recunoscut urma sa ; 
densul e însoţit de doi, din care unul e 
strëin... Am găsit un semn a Iul Ben, prin 
care densul mî-a dat de ştire, că më aşteptă.

1. A se vedea numerile ii—12 din anul al 2-lea al 
revistei.

2. Scalpul se numeşte pielea cu păr cu tot tăiată de 
pe capul omului, care la indian! servă drept trofeti de 
resboiű.
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ciórele sau mâinile, aşa că omul devine be
teag pe totă viaţa. După părerea indianilor, 
mórtea e mult mai plăcut lucru de cât per- 
derea unuia din membre.

Spre seră făcurăm popas şi după mâncare ne 
culcarăm. Eu unul însă n'aiii putut dormi şi 
aşezând u-mă lângă foc începui a cânta, pen
tru a’mi ţine de urît.

Nu ştiii cum s’a întâmplat de cântaî fru
mosul cântec a lui Heine :

Sie haben dir viel erzählet 
Und haben viel geklagt ;
Doch was meine Seele gequälet,
Das haben sie nicht gesagt.

D’odată simţit că cine-va më apucă tare 
de mână ; sării ín picidre. Lângă mine stă
tea Dik : densul më privi cam straniu şi apoi 
se depărtâ, dispărcnd în câmpie. Povestii to
varăşilor cele întâmplate şi nici unul din eî 
n’a putut înţelege, ce a păţit Dik. Tocmai 
însă când noi vorbeam despre acésta, în câm
pie se auzi d’odată urmarea cântecului, ce 
cântasem :

la Universitate. Când însă a fost să isprăvesc 
şi să ’mî iaii diploma s’a întâmplat vestitul 
praznic Vartburges. Aţi auzit pdte ce s’a în
tâmplat atunci? ! .. Eî bine, vë voiu spune pe 
scurt că atunci, un student, anume corniţele 
Keller mergea cu drapelul în mână, iar noi 
’1 urmam. Guvernul voia să ne aresteze pe 
toţî; eram condamnaţi la io ani de închisore. 
Atuncî, cu ajutorul mumei fugii... Fugii lă
sând pe logodnica mea, care apoi a murit. 
De atuncî trăesc aci în aceste pustietăţi... 
singur-singurel pe păment, căci şi bătrâna 
mea mumă a murit...

— Nu cum-va logodnica d-tale se numea 
Maria ?* întrebai eu, emoţionat.

— Da. Şi cum aţi ghicit? Sau póte... aţi 
cunoscut’o 1

— Dacă sînteţi Didi ich Friedman, atuncî 
de sigur.,.

— Eil exclamă Dik sărind în piciére... şi 
dacă ...

— Atuncî, atuncî... logodnica d-tale Maria 
Wolf trăesce şi până acum la Chişineu I zi
sei eu cu o voce tremurândă.

Cuvintele mele produseră o impresie gróz- 
nică asupra lui Dik ; bietul bătrân sări în 
picióre, dar genunchii săi tremurau. A tre
cut cel puţin vr’o jumătate de ceas, până ce 
el îşi veni în fire.

— Aşa este... aşa este... în adevër densa 
se numea Maria Wolf, iar eu më numeam 
Didrich Friedman... dar, dar... morţii nu 
înviază p’acest păment sub aceiaş formă.

— Maria Wolf a fost guvernanta mea, zi
sei eu. Când eram să trec în America, dînsa 
’mî a trămis o serisóre pentru d-ta, rugându- 
më ca să vë remit acea serisóre, dacă sîn- 
teţi în viaţă şi dacă vë voiü găsi aci.

— Şi unde, unde e acea serisóre ! Daţi-mTo.
— Din nenorocire serisórea acésta e per- 

dută împreună cu întregul meu bagagiu.
’l-am povestit întâmplarea ce mi-s’a ivit la 

sosirea mea în New-York. In acest moment 
însă se apropiară de noi Harry şi Ben, am
bii ascultară în tăcere povestirea mea.

— Atuncî acestă întâmplare este adevă- 
rată ? exclamă Ben.

— Şi cât timp aţi menţinut pe fata aia de
asupra apei? me întrebă Harry.

— Vr’un sfert de ceas 1 rëspunseï.
— Aţi întâlnit apoi unde-va p’acea fată ?
— Nu cred ; póte ; dar de óre-ce n’am 

vëzut bine faţa sa p’atuncî, când o scăpai 
de înecăciune, de sigur că nu aşi recunósce*o. 
Une-ori mi s’a părut însă cum că dénsa só- 
mănă puţin cu sora d-lui Harry.

— A 1 exclamă Harry, depărtându-se.
Conversaţiunea nostră urmă înainte. Se 

făcu ziuă. Incălecarăm pe cai şi plecarăm mai 
departe. In acea zi n’am mai vorbit cu Dik 
despre logodnica sa, bëtràna mea guyernantă

Sic machten ein grosses Wesen 
Und schüttelten kläglich das Haupt ;
Sie nannten mich den Bösen 
Und du hast Alles geglaubt.

— Ce fel ? exclamai eu, Dik e neamţ .. eü 
tocmai cântam acest cântec.

— Nu cred, rëspunse Ben ; ’I cunosc mai 
mult de 20 ani şi nimic nemţesc în carac
terul sëü n’am observat ; el e un bun, un 
adevărat venător, ţinteşte minunat.

Trebue să explic cititorilor mei, că ame
ricanii adevăraţi, adică yanki nu prea sti- 
meză pe germani, considerându-i ca mari fi
losofi, adică ómen! puţin practici şi prin ur
mare rëï colonişti pentru locurile bântuite de 
indianî. Tovarăşii mei hotărîră că Dik nu e 
german, iar eu eram sigur că da. Luai pă
lăria şi plecai în direcţiunea vocei, care tot 
cânta. Găsii pe Dik şezend pe iarbă, obrajii 
sëï purtau semnele lăcrimelor. II atinsei de 
umër :

— Amice, ce ai ? zisei nemţeşte.
- Totul era îngropat de mult, ’mî răspunse 

el englezeşte, pentru ce voiţi să destupaţi 
grópa ? M’am străduit atâta amar de timp ca 
să uit limba
gur cântec a făcut să se ridice în suflet amin
tirea vieţei trecute 1

— Ce fel ? întrebai... Sînteţi, ca şi mine 
refugiat politic?

— Dai răspunse Dik. Tatăl meu era preot 
de sat şi a murit când eram mic de tot. 
Epitropii m’aîi educat într’o casă creată de 
stat pentru orfani, apoi am trecut de acolo 
ca intern la şcola din Galle. După ce am is
prăvit studiile în acea şcolă şi de óre-ce am 
moştenit ceva avere, mă înscrisei ca student

părintâscă, şi iată că un sin-mea

un

■
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F-len Mane, căci am dat peste urmele unor neţă, că duşmanul nostru e aprópe. Urmele 
indianî, cari popăsiră lângă nişte «cactuse» 
spinöse de o mărime colosală. Ben, care ob
servase nóptea un foc, bănuia deja de dimi-

care găsirăm au convins pe toţi că indienii 
aparţin sălbaticului trib Comancea.

Primejdia a fost mare. Ben şi Dik sfătuiră
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i Indianii Comancea.

ca s’o luăm Ia fugă, căci numërul indianilor 
trebuia să fie mare. Era necesar a ajunge 
cât mai iute la pólele munţilor, acoperite de 
pădure. Dând drumul cailor am observat că 
« mustang*t lui Dik s’a nărăvit rëu şi abia

avea putere de a se ţine alături cu caii noştri. 
D’odată Dik se opri, privi îndărăt, şi zise :

— A 1 câiniï, ne-aü simţit deja şi încep a 
ne véna I Staţi, căci nu trebue ca să credă 
că fugim de frica lor.

