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SEARĂ DE CRĂCIUN 

Slujnic� neagră, .Arcie, stătea lângă m:,şina de 
gătit. Se simţea tare obosită. In timpcl dintre m�.sa 
de prânz şi masa de seară făGuse curăţenie, rân
duise toată casa pentru familia. Albi.J.or la care slu
jea, şi uitase că a doua zi e Crăciunul. Acum era 
obosită, istovită; o durea spatele şi îşi simţea ca-, 
pul greu. Se uită la ceas; nu mai era mult până la 
ora cinci. Stăpăna, şi copiii se vor întoarce curând, 
le va servi masa şi apoi va fi liberă. Erau plecaţi 
după cumpărături, pentru pomul de Crăciun din sa
lonul mare. Un pom frumos, împodobit cu fire de 
aur, ·care oşteaptă să i se aprmdă lumânările. 

'.Arcle ar fi dorit să poată cumpăra şi ea un pom 
pentru- Joe. Băia.tul ei n'a avut nici odată un pom de 
Crăciun, şi tare te bucură să ai aşa ceva când eşti 
mic. Joe n'are decât cmci ani, merge pe 6. In timp ce 
supraveghează atentă friptura, care sfârâe în cup
tor - acest cuptor mare pe care îl găseşti în toate 
bucătăriile albilor bogaţi - Arcie se gândeşte cât 
:va p_utea cheltui astăseară pentru jud\ .. rii. Ea nu 
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pr�ea decât 7 dolari pe săptămână ; cu patru dolan trebue să plătea.<;că odaia şi pe proprietăreasăcare, în timpul când ea e plecată la lucru, îl Sl'Dra.:veghează pe Joe. · · "· ·

.- ,,Doamne, într'un bob de strugure e mai multămmte ca într'un copill'', - gândi ea. 
Se uită iar la ceasul de pe masa bucătăriei. Trecus_e de şapte. De ce sunt atât de zăpăciţi oameniialbi? De wce nu se'ntorc acasă, la. masă? Ştiu doar că�� vi·ea s� plece înainte de a se inchJde toate prăvăliile. Da.ca nu se grăbesc, nu va mai putea cumpua:c�vwa yentru Joe. Apoi prop,r:ietăreasa îi ceruse să n'oţ.ina mcurcată cu micul Joe, să se întoarcă mai devreme azi, ca să poată pleca în oraş să-şi facă si ea.cumpărăturile.

- ,,Fir'ar a dracului de treabă!" spuse Arcie cuglas tare. ,,Dacă mi-aş fi luat leafa, le-aşi lăsa �ânc8:ea pe cuptor. Aş mai putea apuca prăvălille des-chise. Dar uu-şi luase încă leafa pe ultim • tă A w :!. sap -mana deşi coniţa. îi făgăduise c�. i-o v:1 plăti cu O z,idouă înainte de Cră.c.iun. 
Arci_e auzi trântindu-se o uşă, în partea din faţăa casei, apoi voci şi râsete. Trecu repede spre vestibul, unde cucoana şi copiii �e d�sbrăcau şi îsi scu-turau hainele de zăpadă. 
- ,,Hei ! Am făcut târguiefile pentru seara. deCrăciun" •. îi spuse lui .Arcie u.mi.il din copii. ,,Ningegrozav, şr mama era cât p'aci să treacă cu maşina�est: locul a,cel:1. unde lumina, care comandă circuia.ţia f�ea semn şi ne al'ată că tre�uie s_ă ne oprim.

SBARĂ DE CRĂCIUN 5 

Nu se vedea aproape nimic, de atâta zăpa.dă. Creşte,
creşte mereu!". 

- ,,Masa'i gata", spuse Arcie. Era cu gândul la
ghetele ei, care nu se prea potriveau cu mersul prin
zăpadă. 

In seara. asta albii mâncară mai încet ca nici
odată. In timp ce Arcie spăla farfur,iilo, stăpâna in
_tră m bucătărie cu leafa.. 
-,,Arcie'', spuse coniţa, ,,îmi paJ.'e tare rău, dar a.s ..

tă.zi nu-ţi pot da decât 5 dolari. Te superi? Copili
au cumpărat atâtea cadouri, şi m'au să.răcit". 

