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lmi amintesc ziua in care corabia aleulilor' a aiuns la
insula noastri. Ia inceput ptrrea o cochilie mici plutind
pe mare. Apoi a crescut 9i a fost un pescirug cu aripile
strAnse. ln cele din urm5, in lumina risiritului, a devenit ceea ce era cu adevirat - o corabie rogie cu doui
pdnze rogii.
Eu gi fratele meu ne dusesertrm la capitul unui canion care s€ termine intr-un mic port numit Golful Coralilor. Plecaserlm si aduntrm ridicini care cresc pe-acolo

primivara.
Fratele meu Ramo era doar un blie;el; eu aveam doisprezece ani, iar el doar pe iumitate cat mine. Era mic
pentru cinwa care a vtrzut apirind de-atAtea ori soarele 9i luna, dar iute ca un greier cAnd ll zgAndlrea ceva

nesibuit cAnd era agitat. Din cauza asta 9i
pentru ci voiam si n-o ia la fugi, ci si mi ajute la adunat ridtrcini, nu i-am spus nimic despre cochilia pe care
o vizusem sau despre pescirugul cu aripile stranse.
Am continuat sA sap prin desig cu bilul meu ascu;it,
ca gi curn pe mare nu s-ar fi lntAmplat nimic. Nici
9i la fel de

'Popor care locuiette ln Insulele Aleutine gi Insulele Shumagin, situate in vestul statului ame can Alaska.
I
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micar atunci cand am gtiut sigur ci pescirugul era o
corabie cu doud PAnze rogii.
Dar ochilor lui Ramo le scipau pufine lucruri' Erau

negri ca ai unei gopArle, foarte rnari 9i, asemenea ochilor de qopArli, pireau adesea somnorogi. in clipele acelea vedeau cele mai multe lucruri. $i-acum aritau a9a'
Erau pe iumitate lnchigi, precum aceia ai unei gopArle
care, intinsi leneg pe o piatri, se pregitegte si-gi scoati
pe nea$teptate limba ei lungi 9i si prindi o muscS'
Marea e linigtitS, a zis Ramo. E o piatri netedd,

firi- nicio zgArieturi.

Fratelui meu li plicea si spuni ci un lucru era alt-

ceva

decit

ceea ce era.

piatri IEri nicio zgArieturi, am spus'

Marea nu-i o
E ap5 fird niciun val.

eo

piatri albastri,

a zis.

departe,

$i
Pentru mine
piatri'
pe
ce
sti
mic
la marginea ei, se afli un nor

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

sti.
- Asta
Nu pe mare, am zis. Delfinii stau acolo, 9i pesctrrugii, gi cormoranii, vidrele, gi balenele, dar norii, nu'
9i

Poate c5-i o baleni.
Ramo s-a sprijinit pe un picior, apoi pe cel5lalt,

-

pri-

vind corabia care se apropia 9i despre care nu gtia ce e
o corabie, pentru ci nu vizuse vreodati una' Nici eu nu
v6zusem, dar gtiam cum aratd pentru ci-mi spuseseri
altii.
CAt te uili tu la mare, eu sap dupi rldicini' $i eu
o si le minAnc, nu tu.
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Ramo a inceput si impungd cu b5lul in pimAnt, dar
tot mai privea spre corabia care se apropia din ce in ce
mai mult, cu pAnzele ei rogii in ceala dimine;ii'

vreodati o baleni rogie? a intrebat'

vizut
- Ai
am risPuns, deqi nu era a9a.
- Da,
pe care le-am vizut eu erau cenuqii'
- Cele
Egti foarte mic qi n-ai vizut toate fiin;ele care
inoati in apele lumii.
Ramo a cules o