• ■ •

•-
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când am zăbovit cu sălbaticul acela, până ce 
ne-am pus la drum, focul coprinsese deja o 
parte din câmpie dinaintea noastră,'am fost

Am oprit caiî. Dik sări de pe al scii 
jos şi urcându-se pe o ridicătură de pâ
ment începu a inspecta orizontul larg al ste
pelor. Eu care aveam cu mine o lunetă de siliţi să dăm o fugă nebună piin para focului 
voiagiu me apropiat de densul şi îndată am 
descoperit tocmai la orizontul câmpiei vr’o 
15—20 călăreţi, cari mergeau în trâpăt unul 
după altul. Mi s’a părut că unul din aceşti 
călăreţi a ieşit din rend şi s’a depărtat de 
grup, dar nu eram convins c’am văzut bine 
şi deci n’am spus despre acésta nimic lui Dik.

— Nu-Î perdeţi din vedere ? me sfătui 
Dik, şi sărind pe cal, ’i dete pinteni, plecând 
în góna mare pe câmpie. In curând el se ; 
întorse cu o crengă uscată aprinsă, pe care 
începu a o tîrî prin iarba uscată a câmpiei.

— Ce faci, strigai eu.
— Iute, iute să fugim, că focul a cuprins 

câmpia... Mai bine aşa să scăpăm de dânşii, 
de cât să ne omóre.

pentru a ajunge la poalele unui muntişor, ce 
se înălţa în faţa noastră. Acest muntişor pă
rea acoperit cu o iarbă verde, şi deci putea 
résista elementului distrugător. Fuga prin foc 
nu ne-a pricinuit mare reu, ne-am c’am pârlit 
puţin, dar atât. Harry şi Ben ne aşteptau 
tocmai pe vîrful muntelu : ei erau foarte în- 
grijaţi şi au fost spectatori depărtaţi ai luptei 
noastre cu indianul, pregătind puşcele lor, 
pentru a ne sări în ajutor.

Pe muntişor nu puteam românea, căci în 
curând eram să fim înconjuraţi de flăcări ; 
pornirăm deci mai departe spre o pădure, 
despre existenţa căreia ştiau numai Ben şi 
Dik. Toţi acum aveam, cai buni şi spre seară, 
după o fugă nebună, ajunserăm la pădure, 
singurul nostru adăpost pentru flăcări. Spre 
mai mare siguranţă, alesesem un locşor mai 
umed şi toţi patru ne puserăm la lucru, tăind 
iarbă şi nişte trestie, ca să poprim focul să 
treacă spre noi. Am muncit vr’o doue cea
suri şi în fine ne-am convins că acum sîntem 
siguri de linişte pentru noapte. Obosiţi ne 
culcarăm, dar peste puţin am fost deşteptaţi 
de lătratul cânilor, cari cu furie hămăiau la 
oare-care depărtare de noi. Incălecarăm pe 
cai ca să vedem ce este ? Din partea câm
pului, Dumnezeii ştie prin ce minune, scăpat 
din flăcări, trecea călare indianul nostru; de 
departe încă dânsul ne făcea semn, că vine 
cu intenţie pacinică şi nu ca inimic. Ben 
plecă spre a-1 întâmpina. Intorccndu-se, prie
tenul ne-a zis:

— Acest indian est şeful Comancilor, pe 
cari ii văzurăm; el cere ospitalitatea noastră şi 
jură credinţă. El este acoperit de arzăturî şi 
cade de oboseală. Ei bine, cum credeţi? Să 
încălzim acest şarpe la sînul nostru ?

— Dacă dânsul a venit la noi pacinic, 
dator sîntem a l priimi ca pe un prieten, 
răspunse Harry.

Indianul să apropiă ; mânile, picioarele sale . 
şi o parte din piept aü fost acoperite cu arză
turî; mustangul său era pârlit groaznic, pi
cioarele pline de răni: ’ţî era milă să pri
veşti nenorocitul animai. Indianul sări de pe 
cal şi merse spre noi, tară a arăta măcar 
durerea, ce trebuia să simţă, călcând cu pi
cioarele sale bolnave. Ii întinserăm mânile şi 
el le strînse cu demnitate rând pe rând, apoi 
cu toţii ne aşezarăm pe iarbă. Dik şi Ben 
rupseră nişte ierburi şi storcând sucul lor, 
muiară în el nişte cârpe, făcute din cămaşa 

rupseră; peste puţin picioarele indianu
lui fură bandajate. De arzăturile de la piept 
şi mâini nu ne îngrijeam, picioarele însă sínt 
necesare unui om în călătorie.

Şi caii noştri, simţind căldura focului care 
ne cuprindea pe dindărăt, fugeau ca nebuni.

Indianiî, cari ne vedeau de sigur forte bine 
se opriră pe loc. Vântul gonea fumul şi prin 
urmare şi flacăra spre ei, aşa că în curând 
între noi şi indieni s’a format o adevărată 
mare de flăcări, care consumau câmpia în- 
tregă. Caii noştri fugeau ca vântul, dar c mu
stangul» lui Dik obosise râu de tot. Văzând 
că acest cal nu o va duce mult, din causă 
că Dik era forte greu, zisei tovarăşului, casă 
se dea jos de pe cal şi să încalece pe roibul 
meu, iar eu fiind mai uşure, voiţi încălica pe 
mustang. Dik observă c’am sărit de pe cal 
şi că nu e timp a discuta, primi propunerea. 
Dar abia încălicai şi dedeï frîü calului, mu
stangul meu se speriă şi se ridică pe pició- 
rele dindărăt. Privii în jurul meu şi... o groză, 
băgai de seină că în iarbă, la vr’o zece paşi 
de mine, apăru un indian călare. N’am avut 
timp să exclamăm şi d’odată simţii că ceva 
şueră peste capul meu, iar mâna mea cu care 
reţinusem pălăria, ce cădea de pe cap, a fost 
par’că apucată de ceva tare şi sfărâmată în 
două.

Aruncând o privire speriată în jurul meu, 
am văzut de odată că indianul, care me prin
sese de braţ cu laţul săii zăcea jos pe pă
mânt, îmbrobodit cu lasso lui Dik; sări de 
pe cal şi aruncând lasso al meu prinsei calul 
indianului, care nu să grăbia a fugi de noi.

— Lasă să rămâie aci; aruncaţi lasso al 
vostru ! ’mi zice Dik deslegând pe indian. 
Sălbaticul ’şi veni în fire, ne privi cu mare 
nedumerire şi înţelegând în fine că avem de 
gând a-1 lăsa prada focului, liniştit se ridică 
de pe pământ şi păşi spre mustangul meii. 
Peste cinci minute de călărit observai bine 
că n’am greşit de loc, schimbându-mi calul 
meu slăbănog pe calul indianului. Acest din 
urmă era un animal vînjos, puternic. Dar pe

ce o
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Se tăcu noapte. Un tablou fermecător şi 
groaznic să desemna înaintea ochilor noştri, 
întregul spaţiu, pe care-1 coprindea în întu
neric vederea noastră, era o mare de foc ; 
nişte valuri de flăcări, duse de vînt, ondulau, 
scăzând şi ridicându-se, limbele groaznice de 
foc. aruncau scântei în aer şi apoî dispăreau 
în bezna nopţei. Pentru mine personal acest 
spectacol era cu totul noii, dar prietenii meî 
nu prea să ocupau de el şi vorbeau între ei. 
Indianul zăcea culcat pe iarbă, fără a se preo
cupa de ceva.