,,Aşi fi vrut să am şapte", sp_use Arcie. ,;Am ne
:voie de ei"., 

- Da:r eu nu mai am sapte", răspunse conita.
, , ., ., 

„Nu ştiam că vei avea. nevoie de toţi banii tnainte de
sfârşitul săptămânii, şi dealtfel nici nu i-a.şi fi pu-.
tut pune deoparte''. 

:A.rcie luă cinci dolari: Când ieşi din bucătărie, sa
înveli câ.t putu mai bine şi se îndreptă grăbită sp1·e
casă pentru a-1 iua pe micul Joe. La urma urmei, n
va duce să privească la vitrinele cu pomi de Crăciun
din centrul oraşul� 

Proprietăreasa, o femeie înaUă, de un blond des
chis, era prost dispusă.

Ii spuse lui Arc.iei 
- .,Aşteptam să vii mai devreme acasă, să-mi iei

băiatul de pe cap. Credeam că ştii ce. uneori am şi
eu treabă în oraş". 

Arcie nu răspunse 11imic; ştia că dacă-i va �pune
ceva, proprietăreasa.,. cu siguranţă, îi va riposta că
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• 
LANOATENB HUOBS 

nu e plătită să supra.vegheze copihtl şi ziua ş$noaptea.
- ,,Hai, Joe" îi spuse Arcie fiulu1 ei. ,,Să ieşimîn oraş",.

- ,,'A'm auzit că Moş Crăciun e în mijlocul ora•şului", zise Joe, în timp ce se chinuia să-şi îmbracemult-purtatul hti paltonaş care-i era şi scurt şistrâmt.
- ,,Aş vrea să-l văd'', zise copilul. - ,,N'am auzit nimic despre asta, dar hai, gră•beşte-te, şi pune-ţi galoşii. A,cuş-acuş or să se'nchidătoate prăv:ilii)e".
Până în centrul oraşului erau vreo şase sau optgrupuri de ca.se. Inaintară cu greu prin zăpadă carecreştea mereu şi amândorura le era cam frig. Darzăpada era frumoasă! 
Pe st1'ada principală atârnau lămpi mari, roşii şialbastre. In faţa Primăriei, un poro maxe de Crăciun - fără daruri - scânteia într'o marc de lumini
Vitrinile prăvăili.ilor erau tixite de jucării.Joe începu:

M w " - ,, ama, eu aş vrea... . 
Da;r maroa îşi văzu de drum. Era aproape zece,ora la care prăvăliile erau obligate să tragă obloanele şi Arcie trebuia să-i cumpere lui Joe mănuşiieftine, o haină ca.re să-l apere de frig şi poate ojucărie.
Se gândea că vor aj!.Ulge la prăvălia de vechituri,unde se găsec şi haine de copil. Apoi, în magazineleeu mărfuri de 10 centi va găsi şi câteva jucării.

fEARĂ DE cR(cruN 7 

- ,,O-oo ! Priveşttl ... ", începu micul Joe, arătând
lucrurile expuse în vitrine. Ce calde şi frumoase erau
prin zăpadă luminile, şi prăvăliile şi semnalele elec
trice ale posturilor de circulaţie dela întretăierea
străzilor.

.Allcie a cheltuit aproape toţi ba.nii pe mănuşHe şi
lucrurile de care avea nevoie Joe. La magazinul
A. & P., Arcie cumpără cu 49 de centi o cutie cu
bomboane. Şi pe urmă, îl trase pe Joe din mulţi
mea. îngrămădită. în magazin, ieşiră pe stradă şi o
luară spre prăvălia cu mărfuri de zece centi. In
drum trecură prin faţa unui cinematograf. Joe
spuse că ar vrea să intre să vadă filmul. . - .,Vai de mine! Nu, copile!" îl dojeni Arc1e.;
Doar nu suntem la noi, la Baltimore, unde se dau

�pectaicole şi pentru negri. In orăşelele astea �ci,_ de aci, nu-i lasă pe oamenii negri să intre SJlaturi
d fil ul �a'' de oamenii albi; nu putem ve ea m ace.<J. •

