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imi amintesc ziua in care corabia aleuqilor'a aiuns

la insula noastri. La inceput pirea o cochilie mici
plutind pe mare. Apoi a crescut gi a fost un pesciruq

cu aripile strAnse. in cele din urmi, in lumina ri-
siritului, a devenit ceea ce era cu adevirat - o corabie

rogie cu doui pAnze rogii.

Eu gi fratele meu ne duseserim la capitul unui

canion care se termini intr-un mic port numit Golful

Coralilor. Plecaserim sI adunim ridicini care cresc

pe-acolo primivara.
Fratele meu Ramo era doar un biiefel; eu aveam

doisprezece ani, iar el doar pe jumltate cAt mine. Era

mic pentru cineva care a vizut apirAnd de-atAtea ori

soarele gi luna, dar iute ca un greier cAnd il zgAndirea

ceva gi la fel de nesibuit cAnd era agitat. Din cauza

asta gi pentru ci voiam si n-o ia la fugi, ci si mI ajute

la adunat ridicini, nu i-am spus nimic despre cochilia

l Popor care locuiegte in Insulele Aleutine 9i Insulele Shumagin,

situate in vestul statului american Alaska.
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pe care o vizusem sau despre pesc;ru$ul cu aripile
strAnse.

Am continuat si sap prin desig cu bilul meu as-
cu1it, ca gi cum pe mare nu s-ar fi intAmplat nimic.
Nici micar atunci cAnd am gtiut sigur ci pesclruqul
era o corabie cu doui pAnze rogii"

Dar ochilor lui Ramo le scipau pufine lucruri.
Erau negri ca ai unei gopArle, foarte mari gi, asemenea
ochilor de gopArli, pireau adesea somnoroqi. in cli-
pele acelea vedeau cele mai multe lucruri. $i-acum
aritau aga. Erau pe jumitate inchi;i, precum aceia ai
unei EopArle care, intinsi leneg pe o piatrd, se pre-
gite;te si-;i scoati pe neagteptate limba lungi qi si
prindl o musci.

* Marea e linigtitS, a zis Ramo. E o piatrl netedi,
firi nicio zgArieturi.

Fratelui meu ii plicea sI spuni ci un lucru era alt-
ceva decAt ceea ce era.

- Marea nu-i o piatri flri nicio zgArieturi, am
spus. E api flri niciun val.

- Pentru mine e o piatri albastrS, a zis. $i de-
parte, la marginea ei, se afli un nor mic care st5 pe
piatrS.

- Norii nu stau pe pietre. Nici pe cele albastre,
nici pe cele negre qi nici pe vreun alt fel de pietre.

- Asta st5.
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- Nu pe mare, am zis. Delfinii stau acolo pi pes-

ciruqii, gi cormoranii, ;i vidrele, 9i balenele, dar norii, nu.

- Poate ci-i o balenS.

Ramo s-a spriiinit pe un picior, apoi pe cel5lalt,

privind corabia care se apropia pi despre care nu qtia

ci e o corabie, pentru cI nu vlzuse vreodati una. Nici

eu nu vizusem, dar Etiam cum arati pentru c5-mi

spuseseri al1ii.

- CAt te uili tu la mare, eu sap dupi ridlcini. $i

eu o si le m5nAnc, nu tu.
Ramo a inceput si impungi cu bilul in pimAnt,

dar tot mai privea spre corabia care se apropia din ce

in ce mai mult, cu pinzele ei roqii in ceafa diminefii.

- Ai vizut vreodati o baleni roqie? m-a intrebat.

- Da, am rispuns, deqi nu era adevirat.

- Cele pe care le-am vizut eu erau cenuqii.

- Egti foarte mic pi n-ai vizut toate fiingele care

inoati in apele lumii.
Ramo a cules o ridicini 9i se pregitea si-i dea

drumul in coq. Pe neaqteptate, 9i-a deschis larg gura,

apoi a inchis-o la loc.

- O canoe! a strigat. Una uriaqi, mai mare decAt toa-

te canoele noastre puse la un loc. $i rogie, pe deasupra!