Incendiul în cursul nopţeî se furişă aproape 
de noi, dar rouă dimineţeî, care căzuse în 
mare abundenţă, l’a împedicat de a să pro
paga mai departe : focul s’a stins. Când 
astrul zilei să ridică pe cer, razele sale lumi
nară o câmpie neagră şi desolată. Inima mea 
fu coprinsă de tristeţă, când vëzuï devas
tarea ce făcurăm. Unde a perit verdeaţa de 
adineaora, unde s’aü dus cirezile de animale, 
cari înveseleau tăcerea stepelor ? Din toate 
n’a rëmas de cat funingenea şi cenuşa. Mi 
se părea că aceste stepe priveau cu ură la 
noi, oameni criminali, cari am venit şi am 
distrus frumuseţile sale, create de Dumnezeu, 
pentru a înveseli viaţa vieţuitorilor.

începurăm a ne sfătui ce să facem cu 
indianul nostru. El, se vede, c’a înţeles cum 
că vorbim despre densul şi adresânduse către 
Harry, ’ï zise :

— Konanga ’ţi-e amic ! Konanga e şeful 
unor rësboinicï, cari în curând ’1 vor găsi. 
Voi, albilor, mergeţi acum pe cărarea sa; ce 
duceţi cu voi ? Rësboiul saü pacea ?

— Asta-il Suntem prin urmare pe drumul 
spre vizuina leului 1 observă Dik.

— Stepele sínt întinse, răspunse Harry, 
şi multe cărări trec prin ele. Noi mergem 
până la capitul cel-l’ait al lor, drept înainte, 
şi nu ştiu dacă urmăm cărarea ta!

— Bine; dar ce caută, fratele meu, prin 
aceste stepe?

— Konanga nu më va înţelege, chiar dacă 
voiü voi să-i explic. Noi albii umblăm prin 
stepe, pentru a le cunoaşte . ..

— înţeleg, întrerupse cu amărăciune in
dianul, înţeleg; albilor li s’a făcut strimt din

colo de munţi ; ei vor să cucerească şi stepele 
noastre libere !

— Aşa este ! Komancii nu fac de cât 
a vîna taurii sëlbaticï şi de a tâlhări pe 
drumuri. Noi, albii, ştim a ara şi a semăna 
pământul, ştim a scoate din pământ ar
gint şi aur. Şi ce vrea un alb, aceia va do
bândi; nimeni nu-1 poate opri! Ce fel, oare 
Komancii sínt mai puternici de cât indianii 
Mogavehi, Ozaşii şi cele-l’alte neamuri, cari 
s’au supus albilor? N'a auzit oare Ko
nanga, că am învins rîurile Missisipi şi Mis- 
suri, pe cari azi umblă calul nostru de aburi 
(vapor). N’a auzit oare asemenea Konanga 
că peste groaznica Niagara albii au construit 
un pod? Acum voim ca al nostru cal de 
aburi (drumul de fer) să umble si prin aceste 
stepe. Ce poţi tu face, Konanga, pentru a ne 
împedica ?

Ascultând pe Harry sëlbaticul încruntă 
sprîncenile, apoi întrebă:

— Unde sínt soldaţii tëi, frate ?
— Am venit singur, pentru a vedea locu

rile, apoi vor veni soldaţii mei şi lucrătorii 
cu lopeţile, pentru a construi drumul.

— Dar ce vom deveni noi, pieile-roşii ?
— Vë vom plăti bani pentru pământ; n’a- 

vem nevoie de mult păment: numai o fâşie 
lungă de la un capët al stepelor până la cel- 
l’alt, cât trebueşte pentru drum. Fratele meu 
roşiu va lua parale şi ’şi va construi un 
frumos wigwam (casă), apoi va începe a 
munci pământul, a face negoţ. Dacă nu va 
voi să facă aşa, atunci îl vom sili. Aşa este 
voinţa Mareluî Spirit!

— Da, da, aşa are să fie 1 esclamă india
nul. Konanga o ştie, căci el vorbeşte cu Spi
ritul. Dar roşii nu pot trăi alt-fel de cum 
trăesc. Aşa dar vom peri . . . Fratele meu 
merge pe drumul care duce spre lagărul 
Konangeï. Bëtrânul acela m’a dat jos de pe 
cal, dar nu ’mi-a luat viaţa nici scalpul (përul 
cu piele de pe cap). Konanga nu uită, el e 
amic al vostru şi vë invită la dînsul.

— Atât mai bine! rëspunse Harry. Mergem!

Z. A.(Va urma).

.
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V) prin aceste stepe, ’mî zicea densul, sunt multe 
nemuri de indieni, dar din tóté aceste ne
muri Komancca sunt cei mai fieroşî. Dacă 
ursita ne-a fos să dăm negreşit piept cu ei, 
apoï cel puţin doresc să ajungem lângă vr’o 
pădure, ca să avem ceva copaci la spetele 
nóstre. Şi vicleni mai sunt Kománál, ai noş- 
trii aü plecat tocmai spre Red Ri wer a le 
întâmpina şi ei furnică aci în Colorado! Pof
tim acum prinde-î! Sunt sigur că cu Ko- 
nanga nu se află de cât o parte de acest 
neam şi că grosul tâlhăreşte acum aiurea 
unde-va. Lucru curios, că acest Konanga ne 
a venit înainte singur-singurel. Eu unul bă- 
nuesc cum că în lagărul lor mare, prada este 
strânsă, de aceia tocmai şeful lor în personă 
supravcghiază drumurile. Eu cunosc un dru- 
muleţ spre vizunia acestui leu, dar me tem 
că şi Konanga ştie despre acest drum. Dacă 
aşa este, să te ţii bătrână vulpe ! Acolo e tot 
ce am eu, acolo ’mi-e casa şi masa. Aşa 
pentru florile mărului nu pot lăsa pe indieni 
să-mi prade avutul meu.

Spre miaza zilei, poposirăm. Konanga arăta 
multă consideraţiune pentru Harry ; planurile 
acestuia, indicaţiunile geologice privitóre la 
stepe, uimiră mult pe indianul, care într’un 
mod inconşcient stima mintea sănătosă şi tă
ria caracterului amicului nostru : Konanga 
vedea deosebire între activul Yunke şi lene
şul indian. Dar în acelaş timp el înţelegea 
fórte bine că indienii sunt incapabili a se 
transforma din poporul nomad în poporul 
agricol. Fie-care din noi stătea pe gânduri. 
In acest timp Dik pregăti masa şi toţi ne

Vizuina Leului.

^4ucru era lesne, dar cum să facem ca să 
me rgem, Conanga nu putea să mergă, era 

absolut necesar ca să ’l transportăm călare 
şi în acelaşi timp să fim gata în cas de vr’o 
năvală a indienilor. Ce cal să dăm lui Ko
nanga ? Ben ’i propusese pe al sëîi, dar in
dianul refuză. In fine sălbatecul se hotărî a 
vorbi :

— Fratele meu să’mi împrumuta pe calu] 
meu, ’l voi remite imediat ce ne vom întâlni 
cu răsboinicii mei, pe cari nici un foc pe 
lume nu le va înspăimânta.