- Oh", suspină micul Joe. " . bul In prăvălia cu mărfuri de 10 cent� era o un •
zeală groaznică. Arde îi spuse lui Joe să rămână.
af·ară şi s'o aştepte. Ii va fi mai uşor !ăr� el în_mn"
gazinul ticsit de lume. Apoi, nu vroia sa va� ce
jucării îi cumpără. El.e vor fi darul lui Moş Cr:ciun:

Micul Joe rămase în faţa magazinulci cu marfur1
de 10 centi, în mijlocul luminii, a zăpezii şi  a. oame
nilor ce treceau pe acolo. Ah, tare'i frumos Cră
ciunul! Numai fluturi de aur şi stele, şi bumbac. Şi
Moş Crăciun vine, nu se ştia de unde� . încărc�t dA
daruri. Toţi oamenii mari de pe strazi poarta pa, ..
chete şi toţi copili par kriciţi.
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Dar în curând, Joe i-. obosit s§, tot stea şi să pri-
' 

vească, să tot aştepte în faţa prăvăliei de 10 centi. 
In celelalte vitrine erau atâtea lucruri de văzut.
Făcu câţiva paşi dealungua blocului şi pe urmă tot
mai înainte, oprindu-se şi privind minunile clin ga
lantare. Se pomeni deodată lângă cinematograful
ceior albi.

In sala de intrsre a cinematografului, în dosul
uşilor înalte de cristal, era calld şi bine; totul stră
luce;i. t,otul era grozav de frumos. Joe se opri o
clipă. privi şi ochii lui desluşiră un minunat pom de
Crăciun, împodobit cu steaguri ş;i steluţe ele.ctrice.
Un grup de copii şi de 03llleni mari, albi bine înţeles,
îl înconjurau pe bărbatul !.',.cel!!. mare şi vesel, îmbră
cat în roşu, care stătea lângă pom. Era. oare un
bărbat? Ochii micU'lui Joe se făcw·ă ma.ri. Nu, nu
era un bărbat, nici vorbă de aşn, ceva. Era o�re Moş
Crăciun?

:Micul Joe împinse una din uşile de cristal şi intră
alergând în sala de aşteptare. Copilul străbătu mul
ţimea �i merse drept înspre locul de unde î:l. putea
vedea. mai bine pe Moş Crăciun. Băt'batul acela mare
şi vesel, îmbrăcat în roşu, împărţea copiilor dari...tri

mărunte, cutiuţe cu pişcoturi tari, înfăţişând fel de
fel de animale şi beţe coilorate de zahăr. In dosul lui,
spânzurată în pom, se vedea o placă mare, pe care
micul Joe nu ştiu s'o cetească. Celor care o înţele
geau, ea ne spunea:

MO Ş CRĂCIUN

UREAZĂ 

SĂRBĂTORI FER IC IT E 

MICILOR DOMNI CLIENŢI 

•De jur împrejurul să:lli, 8!lte plaearde anunţau·f·
A TEN7 IUNE! Când leşlfl dela spectacol, dv. şi copili dv. 

oprlf.l-vci la MO$ CRĂCIUN al nostru. 

Şi iată-l colo pe Moş Crăciun în hainele lui roşii,
tu o barbă aJbă presărată cu zăpadă argintie.

In jurul lui erau în.grămădite o mulţime �e ju
cării, fel de fel de sfârleze şi pârâitori, păpuşi, tobe,
cai de lemn. Afişele spuneau - (dar micul Joe nu.
ştia citi) - că cinematograful va înmâna aceste
jucării posesorilor de numere câştigătoare t<a lote
rie. :(n noaptea asta. Moş Crădun nu dăruieşte co
piilor decât zaharicale, beţe de zahăr şi pişcoturi în
formă de animale.

Grozav ar fi vrut Joe să aibe un băţ de zahăr. S'a.
strecurat prin valul de lume şi s'a apropiat mereu de
Moş Crăciun, până a reuşit să iasă din mulţhne şi a
,&jUl1$ în faţa. lui.