ridicini

qi se pregitea

si-i

dea

dru-

mul in cog. Pe neafteptate, gi-a deschis larg gura' apoi a
lnchis-o la loc.
O canoe! a strigat. Una uriagi, mai mare decAt
toate canoele noastre puse la un loc' $i roqie, pe deasupra!
Ci era o canoe sau o corabie, lui Ramo nu-i prea p5sa. lntr-o clipitS, a aruncat rldicina cAt colo 9i dus a
fost, luAnd-o la goani prin pidurice 9i fipAndAm continuat si adun ridicini, dar mAnile

imi tre-

murau cAnd slpam prin pimAnt, pentru ci eram mai
tulburati ca fratele meu. $tiam ci acolo' pe mare, era o
corabie, nu o canoe uriaqi, 9i ci aparifia acelei coribii
putea s5-nsemne multe lucruri. Am vrut si arunc bilul
li sA alerg gi eu, dar am continuat si sap dupi ridicini'
pentru cA era nevoie de ele ln sat.

PAni am umplut eu cogul, corabia aleufilor a dat
ocol bancului lat de alge care inconjoard insula noastrd
doui stAnci care vegheazl intra$i a trecut printre cele
in
rea in Golful Coralilor. Vestea sosirii ei ajunsese deia
!
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satul Ghalas-at. LuAndu-9i armele cu ei, birbalii nogtri
au pornit-o repede pe cirarea gerpuitoare ce duce la
tirm. Femeile se adunau la captrtul terasei de piatr5.
Mi-am croit drum printre copacii degi, apoi, migcAndu-mi cu repeziciune, am coborAt prin raveni pAni la
stAncile de pe malul mirii. Acolo m-am ghemuit, sprijinindu-mi in genunchi gi pe coate. Dedesubt se intindea golful. lncepuse refluxul, iar soarele strilucea pe
nisipul alb al plajei. Jumitate dintre birba;ii din satul
nostru stiteau pe malul apei. Restul erau ascungi printre stancile de la capitul ciririi, pregitili si-i atace pe
oaspetii nepoftili daci s-ar fi dovedit neprietenogi.
Cum stiteam ghemuite printre tufigurile de toyon",
incercAnd si nu cad de pe stinci, 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 plrdsit corabia. La tame erau
gase birba;i cu vAsle lungi ln miini. Aveau fele late, iar
peste ochi le cideau plete negre, lucioase. CAnd s-au
apropiat, am vezut ci aveau podoabe de os infipte ln
nas.

in spatele lor, in barci, stitea un berbat inalt cu o
barbi blondi. Nu mai vizusem niciodati un rus, dar
tata imi povestise despre ei. M-am intrebat, privinduJ
cum stitea, cu picioarele depirtate gi cu palmele strAn-

in pumn, proptite in golduri, privind micul port ca 9i
cum dela ii aparfinea, dacl era cumva unul dintre acei
oameni din miazinoapte de care se temea poporul
se

cu fiunze vegnic verzi, flori
'zArbust originar din California,
gi
gi
afinelor.
fructe
mici
rogii
aseminitoare
albe
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meu. Am fost siguri de asta cdnd barca a plutit pAni la
mal, iar el a strrit afari, strigand.
Ecoul vocii lui s-a izbit de perelii stAncoqi ai micului
golf. Vorbele ii erau ciudate, nu seminau cu nicio limbi
pe care s-o fi auzit vreodati. Apoi,

firi

g1abd, a

si vorbeasci in limba noastri.
gAnduri pagnice

Am venit cu
9i
pe
mal'
vorbi, Ie-a spus birbalilor de

doresc

lnceput

si stim de

Niciunul n-a rispuns, dar tata, care se afla printre
cei ascungi ln spatele stAncilor, a ieqit ln fafi, coborand
sulila in nisip.
pe
- plafa lnclinati. $i-a infipt
Eu sunt cepetenia din Ghalas-at, a zis' Numele