Ci era o canoe sau o corabie, lui Ramo nu-i prea

pisa. intr-o clipit5, a aruncat rldicina cAt colo gi dus

a fost, luAnd-o la goani prin pidurice qi flpAnd.
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Am continuat si adun ridicini, dar mAinile imi
tremurau cAnd sipam prin pimAnt, pentru ci eram

mai tulburati ca fratele meu. $tiam cI acolo, pe mare,

era o corabie, nu o canoe uriagi, 9i ci aparifia acelei

coribii putea s5-nsemne multe lucruri. Am vrut sI

arunc b5lul ;i si alerg gi eu, dar am continuat si sap

dupd rSdicini, pentru ci era nevoie de ele in sat.

PAni am umplut eu copul, corabia aleugilor a dat

ocol bancului lat de alge care inconjoari insula noastri

qi a trecut printre cele doul stAnci care vegheazi

intrarea in Golful Coralilor. Vestea sosirii ei ajunsese

deia in satul Ghalas-at. LuAndu-9i armele cu ei, bir-
bafii nogtri au pornit-o repede pe cirarea qerpuitoare

ce duce la !irm. Femeile incepuseri si se adune la

capitul terasei de piatrS.

Mi-am croit drum printre copacii deqi, apoi, migcAn-

du-mi cu repeziciune, am coborAt prin ravend pAni la

stAncile de pe malul mirii. Acolo m-am ghemuit,

sprijinindu-mi in genunchi gi pe coate. Dedesubt se

intindea golful. incepuse refluxul, iar soarele strilucea

pe nisipul alb al plajei. Jumitate dintre birbafii din

satul nostru stiteau pe malul apei. Restul erau ascunqi

printre stAncile de la capitul ciririi, pregitili si-i
atace pe oaspefii nepoftili dacl s-ar fi dovedit ne-

prietenogi.
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Cum stiteam ghemuiti printre tufigurile de toyon',
incercAnd si nu cad de pe stincS, si mi ascund cAt

mai bine gi, cu toate astea, si vid gi si aud tot ceea

ce se petrecea acolo, jos, o barci a pirlsit corabia. La

rame erau $ase birbafi cu vAsle lungi in mAini. Aveau
fege late, iar peste ochi le cideau plete negre, soioase.

CAnd s-au apropiat, am vizut ci aveau podoabe de

os infipte in nas.

in spatele lor, in barci, stltea un blrbat inalt cu o
barbi blondS. Nu mai vlzusem niciodati un rus, dar
tata imi povestise despre ei. M-am intrebat, privindu-l
cum stltea, cu picioarele depirtate si cu palmele
strAnse in pumn, proptite in golduri, privind micul
port ca si cum deja ii aparfinea, daci era cumva unul
dintre acei oameni din miazinoapte de care se temea
poporul meu. Am fost siguri de asta cAnd barca a

plutit pAni la mal, iar el a slrit din ea, strigAnd ceva.

Ecoulvocii lui s-a izbit de perefii stAncogi ai micului
golf. Vorbele ii erau ciudate, nu seminau cu nicio
limbi pe care s-o fi auzit vreodatS. Apoi, fIrI grabi,
a inceput si vorbeascd in limba noastri.

- Am venit cu gAnduri pagnice si doresc si stim
de vorbi, le-a spus blrbalilor de pe mal.

l Arbust originar din California, cu frunze veqnic verzi, flori albe
gi fructe mici gi roqii aseminitoare afinelor.
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Niciunul n-a rlspuns, dar tata, care se afla printre

cei ascunpi in spatele stAncilor, a iegit in fa15, cobo-

rAnd pe plaja inclinatS. $i-a infipt sulila in nisip.

- Eu sunt cipetenia din Ghalas-at, a zis. Numele

meu este Cipetenia Chowig.