Remiseit! indianului calul seu, iar Dik me 
sili să încalec pe roibul său ; voitam să aju
tăm pe Konanga să încalice, dar densul şu- 
eră — şi calul ca un câine, alergă spre densul ; 
apoi indianul zise câte-va cuvinte, şi calul se 
culcă jos pe pământ tocmai la piciórele stă
pânului săi!. Konanga, fără ajutorul nostru 
încălecă şi animalul minunat se redică înce
tişor în picere. Indianul merse alături cu- 
Harry, Ben mergea înainte, iar eü cu Dik 
la urmă. Cu totă dorinţa lui Ben, ca să ne 
grăbim, călătoream încet, de óre-ce Harry 
se ţinea lângă indianul, iar acesta părea că 
nu póte, din cauza rănilor, suporta trapătul 
calului. Dik, care n’avea cal şi mergea pe 
jos, ne îndemna a merge mai iute :

— Indienii umblă prin tóté cărările ce trec

1) A se vedea începutul în numerile precedente.
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puserăm pe mâncare. De o data vine Dik şi 
ne anunţă că se vëd în depărtare nişte că
lăreţi.

— Aceştia sunt resboiniciî meT, zice Ko
nanga. Eu ştiam că ei më vor găsi

— Dar putem ore să ne încredem în cu 
vêntul tëü?

— Judecă singur : Konanga s’a încrezut în 
Sfărâmă-ose, decî cum să nu te încrezî tu 
în mine ?

Sub porecla de Sfărâmă-ose indienii de 
semnau pe Dik, iar pe Ben îl numeau Asa
sinul\ pentru că densul a omorît în luptele 
sale cu indienii vr’o noue ómeni.

— Te cred, respunse Harry. Dacă nu mc 
înşeli, eu unul voi vindeca pe tatăl teu Ochiul 
Şoiviuluî, care zace de friguri.

— Şi de unde ştii că tatăl meu e bolnav. 
— Nişte indieni veniţi la fort ne au spus. 
— Aşa este. Aceşti indieni aii dreptate. 

Eu unul ştiam că tu eşti marele şef, căcî 
nimeni n’are cai ca tine, şi apoi nimeni nu 
umblă prin aceste stepe împreună cu ceî doî 
duşmani aï indienilor, dar nu ştiam că eşti 
vrăjitor şi că ştii a vindeca de friguri

— Noi albii învâţăm de tóté; iată de pildă 
amicul meii acesta, care nu e ynke ca mine 
ci român, zise Harry desemnându-më, a tre
cut nu de mult apa cea mare (adică Océnul 
Atlantic); densul a adus multă ştiinţă în ca
pul sëü şi ştie multe lucruri. El va lucra ac1 
cu noi. Intrébâ’l dacă pot vindeca pe tatăl 
tëü de friguri, şi ’ţl va rëspunde că da. Aşa 
dar dacă nu me vei înşela, atunci voi vin
deca pe tatăl tëü, dacă nu — nu.

— Konanga e credincios; sufletul sëü urăşte 
minciuna! exclama indianul.—Dă drumul rës- 
boinicilor mei să se apropie şi să n’aî frică.

— Dacă tatăl sëü e în adevër Ochiul- 
Şoimului, zise Ben, atunci putem să ne în
credem în el, căci părintele sëü este un om 
cinstit.

Dëdurâm consimţământul nostru şi indienii 
se apropiară de noi. Era ceva mişcător să 
priveşti în ce mod respectuos şi cu çe bu
curie aceşti rësboinicï salutară pe şeful lor 
iubit. Densul le povesti cele întâmplate şi 
precum se vede vorbi bine despre noi.

In acel moment, Dik şi Ben îşi şopteaO 
la urechi. Când sosi vremea de plecare,

eü refuzasem de a lua calul lui Konanga, 
iar Dik încălecă pe un cal de pripas.

Plecarăm în trapăt, eü cu câinii înainte, 
iar după mine Dik, Ben, Harry şi indienii. 
Spre seră se mal uniră la noi câte-va cete 
de indian!, ca la vr’o sută de călăreţi. Erau 
prea mulţi, dar până ce Konanga ţinea cu 
noi, n’aveam nici o frică — cuvântul sëü ne 
era scutul. Spre apusul soréiul ajunsesem 
într’o vale de totă frumuseţea; de Ia Nord 
şi Resărit ea este apărată de nişte munţi 
înalţi, tocmai din spre aceşti munţi curgea 
un rîuleţ, care ’şî varsă apele în Colorado. 
Fauna văel e tropicală; or ce arbore e aco
perit cu cununi de flori agăţătore. Aroma 
acestor flori me îmbătase.

De o dată câinii începură a lătra, eü de- 
teiü drumul calului şi în curând ajunseiü Ia 
un loc unde găsii zăcând cadavrul unul eu
ropean. Pe corpul repausatulul şedeaă duo! 
condori mari, care începură sa’I sfâşie piep
tul cu ciocurile lor. Când më apropia!, pase
rile verőce se ridicară greoii! în slava cerului. 
Strigai pe Dik şi Ben ; după el veniră şi 
Harry cu Konanga. Nişte gânduri rele se 
născură în creierii noştri. Konanga le ghici, 
chemâ la el pe unul din indienii sëï şi’l în
trebă, că ce s’a întâmplat? Indianul în nişte 
cuvinte guturale, explică că acest european 
a furat de la indieni mal mulţi cal, apoi s’a 
ascuns într’o peşteră, unde a fost găsit şi 
omorît.

Ne putând a ne convinge dacă naraţiunea 
este saü nu adeverată, tăcurăm toţi. Singur 
Dik a zis :

— Totuşi acest om a fost un creştin, de 
şi era un fur. Trebue deci să’l îngropăm.

El sări de pe cal, noi toţi asemenea. In 
curând săparăm o gropă cu ajutorul cuţitelor 
nóstre, apoi scoborîrăm în mormânt cadavrul 
rapausatulul. Harry citi o molitvă. Pe când 
eram ocupaţi cu acestă tristă muncă, indianil 
şi Konanga se ţineafi în depărtare, privind 
la noi cu un fel de frică superstiţiosă.

Incălecând apoi pe cal în curând, ne 
borîrăm tocmai în fundul văel. Indianil săriră 
de pe cal, pe cari ’I şi legară de nişte co
paci; printre arbori ardeaü mal multe focuri, 
în jurul cărora şedeaO indianil. La cea mal 
superficială privire, vedeai că sunt cam la 
vr’o 500 de omeni. Dik era de aceiaşi pă-

sco-

ceva
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rere şi çlisese că aicî trebue să fie adunat 
grosul forţelor indianilor Comancea.

I Am avut alt plan, dar veçlî tu, suntem în 
mare primejdie, şi póte peste puţin timp ca-

Sub un copac era construită din ramurî şi davrele nóstre vor deveni prada paserilor vo- 
pieï un fel de şatră. Obosiţi precum am fost, j race, deci n’avem timp a pierde. Ascultă dar : 
ne culcarăm imediat, iar eu adormi! ca un ; Ella era leşinată, dar ’ş! reveni în simţire şi 
copil. Dar în somn totuşi auzii o voce dulce 
femeiască, care cânta nişte cântece religiöse 
creştine. Dimindţa povestii despre acesta to
varăşilor. Dik îmi respunse că în adever în
tre indian! există nişte ferne! prisoniere.

Harry plecă spre Konanga, eu ’I găsii cer- Era! trist, abătut.... 
tându-se cu şeful selbaticilor. Konanga re- 
fusă de a çlice că femeia se află în şatră, 
apoi fu silit a se explica. S’a dovedit că 
nemül Comancea a dat peste o caravană me
xicană, pe care au predat’o.