-

meu este C5Petenia Chowig.
M-a mirat ci !a spus unui strXin numele lui adevirat. Toli cei din tribul nostru aveau doui nume, cel adevirat, care era secret gi folosit arareori, 9i unul obignuit,
pentru ci daci oamenii te strigi pe numele tainic, el se
secituiepte gi-gi pierde vraia. A$a ctr eu erarn strigattr
Won-a-palei, adici Fata cu Pir Lung 9i Negru, dar numele meu tainic este Karana. Numele tainic al tatilui
meu era Chowig, $i nu gtiu de ce i l-a spus unui strtrin'
Rusul a zAmbit gi !a intins mAna, spunAnd ctrJ cheami Cipitanul Orlov. Tata a intins 9i el mAna' Nu i-am
putut vedea fafa, dar nu cred ci i-a lntors zArnbetul'
Am sosit lmpreuni cu patruzeci de oameni din
echipajul meu, a spus rusul. Am venit si vanem vidre'
Vrem si ridicim o tabiri pe insula voastrtr cAt timp
dureazA vAnltoarea'
Tata n-a zis nimic. Era un

birbat inalt, deqi nu la fel
lui
de inalt precum Cipitanul Orlov, 9i stdtea cu umerii

i..

goi tragi inapoi, gAndindu-se la ce-i spusese rusul. Nu

gribea s5 rispundi pentru ci aleulii veniseri in mai
multe rdnduri si vAneze vidre. Fusese acum multi
vreme, dar tata igi rnai aducea aminte de ei.
i1i arnintegti de-o alti vAnitoare, a spus Cipitanul Orlov, vizAnd ce tata ticea. Am auzit 9i eu de ea.
Oamenii aceia erau condupi de Cipitanul Mitrif{' care
era un nesibuit gi care acum e mort. Necazul a fost ci
tu si tribul tiu ati fdcut toati treaba.
Am vAnat, a zis tata, dar cel pe careJ numegti
nesibuit voia si vinim firi oprire de la o luni noui la
se

alta.

si face;i nimic,

De data asta nu trebuie
pitanul Orlov. Oamenii mei o si vineze

a zis C5-

impirli
O treime pentru voi, pletite in mirfuri, nu ln
9i vom

prada.
bani, 9i doui treimi Pentru noi.
Pdrtile trebuie se fie egale, a zis tata.
-Cipitanul
Orlov s-a uitat lung spre mare.
Putem vorbi despre asta mai tArziu, cAnd proviziile mele vor aiunge pe firm, a rispuns rusul.
Dimineala era senini gi vAntul bitea slab, dar era
anotimpul in care te pofi a9tepta la furtuni, aga c-am
in;eles de ce voia rusul s5-gi aduci lucrurile pe insula

Tata a scuturat din caP.
Rusul a mormiit ln barb5:
De vreme ce marea nu-i a ta, de ce ar trebui si-1i
dau ceva?
Marea care lnconioari Insula Delfinilor Albagtri

-

ea

-noastri, a risPuns tata.

A vorbit incet, aga cum frcea cAnd era supirat.
De aici gi pAni la Santa Barbara - cale de douS-

-

zeci de leghe?

Nu, doar
iesc vidrele.

partea de lAngi insulS, cea ln care

tri-

privit pe
oamenii nogtri cum st5teau Pe plai5, apoi s-a uitat spre
ceilal;i, care iegeau acum din spatele stAncilor. L-a privit pe tata gi a dat din umeri. A zAmbit dintr-odati,
aritAndu-9i dinlii lungi.
Pirlile vor fi egale, a zis.
-A mai
spus ceva, dar n-am mai auzit, pentru ci-n
clipa aceea, ln marea mea tulburare, am migcat din loc
o piatri, care a cizut cu zgomot de pe stenci, aiungand
la picioarele lui. Tofi cei de pe plaid au privit in sus. Am
iegit firi zgomot din tufiFuri gi-am alergat fHri oprire
pAni am ajuns la terasa de stAnci.