M-a mirat cI i-a spus unui strlin numele lui ade-

virat. Tofi cei din tribul nostru aveau doul nume,

cel adevirat, care era secret gi folosit arareori, qi unul

obiqnuit, pentru ci daci oamenii te strigi pe numele

tainic, el se secituieqte pi-qi pierde vraja. A9a cI eu

eram strigati Won-a-pa-lei, adici Fata cu Pir Lung

Ei Negru, dar numele meu tainic este Karana. Numele

tainic al tatilui meu era Chowig. $i nu gtiu de ce i l-a

spus unui striin.
Rusul a zAmbit gi i-a intins mAna, spunAnd ci-l

cheami Cipitanul Orlov. Tata a intins 9i el mAna. Nu

i-am putut vedea fafa, dar nu cred cf, i-a intors zAm-

betul.

- Am sosit impreunl cu patruzeci de oameni din

echipaiul meu, a spus rusul. Amvenit sivAnlmvidre.
Vrem sI ridicim o tabiri pe insula voastri cAt timp
dureazi vAnitoarea.

Tata n-a zis nimic. Era un birbat inalt, deqi nu la

fel de inalt precum Cipitanul Orlov, 9i stitea cu

umerii lui goi tragi inapoi, gAndindu-se la ce-i spu-

sese rusul. Nu se grlbea si rispundi pentru ci aleulii
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venisere in mai multe rAnduri si vAneze vidre. Se

intAmplase acum multi vreme, dar tata isi mai adu-
cea aminte de ei.

- iti amintegti de-o alti vAnitoare, a spus Cipi-
tanul Orlov, vizAnd cI tata ticea. Am auzit gi eu de
ea. Oamenii aceia erau condupi de Cipitanul Mitrif{,
care era un nesibuit si care acum e mort. Necazul a
fost cI tu Si tribul tiu agi ficut toati treaba.

- Am vAnat, a zis tata, dar cel pe care-l numeqti
nesibuit voia sI vAnim firi oprire de la o luni noui
la alta.

- De data asta nu trebuie sd faceli nimic, a zis
Cipitanul Orlov. Oamenii mei o sI vAneze gi vom
impirgi prada. O treime pentru voi, plititi in mir-
furi, nu in bani, ;i doui treimi pentru noi.

- Pi4ile trebuie sI fie egale, a zis tata.
Cdpitanul Orlov s-a uitat lung spre mare.

- Putem vorbi despre asta mai tArziu, cAnd pro-
viziile mele vor ajunge pe firm, a rispuns rusul.

Dimineafa era senini gi vAntul bitea slab, dar era
anotimpul in care te pofi a$tepta la furtuni, aga c-am
infeles de ce voia rusul si-;i aducl lucrurile pe insula
noastri.

- E mai bine si ne-nfelegem de-acum, a spus tata.
Cipitanul Orlov a ficut doi pagi mari, indeplrtAn-

du-se de tata, apoi s-a intors gi l-a privit.
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- E corect si primegti doar o treime pentru cI noi

o si facem munca gi noi o si fim cei care ne punem

viala in primejdie.
Tata a scuturat din cap.

Rusul a mormiit in barb5:

- De vreme ce marea nu-i a ta, de ce ar trebui s5-!i

dau ceva?

- Marea care inconjoari Insula DelfinilorAlbaqtri
e a noastrS, a rlspuns tata.

Avorbit incet, a$a cum ficea cAnd era suplrat.

- De aici;i pAni la Santa Barbara - cale de doui-
zeci de leghe?

- Nu, doar partea de lAngi insul5, cea in care

triiesc vidrele.
Clpitanul Orlov a scos un sunet din git. I-a privit pe

oamenii nogtri cum stSteau pe plai5, apoi s-a uitat spre

ceilalli, care ieqeau acum din spatele stAncilor. L-a

privit pe tata gi a dat din umeri. A zAmbit dintr-odat5,

aritAndu-qi dinpii lungi.

- P54ile vor fi egale, a zis.

A mai spus ceva, dar n-am mai auzit, pentru ci-n
clipa aceea, in marea mea tulburare, am migcat din
Ioc o piatri, care a cizut cu zgomot de pe stAnci,

ajungAnd la picioarele lui. Toli cei de pe plaji au privit
in sus. Am iegit firi zgomot din tufiguri gi-am alergat

firi oprire pAni am ajuns la terasa de stAncS.
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