— Trebue să isprăvim cu aceşti indian!,
(,lise Harry. După părerea mea, în şatră sunt 
închise ferne! creştine, pe care Konanga vo- 
eşte să le transporte în wigwanul seu. Nu 
să póte s’o permitem, trebue să le scăpăm, 
dar cum?

observă sforţările tale de a o scăpa; atuncî, 
în acest moment densa jurase ca să’ţ! jert- 
fescă viaţa sa, precum tu jertfea! pe a ta. 
Nu gândi ceva reu despre sora mea! Apo! 
te-am descoperit la amicul nostru polonez

— Dar pentru întêia oră, ma! întâlnit pe 
stradă, era! într’o trăsură?

— Aşa este, De atuncî mare şi grea pro
blemă avu! să resolv. Tu şti! că suntem or
fan!, eu cu sora mea. Ca cel ma! în verstă 
sunt dator a me îngriji de sorta suroreî. Cu 
totă dragostea ţi-ar da jumetate din averea 
mea, numai să pot convinge pe sora mea că 
ne-am achitat cu tine, dar densa nu este de 
acéstâ părere. Ea crede că ’ţî datoreşte viaţa 
sa! Când te-a găsit, cret^uî că te voî scăpa 
de dorul ţereî, de care suferi, dar n'am is- 
butit. Pentru acesta hotărî! să te cufund în 
viaţa nostră americană, cremend că natura 
acestor stepe, primejdiile vieţeî şi tot felul 
de aventuri, vor vindeca inima ta de exilat. 
Acum me simt culpabil, căc! am că<Jut în 
capcană, din care cine ştie dacă vom ieşi cu 
viaţă 1

Harry tăcu, apo! apucând mâna mea şi 
strângând’o tare urmâ:

— Să fiim amic! şi fraţ!. Póte că numai, 
unul din no! va remânea aci Ella va plânge, 
dar apoi se va consola, ea are inimă cu- 
ragiosă. Dacă voî muri eu, promite-m! că me 
ve! înlocui pe lângă densa! O amicie dacă 
nu iubire se va naşte între voî. Aveţi bla- 
goslovenie din partea mea. Vorbesc de viitor, 
căc! suntem acum într’un ceas de pericol.

Strânse! mâna lu! Harry. Apo! coprins de 
emoţiune çliseiü :

— Harry, ne vom íntórce împreună; vom 
fi amic! şi Ella în loc de un singur frate va 
avea do!.

Iţî mulţumesc din suflet. Destul acum. Să 
vorbim de alt-ceva. Veţi! tu, aci în acea şatră 
se află nişte ferne!—cred, cari de sigur că 
aveau nevoie să facă un voiagiü spre sud. 
Konanga acum se află cu ele, de sigur că 
densul le-a ordonat să nu cânte şi să nu ţipe,

A da piept cu indieni! într’o luptă dreptă 
era cu neputinţă, căc! ce puteam no! cu aşa 
mulţime de ómen!? Din toţ! eu unul eram 
un soldat prost, căc! abia de doué septămân! 
înveţasem să călăresc bine, cu tóté astea nu 
aveam frică şi ardeam de dorul de a birui 
pe aceştî selbatecî, pentru a scăpa din ghia- 
rele lor nişte fiinţe nenorocite. Lăsa! dec! pe 
tovarăş! să se chibzuiască ce este de făcut, 
fiind dinainte hotărît a le urma în tóté.

— Eu cu Ben ma! avem de răfuit nişte 
socoteli vechi cu indiani!, <,lise Dik. Mergem 
aci în apropiere ca să vedem ceva, până Ia 
întorcerea nostră, gândiţi-ve ce este de făcut.

Ambiî ómen! dispărură în nişte tufişuri.
— Ce să facem? întreba! pe Harry.
— Nu ştiii respunse el. Totul depinde de 

ce se va întâmpla. Şi apo! ce plan să facem. 
Parcă tu avea! vr’un plan, când a! scos din 
apă pe sora mea Ella ?

— Ce Ella? întreba! cu mirare.
— Cum, óre nu şti! tu, că femeia pe care 

al scăpat’o de înec la New-York este sora 
mes Ella ?

— Ah! Acum înţeleg eu, de ce sora ta 
’mï-a părut cé sémenâ mult cu acea femeiă 
Dar de ce nu ’mi-a! spus că este densa?

— Da, era sora mea. Aşteptă nu më în
trerupe, am să vorbesc ceva serios cu tine.

\
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ca să nu ştim despre existenţa lor. Pentru 
a le scăpa, lucru cel mai simplu ar fi să ne 
repezim spre şatră, să le scótem de acolo şi 
să fugim. Mâine va fi deja prea târziu, şi 
chiar pentru a ne apropia de ele va trebui 
să vărsăm sânge, iar sânge versat cere sânge !

— Sunt de aceiaşi părere Harry! Alt mij
loc nici că există, de cât acela întemeiat pe 
agerimea piciórelor cailor noştri.

Dar câte femei sunt acolo în şatră. MaT 
mult de patru femeî nu vom putea duce, 
pentru a ne putea să ne luptăm şi să men
ţinem pe cai nenorocitele fiinţe. Avem cat 
buni, putem nădejdui, că vom fugi.

— Da; situaţiunea e prostă de tot. MaT 
cu scmă dacă va curge sânge. Aceşti indieni 
când ved sânge devin de un curagiu neîn
chipuit.

— Dar nu se póte óre să chemăm în aju
tor garnisona din fort?

— Nu; până ne va veni ajutor, indianiî 
vor pleca spre satele lor, de unde nici dra
cul nu’ï va mai scote. Dar póte, că printr’o 
manoperă isteţă, prin nişte făgăduelî, prin 
bani s’ar putea obţine ceva, căci indianiî sunt 
forte avuţi. A ne teme de indianî n’avem de 
ce, până avem cai şi arme: Dacă aî la spate 

copac, eşti sigur a birui şi apoî Ben şi 
Dik, sunt gróza lor.

— Dar de ce Konanga, care ştia că aci 
sunt nişte prizoniere ne-a adus cu tóté astea 
tocmai lângă şatra asta?

— N’avea încotro, pentru că am fost toc
mai pe drumul spre lagărul sëü. El credea 
că va isbuti a ne ascunde adeverul.

— Dacă ştiam unde să ne putem ascunde 
sau dacă cunoşteam localitatea, póte că am 
fi putut să întreprindem cu siguranţă de is- 
bendă, vr’un demers riscat.

In acest moment apărură din tufişuri Ben 
şi Dik ; ambii aveau sub suoră câte un de- 
sac mare. Eî aruncară desaciî jos.

— E greu a amăgi o vulpe betrână, zise 
Ben. Au vizitat blestemaţi de hoţî vizunia 
nostră de iarnă, au scotocit pretutindeni, aü 

/ luat tot, dar n'aîi dat peste bani!
— Ce sunt desacele alea ? întrebaiu eu.
— Aci tinere, sunt banii ce am agonisit 

noi duoî în curgerea de un şir lung de ani. 
N’am cheltuit nimic din ce am câştigat din 
negoţul de pieï a animalelor sălbatice. Acum

trebue să luăm cu noi banii ăştia, căci alt— 
fel indianiî ’i vor descoperi. încă o vizită 3— 
lor în peştera nostră şi lucru va fi gata.

— Şi în desacul cel-alt?
— Acolo sunt nişte piei, pe cari am de

semnat harta stepelor cu munţii şi rîurile. Eu 
unul cunosc acesta ţeră ca cincî degete ale 
mele... Dar spuneţi-ne ce hotărîre aţî luat:
Ce facem?

— Ce hotărîre? Nimic. A, dacă am fi gă
sit p’aci, in apropiere vr’un locuşor, unde să 
ne putem ascunde, atunci s’ar putea între
prinde ceva, dar aşa....