Mos Crăciun l-a văzut atWlci pe Joe.
De ,ce oare cei mai mulţi oameni albi, când văd un

copil negru, rânjesc totdeauna? Moş Crăciun rânji.
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Toţi, uitâ'ndu-se la micul Joe cel negru - ca.re n'avea.' SBARĂ DE CRĂCIUN li 

ce căuta în salla de intrare a unui cinematog1'af de trebuit să te caut şi să alerg pe toate străzile, acuma. 
albi - rânjir�. Pe urmă, Moş Crăciun se aplecă şi, noaptea. Ai merita o mamă. de bătae!" cu .un zâmbet viclean, alese din multele 1ui sfârleze, In drum spre casă, micului Joe îi veni iar inima la. o pârâitoare de tiniche:1, mare, groasă, răsunătoare, loc şi povesti cum a intrat la cinematograf:
din cele care sunt înt rebuinţate în cabarete. O luă şi _ ,,Dar Moş Cră-ciun nu mi-a dat nimfo", spuse o învârti sălbatec tocmai lângă urechea lui Joc. Moş IJoe, înlăcrămat. ,,Mi-a făcut o gălăgie grozavă ştCrăciun o făcu în batjocură, ca să stârnească ha- eu :am fugit de acolo". e;nl. Toţi cei albi, atât copii cât şi oamenii mari, is- _ ,;A.sta te va învăţa minte", spuse Arcie cu buc:ură în râs. Numai micul Joe nu râse. Era spe- amărăciune, înaintând, cu greu, prin zăpadă. riat. După ce omul în haine roşii a întors pârâitoarea .,,N'avea.i ce căuta acolo, înăuntru. Ţi-am spus că e 
cea mare, a sbughit-o spre uşă şi din sala cea bine cf11en1a.tograful lor. Tu nu ştii ce înseamnă să fiţ încălzită, prin care se intră în cinematograf, a fu- negru:;· .. " 
git afară, afară pe st.rada înzăpezită, plină de !urne. - ,,Dar l-am văzut pe Moş Crăciun acolo". spuse
Infricoşa.t de râsetele albilor începu să plângă. Se micul Joe, ,,de aceea am intrat şi eu înăuntru". apucă să-şi caute mama. Niciodată n'ar fi crezut, în _ ,,Ah! Acela nu era Moş Crăciun'', îl lămuri inimo. lui, că Moş· Crăciun scutură pârâitoarele astea Arcie. ,,Dacă era Moş Crăciun, nu s'ar fi purtat gă:ăgioase după copil - şi că râde. aşa cu tine. Acolo-i un cinematograf pentru 

In mulţimea. de !Pe stradă, se rătăci. Nu gă.si ntct 
I 
oa.meni. albi - ţi-am mai spus-o - iar el nu-i decât 

prăvălia cu mărfuri de 10 centi, nici pe mama luiJ un ·carghios bătrân, pus să fa:că. reclamă şi să umple 
Erau prea mulţi oameni, toţi oameni alibi, care s� buzunarele patronului. Dar ce pricepi tu., ... ?! 
mişcau.pe zăpadă ca nişte umbre atbe. O lume albă. - ,,Oh .... ",. suspină micul Joe; 

Lui Joe i se păru groaznic de lung timpul pânâ
ce, deodată, o zări pe Arcie. Părea întunecată Şi 
speriată, dar cum îl văzu îşi tăie drum printre mul«
ţimea de trecători şi a,pucându-1, îl scutură sdravăn, 
încât roi.eului Joe începură să-i clănţăne dinţii.

- ,,De ce n'ai rămas acolo unde te-am lăsat?'�
' între-bă Arcie cu voce tare. tiOb.osiţi cum sunt

t 
a; 
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SPARŞITUL LUI CHRIS'fY TUCKER 

Călare pe un ca.târ, fluerând dealungul întregului 
drum, Christy Tucker a ajuns în oraşul plantaţiei 
la sfârşitul după-amiezei. 

Toa.tă dimineaţa bătuse la ţăruşi, în pământ, pen
tru gardul din jurul casei si se simtea multumit 
c� a muncit atâta. · , , 

Nu pren. avea prilejuri să meargă în oraşul plan
taţiei lor, şi când se ivea vreunul nu stătea pe gin• 
duri, ci o pornea la drum. 