Cipitanul Orlov a scos un sunet din

gAt. I-a

noastrS.

ne-nlelegem de-acum, a spus tata.

E mai bine si
-Cipitanul
Orlov a frcut doi pagi mari, indepdrtAn-

du-se de tata, apoi s-a lntors 9i l-a privit.
E corect si primegti doar o treime pentru cA noi
o si facem munca gi noi o si fim cei care ne punem

-

viata in primejdie.

ir:
I
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Cred ci primul lucru pe careJ bagi de seaml cAnd
afungi pe insula noastri e vantul. Bate aproape ln fieca-

Ctrpitanul Orlov 9i vAnitorii aleufi s-au agezat pe
insuld ln dimineafa aceea, ficAnd mai multe drumuri
intre corabia lor 9i plaia de la Golful Coralilor. Pentru ci
plaja era micd 9i se umplea aproape complet de api ln
timpul fluxului, a intrebat dacA poate ridica tabdra undeva mai sus. Tata a fost de acord.
Poate ctr ar trebui si vi povestesc despre insula noastri ca sA $titi cum arat5, unde era a9ezat satul nostru fi
unde au stat aleulii ln cea mai mare parte a verii.
Insula noastri are doui leghe lungime 9i o leghe llin
;ime gi, daci stai pe una dintre colinele care se ridici
E
asememillocul ei, ai putea s-o asemeni cu un Pe9te.
nea unui delfin care sti pe-o parte, cu coada cdtre risirit gi cu botul spre apus, lnottrtoarele lui fiind recifurile
gi lespezile de stAnci de la mal. Ci o fi stat cineva
cu-adevirat pe una dintre acele coline joase, ln zilele de
lnceput ale pimAntului 9i, din cauza formei ei, i-o fi pus
numele de Insula Delfinilor Albaqtri, asta n-o mai gtiu'
in apele noastre triiesc mulli delfini 9i poate ci de-acolo i-o {i venit numele. Dar oricum ar fi fost, aqa se chea-

mi insula.
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re zi, uneori dinspre nord-vest, alteori dinspre est Si,
cAteodati - foarte rar - din sud. Toate vAnturile, cu excepfia celui de la miazizi, sunt Puternice, 9i de aceea
colinele sunt netede, iar copacii sunt mici 9i risucili,
chiar qi ln canionul care duce citre Golful Coralilor.
Satul Ghalas-at se afli Ia est de aceste coline, pe o
terasX mici de piatr5, aProaPe de Golful Coralilor 9i de
un izvor cu api buni de biut. Cam la o jumitate de leghe mai spre nord se afli un alt izvor, 9i-acolo gi-au
ridicat aleu;ii corturile, care erau atAt de foase ci oamenii trebuiau sI se tarasci pe burti ca si intre lniuntru.
Pe lnserat am putut vedea strilucirea focurilor aprinse
de ei.

ln noaptea aceea, tata i-a avertizat pe to;i cei din sat
si nu meargi in tabiri.
Aleulii vin dintr-o fari aflati departe, la miazinoapte, a zis. Au alte obiceiuri decat noi gi alti limbi.
Au venit si ia vidre gi si ne dea partea cuveniti ln bunuri, pe care ei le au gi care ne sunt folositoare. ln felul
acesta vom avea de cAgtigat. Dar n-avem nimic de cAgtigat daci incercim si ne imprietenim cu ei. Sunt oameni care nu in;eleg prietenia. Nu sunt aceiaqi care au
mai venit pe-aici, dar sunt din acelagi trib cate ne-a
ficut necazuri in urmi cu mai mulli ani.
meu au fost ascultate' Nu ne-am dus
in tabira aleufilor gi ei n-au venit ln satul nostru. Dar
asta nu inseamni cI nu gtiam ce frceau - ce mAncau,
Vorbele

tatilui

cum igi giteau mAncarea, cAte vidre prindeau in fiecare
I

l,r

zi, qi multe alte lucruri - pentru ci cineva veghea mereu
de pe stAnci - cAnd vAnau - sau din raveni, cAnd erau