— Prieteni, ce dracu, să vede că nu ştiţi 
că suntem în apropiere de gaura bursucului; 
ce mai voiţi? Vor afla eï, ce e drept despre 
tóté intrările şi eşirele din acésta gaură; dar 
de óre ce noî doi plecăm de aci pentru tot- 
dea-una —habar n’avem. ET bine, spuneţi ne 
ce am hotărît?

— Noi ’i comunicarăm ce am hotărît, <,li' 
ccnd cum că bănuim că în şatră sunt închise 
mat multe femei creştine şi că nu vom putea 
să le scăpăm pe tóté.

— De geaba credeţi acésta; în şatră nu se 
află de cât una saü doué femei ; într’o parte 
a şatrei trăeşte Konanga, în cea-l’altă parte 
se află o femeiă. De sigur că câinele ăla o 
deţine, nădejduind să priméscá pentru dânsa 
un iasac *) mare. Indianiî de sigur aii omorît 
întrega caravană mexicană, cadavrul pe care 
l’am 'îngropat, aparţinea aceste! caravane. 
Aşa cred eu !

— Greşeşti! Indianiî sunt falşi, dar Ko
nanga nu minte. Eu cred, adaogă Harry, că 
acesta nu ne-ar face absolut nici un réü, dacă 
nu ne vom amesteca în afacerile sale cu pri*

un

soniera. Intervenţiunea nostră nu este un 
drept, după părerea sa. Or cum am să me 
încerc de a isprăvi cu binele cu Konanga. 
Dar unde putem să ne ascundem?

— Trebue să trecem prin aceştî mărăcini,
da de oapoî un deluşor, după care vom 

peşteră, apoi de o alta — acolo putem să ne 
ascundem cu cai cu toţî.

— Forte bine; pregătiţi caiî şi fiţi gata. 
Eu merg spre şatră ; d’aci puteţi privi la or 
ce pas, ce voi face, în caz de trebuinţă să
riţi cu toţii în ajutorul meu.

*) Banii pentru răscumpărarea prisonierilor.
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făcu în rîndurile lor, iar noi câştigasem de 
acestă neorînduială. Ajunsesem deja Ia pólele 
muntelui, când Konanga ordonă indianilor 
ca să ocupe eşirea din vale. In acest timp 
ne urcarăm pe munte şi în curînd ajunserăm 
ia intrare în pesceră, urmaţi de câinii noştri!. 
Când ne-a ajuns avangarda indiană eram 
deja cu toţiî în peşteră, intrarea în care Ben 
şi Dik astupau deja cu putere şi nişte butu- 
rucï mari de copaci. Avangarda indiană se 
opri la intrare.

Caii fură duşi într’o altă peşteră, care co
munica cu aceia ocupată de noî. Ben şi Dik, 
cu puscele în mâini ocupară postul de apă
rare al peştereî. Eram prin urmare bine adă
postiţi, dar în acelaşi timp şi bine întemni
ţaţi. înţelesesem pericolul situaţiunei nóstre 
imediat. Mersei spre Ben şi Dik, lăsând pe 
Harry cu fata, pe care el o liniştea şi încu- 
ragea. Deasa plângea! Când me apropiai de 
tovarăşi, ei isprăveau cu astuparea intrărei.

— Dacă aţi fi venit aci iarna, nu aţi fi 
putut găsi intrare, aşa de bine o astupăm noi, 
când ne stabilim pentru iernat. Haide Ben, 
adăogă Dik, să mai grămădim bolovani şi 
atunci să poftescă să intre.

In curînd totul fu isprăvit.
— Acum zise Dik, să facem puţină lu

mină.
El merse spre unul din peretile peşcerei, 

dete la o parte nişte pietre şi fên uscat ; un 
fel de ferestră se destupă, dênd drum în pes
ceră lumineî sórelui; acestă deschizătură în 
perete dedea peste o prăpastie fără fund. 
Privii împrejur şi vëcjuï că spre păretele opus 
ferestrei şe află construit un fel de port, aco
perit cu piei de bizoni şi cerbi.

Nu vë apropiaţi de ferestră, zise Ben, in- 
dianii pot să bage de sémâ şi glonţele lor 
ne vor atinge. Să mergem, ca să vë arët lo
cuinţa nostră.

Merserăm după densul. In curând desco
periră o galerie, care ducea din pescerile nós
tre spre pólele muntelui.

— Aci suntem tocmai în vale.
Galeria se tot lărgea, până nu se trans

forma de o dată într'o alté pesceră mare şi 
naltă. Păreţii şi tavanu acestei pescere fu 
acoperit de stabilitate de o formă bizară; jos, 
la piciórele nóstre curgea un isvor rece de 
apă, care mai departe spre unul din păreţii

Inşauarăm caii, Harry vcrîndu-şi la brâu 
doué revolvere merse spre şatră. Intre noi 
şi şatră curgea un isvor. Harry sări peste 
densul şi se apropie de şatră.. In acest mo
ment, pentru norocul nostru, toţi indianii fură 
preocupaţi cu pregătirile de plecare.

Harry abia sări peste isvor, şi iată că o 
santinelă indiană, postată dinadins ’l întâm
pină, (jiccndu’Î că nu e voe să trecă mai de
parte. Harry împinse pe indianul la o parte, 
aşa că omul a căzut pe brânci; imediat însă 
indianul se ridică în picidre şi ridicând to- 
mahavul*) sëü se repezi cu furie asupra ami
cului nostru. In acest moment, Dik ridică 

şi indianul căzu, lovit la* puşca, ţinti 
picior.

Sgomotul detunăturei umplu valea de echoii. 
Indienii remaseră consternaţi, zăpăciţi de 
acest sgomot neaşteptat.

Imediat după detunătură, noi toţi sărirăm 
pe cai, iar eu, ţiind de căpăstru calul lui 
Harry, detei pinteni calului meu.

După împuşcătură, Harry n’a avut timp 
să pricepă ce s’a întâmplat, când iată că din 
şatră alergă spre densul o frumuseţe de fată, 
cu perul negru despletit, cu ochii plini de 
spaimă. Apariţiunea acestei fete zăpăci pe 
amicul nostru, densul râmase ca încremenit. 
Tocmai în acest moment ine apropiai cu caii. 
Sării de pe cal şi më încercai să ridic pe fată, 
ca s’o pun pe şea, dar dânsa apucă cu mâi- 
nele haina lui Harry şi se înţepeni.

— Pentru numele lui, Dumnezeu ajută-mi 
ca s’o urc pe cal, strigai lui Harry.

Acest strigăt ii deşteptă din zăpăcelă. In- 
tr’o clipă Harry sări pe cal, ţiind în braţele 
sale pe copilă.

— Mai este vr’o femee în şatră? întrebai.
Copila înţelese întrebarea mea şi clătină din 

cap în semn negativ. Era timp să privim în 
jurul nostru, Indianii se adunau de pretutin
deni, dar strigătele gróznice ale lui Ben şi 
Dik de «îndërët!» le menţineam la o dis
tanţă. Peste o clipă eram înconjuraţi.

— înainte ! sbera Ben. Noï vë urmăm.
Intórserám caii şi ca nişte săgete pornirăm 

prin vale spre deluşor. Indianii, cari aşteptau 
că vom porni spre eşire din vale, turbară de 
acâstă manoperă neaşteptată, o zăpăcelă se

l) Un fel ele lopor*securii, arma iubită a indianilnr.
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suri, forma un fel de basin. Acest basin se ispră- 
de sigur dincolo de pesceră, un canal bine 

desemnat areta locul pe unde apa se scurgea.
— Credeţi póte, tulise Dik, arătându-ne lo

cuinţa sa de iarnă, că trăim aci ca într’o 
capcană ? Aşi ! Avem^destulă carne sărată şi 
afumată. Pentru cai asemenea avem ceva fm. 
Şi apoi uitaţi-ve aci.

