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Ciclonul

orothy locuia în mijlocul
marilor preerii din Kansas,
împreunã cu Unchiul Henry,
care era fermier, ºi Mãtuºa Em, care era soþia lui. Casa
lor era micã, cãci cheresteaua din care era construitã
trebuise sã fie cãratã cu cãruþa mai multe mile. Erau
patru pereþi, o podea ºi un acoperiº, care alcãtuiau o
camerã; ºi în aceastã camerã se aflau o sobã veche ºi
ruginitã pentru gãtit, un dulap pentru vase, o masã,
trei sau patru scaune ºi paturile. Unchiul Henry ºi
Mãtuºa Em aveau un pat mare într-un colþ, iar Dorothy
avea unul mic într-alt colþ. Casa nu avea nici pod ºi
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nici pivniþã, cu excepþia unei mici gropi, sãpatã în
pãmânt, numitã pivniþã pentru ciclon, unde familia se
putea ascunde în cazul în care unul din sãlbaticele
vânturi ar fi apãrut, destul de puternice pentru a
distruge orice clãdire din drumul lor. În mijlocul
podelei era o trapã, de unde o scarã cobora în vãgãuna întunecoasã.
Când Dorothy se aºeza în faþa uºii ºi privea în jur,
nu vedea nimic altceva decât marea preerie cenuºie.
Niciun copac, nicio casã nu întrerupea cuprinsul vast
al terenului, care ajungea pânã la marginea orizontului. Soarele pârjolise pãmântul cenuºiu, care crãpase
pe alocuri. Chiar ºi iarba rãmasã nu mai era verde,
cãci soarele o arsese ºi ajunsese la fel de cenuºie ca
tot ce era în jur. Cândva casa fusese vopsitã, dar
soarele scorojise vopseaua ºi ploile o spãlaserã, iar
acum casa era ºi ea cenuºie ca orice altceva.
Când Mãtuºa Em venise sã locuiascã aici, era o
soþie tânãrã ºi drãguþã. Soarele ºi vântul o schimbaserã ºi pe ea însã. Luaserã scânteile din ochii ei ºi
îi lãsaserã doar griul; luaserã roºeaþa din obrajii ºi de
pe buzele ei ºi le lãsase la fel de gri. Era slabã ºi sfrijitã ºi nu mai zâmbea deloc acum. Când Dorothy, care
era orfanã, venise la ea, Mãtuºa Em a fost atât de speriatã de râsul copilei, cã a þipat ºi ºi-a apãsat mâna pe
inimã când vocea veselã a lui Dorothy a ajuns la urechile ei, ºi încã se mai uitã la micuþa copilã cu uimire
cã mai gãseºte ceva de râs.
Unchiul Henry nu râdea niciodatã. Muncea din
greu la fermã, de dimineaþa pânã seara ºi nu ºtia ce
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înseamnã veselia. Era ºi el cenuºiu, de la barba lungã
pânã la cizmele vechi, ºi arãta sever ºi solemn, ºi vorbea foarte rar.
Toto era cel care o fãcea pe Dorothy sã râdã, ºi o
salva de la a creºte la fel de cenuºie ca tot ce o înconjura. Toto nu era cenuºiu; era un cãþel negru, cu blana
lungã ºi mãtãsoasã ºi cu ochii mici ºi negri care sclipeau
vesel lângã nãsucul nostim ºi foarte mic. Toto se juca
toatã ziua, ºi Dorothy se juca cu el, ºi îl iubea nespus.
Azi însã, ei nu se jucau. Unchiul Henry stãtea pe
trepte ºi privea cu teamã cerul, care era mai cenuºiu
ca oricând. Dorothy stãtea în uºã, cu Toto în braþe, ºi
se uita ºi ea la cer. Mãtuºa Em spãla vasele.
Din nordul îndepãrtat auzirã murmurul surd al vântului, ºi Unchiul Henry ºi Dorothy puturã vedea cum se
unduia iarba în valuri, înainte de venirea furtunii. Se
auzi un ºuierat ascuþit în aer dinspre sud, ºi când îºi
întoarserã privirea într-acolo, vãzurã unde în iarbã
venind ºi din direcþia aceea.
Deodatã, Unchiul Henry a înþeles.
Venea ciclonul.
– Em – strigã la soþia lui – mã duc sã vãd de animale.
Apoi alergã spre ºopronul unde erau þinute vacile ºi caii.
Mãtuºa Em lãsã treaba ºi veni ºi ea la uºã. O singurã
privire o lãmuri de pericolul care se apropia.
– Repede, Dorothy! strigã ea. Fugi la pivniþã!
Toto sãri din braþele fetiþei ºi se ascunse sub pat,
iar ea încercã sã-l scoatã. Mãtuºa Em, foarte speriatã,
se aruncã prin trapa din podea ºi coborî scara în mica
ºi întunecata vãgãunã. Dorothy îl prinse în sfârºit pe
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Toto ºi se pregãtea sã se ducã dupã mãtuºa ei. Când
era la jumãtatea drumului, vântul veni cu un urlet
mare, ºi casa fu zguduitã atât de tare, încât fetiþa îºi
pierdu echilibrul ºi cãzu pe podea.
Atunci un lucru straniu se întâmplã.
Casa se rãsuci pe loc de douã sau trei ori ºi se
ridicã încet în aer. Dorothy simþi ca ºi cum ar fi urcat
cu un balon.
Vânturile din nord ºi din sud se întâlnirã exact acolo
unde era casa, fãcând din ea centrul ciclonului. În
mijlocul ciclonului aerul e de obicei nemiºcat, dar
marea presiune exercitatã de vânt pe fiecare parte a
casei o ridica mai sus ºi mai sus, pânã când ajunse în
vârful ciclonului; ºi rãmase acolo ºi fu purtatã departe
mile ºi mile, la fel de uºor ca ºi cum ai cãra un fulg.
Era foarte întuneric, iar vântul urla groaznic în jurul
ei, dar Dorothy îºi zise cã scãpase uºor. Dupã primele
rãsuciri, ºi dupã ce casa se zgudui rãu o datã, simþi cã
se miºcã cu blândeþe, ca un copil în cãrucior.
Lui Toto nu-i plãcea. Alerga dintr-un capãt în altul al
camerei, lãtrând cu putere; dar Dorothy îi spuse sã
stea cuminte pe podea ºi sã aºtepte.
La un moment dat Toto se apropie prea mult de
trapa din podea ºi cãzu prin ea, iar fetiþa crezu cã l-a
perdut. Dar imediat observã una din urechile lui ieºind
din gaurã, cãci presiunea foarte puternicã a aerului îl
þinuse sus, ºi nu cãzuse. Îl apucã de ureche, ºi îl trase
în camerã, apoi închise trapa aºa fel ca sã nu se mai
întâmple ºi alte accidente.
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Orã dupã orã trecurã, ºi încet Dorothy îºi depãºi
spaima; dar se simþea cam singurã, iar vântul urla cu
atâta putere, încât aproape cã asurzise. La început se
întrebã dacã se va sfãrâma în bucãþi dacã se va
prãbuºi; dar pe mãsurã ce orele treceau, ºi nu se
întâmpla nimic teribil, ea încetã sã se mai îngrijoreze
ºi hotãrî sã aºtepte cu calm sã vadã ce îi va aduce
viitorul. În cele din urmã se târî pe podeaua
unduitoare pânã la patul ei ºi se întinse; ºi Toto o
urmã, întinzându-se lângã ea.
În ciuda miºcãrilor casei ºi a ºuieratului vântului,
Dorothy închise ochii ºi curând adormi.