tn tabdri.
Cipitanul Orlov.
din cort, se agaafari
tArigte
Diminea;a,
zd pe o piatrl 9i-qi piaptini barba pAni cAnd strilucegte
ca aripa unui cormoran, a sPus Ramo.
Sora mea Ulape, care era cu doi ani mai mare decAt
mine, a adus cele mai ciudate veqti. Jura ci printre vanltori se afli o fati aleuti.
E imbricati in piei de animale, la fel ca birbalii,
a zis Ulape. Dar poarti o ciciuli de blan5, iar sub ea are
un pir des care-i aiunge pAni la miflocNimeni n-a crezut-o pe Ulape. Toli au rAs la gAndul
ci vAnitorii s-ar fi obosit si-;i aduci nevestele cu ei.
Aleulii se uitau gi ei la satul nostru, altfel n-ar fi gtiut
de norocul care diduse peste noi la scurte vreme dupi
Ramo, de

pildi,

a adus vegti despre

cAnd se

sosirea 1or.
s-a lntAmplat. La inceputul primiverii se
pegti.
Marea zbuciumati 9i vAnturile iernii
prind pu;ini
alungi pegtii ln apele adAnci, unde rimAn pAni cAnd
vremea se potolegte $i unde-s greu de prins. in vremea
asta, sitenii mininci pe sponci, hrinindu-se din proviziile de semin;e adunate in toamnd.

Iati cum

intr-o dupi-amiazi
furtunoasi, adusi de Ulape, care nu stitea niciodati
locului. Se dusese in partea de risirit a insulei, pe o
lespede de stAnci, nidijduind si poati aduna scoici' Se
citera pe o stanci, lntorcAndu-se acas5, cAnd a auzit un
zgomot puternic in sPatele ei.
Vestea norocului nostru a venit

rh
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La inceput, nu gi-a dat seama de unde venea zgomotul. S-a gAndit ci era ecoul vAntului printr-una dintre pegteri gi se pregitea si plece cAnd a observat nigte
forme argintii pe ;drmul golfului. Formele s-au migcat
gi a vezut ce era un banc de bibani albi, mari, fiecare
dintre ei fiind cAt ea de lung. Urmirili de balenele ucigage, care-i vAneaztr cAnd nu gisesc foci, bibanii au incercat si scape inotand spre firm. Dar inspiimAntali
cum erau, nu gi-au mai dat seama care era adAncimea
apei gi au fost aruncafi pe marginea stancoase.
Ulape gi-a aruncat cogul cu scoici gi a fugit spre sat,
aiungAnd acolo cu risuflarea tiiatd, lncAt n-a mai putut
decat si arate lnspre firm. Femeile giteau masa de sear5, dar s-au oprit cu toatele gi s-au adunat in jurul ei,
agteptand si vorbeasce.
Un banc de bibani albi, a spus in cele din urm5.
Unde? Unde? au lntrebat cu toatele.

- Pe stAnci. Vreo zece. Poate mai mulfi.
lnainte ca Ulape si termine de vorbit, o luasem deia

la fugi spre {irm, sperAnd si ajungem acolo la timp,
inainte ca pegtii si fi cizut inapoi ln mare sau si fi avut
norocul si fie luali de un val.
Am mers la stAnci $i am Privit ln ios. Bancul de bibani albi era inci pe lespedea de piatri, lucind ln soare.
Dar pentru ci fluxul ridicase destul de mult apele 9i
valurile mai mari ajungeau deia pAni la pegti, nu era
timp de pierdut. I-am adunat unul cAte unul din calea
fluxului. Apoi femeile i-au cirat ducind cAte doui un
singur pegte, pentru ci erau tofi cam de-aceeagi mlrime gi erau grei. I-am urcat pe stanci gi i-am adus acastr.
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