Cu aceste cuvinte densul ne aretă o piatră 
mare. care era aşezată tocmai la gura cana
lului.

— Imediat ce vom scote acestă piatră, 
canalul se va usca şi pe fundul seu vom pu
tea eşi d’aci drept în vale.

vea

(Finitul va urma) A.\

HÂRTIE PENTRU A COPIA UN DESEMN

destul a lua or ce hârtie albă, a o aplica 
peste desemn, apoT a muia suprafaţa hâr
tiei cu benzina. După acesta se póte face 
desemn, fie cu plumb, fie cu cernelă chine- 
séscâ. Benzina evaporându-se, hârtia devine 
iarăşi netransparentă, iar desemnul peste care 
s’a aplicat faţa muiată a hârtiei nu se 
strică.

entru, a lua trăsăturile unui desemn, în- 
ü%semnênd cu mare băgare de sémâ contu
rurile sale cu un creion, întrebuinţarea, ben
zinei este forte avantagiosă. Benzina posedă 
proprietatea de a da hârtiei o transparenţă 
mare, care dispare imediat ce lichidul s’a 
evaporat. Acéstâ proprietate permite a nu 
întrebuinţa hârtia pentru calcomanie. Este

Ghicitóre
Am un căţeluş ciudat 
Nu se pricepe la lătrat 

Dar nici în casă 
Nu ie lasă

?
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V)
Căsătoria mea.

— Linişteşte-te ! ’î zise el cu o voce tremu- 
rătore de emoţiune, voi deveni apărătorul tëü ! 
dar nu trebue să perdem timp în zadar, se 
va însera în curênd şi ceia ce trebue să 
se întêmple — se va întêmpla neapërat. Vei 
avea óre, Dolores, destulă putere pentru a 
călări nóptea întrégâ?

— M’am odihnit destul ! rëspunse curagi- 
osă copilă.

— Bine, odihneşte-te încă, în curênd vom 
pleca.

Apoi adresându se către noi, Harry zise: 
Adăpaţi caii şi daţi-le grăunţe, nóptea vom 
porni.

In curênd totul fu executat ; Ben şi Dik 
făcură o provisiune de carne afumată precum 
şi de coceni de porumb, pecari le găsiră în
magazinaţi în peştera lor, cailor li s’au dat 
grăunţe în abundenţă.

In acelaşi timp Harry se apropie de des- 
chizëtura-feréstrà a peştereî, care eşia spre 
abis. Sórele apusese, întunericul nopţeî îm
brobodi împrejurimile. Harry strigă cu o voce 
tare :

î^arry privea la tóté cu mare atenţiune.

u9— A, dacă n'am fi vărsat sânge, s’ar 
putea să scăpăm d’aci, despărţindu-ne chiar 
prieteneşte cu aceşti indieni. Dar acum el 
sunt turbaţi în contra nostră şi ne vor face 
asediu în totă regula.

— Credeţi c’am vërsat mult sânge? Gre
şiţi, zise Dik, n’am făcut de cât o mică bubă 
la piciorul unuiâ din el şi apoi câinii noştri! 
aii muşcat pe vre-o dol-trel indieni — asta-I 
tot. Nu ’ml-e frică de asta, ci më tem de 
biţiunea şefului, care se va teme de a 
deveni ridicol, pentru că albii ’ï-aü furat o 
femeiă din casă.

— El bine, întrerupse Harry, dacă n’am 
omorit pe nimeni, nădăjduesc de a ajunge la 
vr’o înţelegere. Lăsaţi-xng să intru în 
bire cu indianil.

Intrarăm în acea parte a peştereî, unde 
se afla copila răpită de indian! şi scăpată de 
noi. Biată fată se peptăna cum putea şi ’şl 
aranjase hainele sale rupte. Densa era de o 
frumuseţe uimitóre. Harry întrebase pe dênsa 
dacă vrea să ne urmeze :

— Mêntuitorul meii 1 exclamă copila, te 
voi urma unde vei merge, căci tu aï scăpat 
pe Dolores din mâinele sălbaticilor, voi fi 
sluga ta până la sfârşitul vieţel melci

Aceste cuvinte mişcară adênc pe bietul 
Harry :

am-
nu

convor-

— Konanga! Konan-ga-a a ! Ascultă ce’ţî 
va zice amicul tëü 1

— Konanga n’are amici printre albi I rës
punse o voce. Konanga a introdus în lagărul 
sëü p’un tigru, care ’l-a răpit o căprioră !

— Amice, strigă Harry, Konanga are drep
tate de a fi supërat, suntem vinovaţi, dar 
putem să ne împëcâm, căci n’am omorît pe 
nimeni.

— Ne vom împëca, strigă indianul, după 
ce Konanga va bea sângele albilor.

-
■

î) A se vedea numéral precedent.

• .
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Harry întrebuinţase 'tóté mijlócele pentru 
a potoli acéstá ură, dar totul fu în zadar. 
La propunerea de bani, Konanga a rëspuns 
că voeşte să ne aibă prisonieriï sëî, apoï a 
declarat că cu nici un preţ nu va consimţi 
a ne ceda pe Dolores, care trebuia să devie 
soţia sa.

— Pentru ce aï nevoe de acest trandafir 
alb ? ’I zise Harry. Flórea acésta se va ves
teji iute în casa ta. Femeile şi fetele indiáné 
o vor pârî, ele vor rîde de tine, pentru că 
aï luat de soţie o femeiă cu faţa palidă, slabă 
şi leneşă, care nu ştie a munci, precum mun
cesc femeile indiáné. Gândeşte-te Konanga, 
că în loc de acéstá fată, veî aduce acasă 
bani, şi toţî aï tëï te vor lăuda, pentru că 
aï fost dibaciü şi te-aï întors avut; Apoï, 
maï gândeşte-te Konang;, că 'ţi propun o 
pace onorabilă, că ’ţî promit că voî face din 
tine şeful suprem al Komancilor, refuzênd a 
trata cu alţî şefî aï némuluï tëu, pentru cum
părarea pămentuluî necesar albilor ca să con
struiască calea lor ferată de a curmezişul 
acestor stepe!

— Şi ce trebue să fac, pentru ca făgădue- 
lile tale să se îndeplinéscà! îngână indianul 
fermecat de propunere.

— Deschide-ne drumul în valea spre miaza- 
nopţeî, ca nicï unul din rësboiniciï tëï să nu 
se afle pe acolo. Vom pleca spre miaza-nop- 
ţeî, iar tu cu aï tëï, să ieî drumul spre miaza- 
zileî. Ce fel ?... Konanga nu e copil,' el ştie 
că albiî cu alte némurï de indieni păşesc 
acum pe cărarea sa; să plece dar densul cu 
aï sëï cât maï iute acasă, fără ca să zică 
rësboinicilor sëï de ce fuge. Noï vom pleca, 
dacă ne veî da cuvêntul tëu de onóre, că 
veï curăţi valea; lasă câţî-va din aï tëï ca să 
ne păzească la intrarea în peşteră şi mâine 
nimenî din aï tëï nu va putea înţelege pe 
unde am scăpat.

Konanga s’a gândit mult. apoï s’a convins 
că lucru cel maï bun pentru dênsul este a 

' consimţi şi a înşela pe aï sëï. Mare ’ï-a fost 
bucuria când Harry a maï adăogat la făgădu- 
elile sale şi promisiunea de a’î dărui un tun, 
pe care indianul voia să’l aşeze lângă cort. 
încântat de resultatul tratativelor, Konanga 
ne-a vândut calul sëü de care aveam mare 
nevoe pentru a’l da feteï Dolores.

I O jumëtate de oră după ce Konanga a

— Konanga ştie, că noi n’am voit mórtea 
sa; de doue orî am putut să’î răpim viaţa 
şi n’am răpit’o. Iată aprópe douë césurï de 
când suntem ascunşî în acésta peşteră, de 
unde am fi putut să împuşcăm unul câte 
unul pe mulţii din rësboiniciï sëï! Şi n’am 
făcut acésta !

Cuvintele din urmă produseră se vede, im- 
presiune adencă asupra indianilor. Peste o 
pausă, Konanga zise :

— Cuvintele albilor sunt negre, căcî sunt 
mincinóse. Spune, ce vreî de la mine ?

— Vreau a vorbi ceva cu Konanga in pa
tru ochïl Vroesc să încheiu pace cu tine. 
Dacă consimţi, atuncï apropiete de uşa peş. 
tereî zăvorită, dar să fiï singur, căcî alt-fel 
glonţele nóstre vor culca la pământ pe orî- 
cara alt indian, ce te va urma.

Konanga începu a se sfătui cu indianiï sëï, 
apoï rcspunse :

— Konanga va veni singur !
Auzind acest rëspuns, făcurăm o mică des

chizătură la intrarea în peşteră. Deschizëtura 
însé era abia îndestulătore pentru eşirea unuî 
singur om. Cu puştele încărcate, cu cuţitele 
gata, ne aşezarăm din ambele părţi ale acestei 
deschizëturï. Peste puţin, umbra luî Konanga 
se desemnă în depărtare, mişcându-se cu 
mare greutate spre noî. Piciórele indianului, 
acoperite de arzëturï, umblau anevoie. Harry 
cşi din peşteră ca să’l întâmpine.

— Oare Konanga nu e un fiu bun ! în
trebă Harry pe indianul, óre densul a uitat 
că bëtrânul sëu tată zace pe patul de morte, 
cuprins de friguri? Şi dacă Konanga n’a 
uitat acésta, atuncï de ce n’a cerut să vin
dec pe bëtrânul, precum ’i-am promis ? Eü 
singur numai pot să dau sânëtatea Ochiului 
Şomuluî. Na, ţine acest praf (era chinină) si des- 
părţindu’l în şâpte părţî, să daî câte o parte 
pe zi bëtrânuluï tëu tată. Praful e amar, dar 
sânëtatea ce va da el, este dulce ca mierea. 
Şépte zile să ia bolnavul din acest praf şi 
va fi sănetos. Vezî dar, că eu më ţin de cu
vent

— Da, cuvintele tale sunt dulci, ca sânë
tatea, dar faptele tale sunt amare ca praful, 
pe care mi’l daî 1 zise indianul cuprins de ură.

Ura luî Konanga n’avea margini. Indianul 
să simţea atins în demnitatea sa de şef şi 
n onórea sa de om sëlbatec.

■
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plecat de la peştera nóstra, a sosit un indian mod cât se póte de şiret. Diminâţa chiar, 
cu calul lui Konanga. Cu mare băgare de după ce fugirăm, el simula un cuiagiü mare, 
sémâ destuparăm intrarea în pesceră şi in- atacând singur intrarea în peşteră, apoî chc- 
troduserăm pe acest cal înăuntru, apoi iarăşî mând pe rësboiniciï sëï, luă cu asalt ascun 
astuparăm intrarea, năvălind peste ea un zëtôrea nostră. Odată cu toţiî in peşteră, 
muntişor de pietre... Indianii aprinseră nişte Konanga se prefăcu furios că am scăpat, şi 
focuri şi se aşezară împrejurul lor, chemând pe un şaman (vrăjitor-indian) ceru 

ca acesta să’I explice prin ce anume mijlóce 
am eşit din peşteră, de óre ce intrarea a fost 
astupată. Şamanul după fel de fel de mani
pulaţii mistice a declarat : că ne-am prăbuşit 
sub păment.

Esplicarea acésta produse o mare impresie 
asupra indianilor, care declarară că Marele 
Spirit vëdit s’a manifestat în favórea lui Ko
nanga, ca şeful lor. Aşa dar, Konanga a câş
tigat mult in ochii compatrioţilor sei şi fuga 
nostră a creat o legendă în jurul pcrsónel 
sale. Konanga singur, neputând pricepe cum 
am fugit, era cât p’aci să creză în miracul.

Aventura mea in stepele Americeî s’a is. 
prăvit. V’am povestit, dragii mei cetitori, 
totă partea interesantă din viaţa mea in a- 
câstă parte a lumeţ. Să adaog însă următo- 
rele amănunte privitóre la persónele din po
vestirea mea, la sorta căror sunt sigur că vë 
interesaţi, odată aţi făcut cunoştinţă cu ele : 
Harry, amicul meu, s’a căsătorit cu Dolores 
şi trăeşte acum la New-York; eü m’am în
surat cu Ella, sora lui Harry, pe care 
scăpat’o de înec; în casele mele din San- 
Francisco trăeşte împreună cu noi bătrânul 
Dik, iar gospodăria mea împreună cu Ella o 
ţine bëtràna d ra Amelia, fidanţata de altă 
dată a lui Dik, densa a venit din Chişineu 
acum cinci ani. Ben e acum un mare comer-

pentru a
petrece noaptea, păzindu-ne de aproape. In 
ceia ce ne priveşte pe noi, ne ocuparăm cu 
mare grabă de plecare. Caii unul câte unul 
fură aduşi în peştera a doua, unde se afla 
canalul de scurgere al isvoruluî. Dik deschi
sese zăgazul şi apa începu cu mare forţă să 
golescă albia canalului. In curând pescera s’a 
golit de apă. Atunci Ben eşi, mergând pe 
fundul albiei afară din peşteră şi făcu o ins- 
pecţiune minuţiosă a câmpiei. Intorcându-se 
de la recunoştere, el ne a comunicat cum că
Konanga s’a ţinut de cuvânt şi a curăţit 
drumul spre măză-nopte de rësboiniciï sëf. 
In curând noi toţi cu caii şi câinii părăsirăm 
peştera, eşind la libertate. Apoi Ben închise 
iarăşi zăgazul şi apa isvoruluî umplu pescera 
de jos, mascând cu desâvârşire eşirea, prin 
care scăpasem.

— Mâine indienii vor destupa intrarea în 
peşteră şi vor rëmânea încremeniţi de mirare 
că am scăpat din mâinile lor, ‘ml zise Dik, 
care luă remas bun de la peştera, în care 
bietul om a trăit peste 20 de ierni.

Călăream cu mare băgare de seamă ; întu
nericul era cumplit, mal cu sâmă când in
trarăm în pădure. Spre diminâţă eşirăm din 
pădure în stepe, aci poposirăm. Hotărârăm 
a lua drum spre Arcansas, ca să evităm 
partea câmpiei arsă de noi. Peste o zi de 
câlëtorie ajunserăm la un sat al indianilor 
Ozaşiî, unde furăm bine primiţi; aci ne-am 
odihnit douë zile, dând Dolorese! destul timp 
ca să se odihntscă.

am

ciánt de carne sarată de porc la Boston.
Eü m’am deprins cu americanii şi dacă 

n’ar exista dorul de ţară, care më face trist, 
aş putea zice că sunt fericit.

In ceea ce priveşte peKonanga, apoi dânsul 
s’a purtat în totă afacerea cu noi într’un A.(Fine)

^■1