Işi opri catârut .în dosul străzii unde erau înşi
rate prăvăliile. Domnea o mare agitaţie acolo si nu
mai decât îşi dădu seama că CE'ilalti negri ca;e ca , ' 

şi d, trăi::.u în afara oraşului, nu doreau să stea d•? 
vorbă. cu dânsul. De cum veniseră aici, adică. de trei 
tuni, Christy şi nevastă-sa se împrieteniseră cu toţi 
negrii de pe piantaţie, şi acllm nu înţelegea de ce r;e 
prefac că nu-l văd. 

Christy coborî încet şoseaua care duc0a la biroul 
plantaţiei, mirat şi de astădată că nu-i vorbe!'lte 

, 

nimeni. 
După ce merse o bucăţică din drum, îl întâlni pe 

Froggy Miller. 
II apucă pe Froggy de braţ înainte ca acesta să. 

i se fi putut feri din cale. 

SFÂRŞIT,t:L L\,l CHRISTY TUCKER 13 

- ,,Oameni buni. ce-i cu voi astăzi?", întrebă el.
Froggy Miller locuia la numaî o milă 1), în

linie dreaptă peste câmpul cu cânepă, de casa lui, 
şi cu Froggy se cunoştea mai bine decât cu oricare 
altul de pe plantaţie. 

- ,,Ce-i oare cu voi, Froggy?".
Froggy, un negru cu capul tuns, înalt de 6 pi.;

cioare 2) vru să se îndepărteze. 
Christy îl apucă zdravăn de braţ şi-l scutură: 
-.,Să fn.ci bine să-mi răspunzi", spuse el supărat; 

„De ce vă purtaţi atât de stt·aniu cu mine, d-ta şi 
ceilalţi 7". 

- ,,Domnul Lee Crossman a trimis după d-ta, nu
?" . F e aşa . , zise roggy. 

- ,,Da, a trimis după mine", răspunse Christy:
„Imi închipui că vrea să-mi spună ceva în legătura 
cu treburile mele dela câmp. Dar ce legătură are 
asta cu,;: .. ". 

Nu isprăvi, căci Froggy se îndepărta.se şi acum 
urca grăbit şoseaua. Fără a mai pierde timp, ChristY,

alergă spre biroul �antaţiei, pentru a afla aeolo 
pricinile acestei tulburări. 

Când intră grăbit în camera din faţă a birou:ui, 
dădu de Hendricks, contabilul plantaţiei, şi de Mor
gan, fratele mai tânăr al lui Lee Crossman, c::ire 
şedeau spriji11indu-şi picioarele de m,arginea fe
restrei. 

Când îl văzu pe Christy, Hendricks se sculă si iesi 
pe uşa care ducea la odaia din fund. 

· · 

1 J 1 Milă � 1.609 m. 
1) 1 Picior cam JO cm (0,30<16 m.),
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In timp ce contabilul era în cealaltă ineăpere, 
Morgan Orossman îl privi ţintă 1pe negru, cu un aer 
îmbufnat. 

- ,,Vino încoa", îi orăonă Hendricks, revenind pe
aceeaşi uşe. Christy se întoar-ce spre el, şi-l văzu 
atunci prin deschizătura uşii -pe Lee Crossmau, pro
prietan1l şi şeful pl:antaţiei. 

- ,,Da, domnule", spuse Christy.

Lee Orossînan era îinbtăcat cu o cămaşă dec9lo·
rată. d� soare, pantaloni grei de călărie, iar cizm�le 
negre, strânse de şiret, îi ajungeau până Ia g�
nunchi. 

Hendricks se dădu deoparte în timp ce Christy 
inu-a în odaia aceasta din fund, şi, de afară., închişe 
uşa după el. 

ChMaty înaitită până în mijl�cul odăii şi rămase 
acolo, aşteptându-I pe Lee Crossman. 

Christy se mutase pe plantaţfr. lui Ctossma.n în 
prîtna zi a anului, adică aproximativ a-cum treî luni. 
Era în Georgia pentru întâia dată, dar în-cepuse s'o 
il,!bea�c� mai mult C-.1!- Alabama, unde trăise de!ci 11aş
tere până acum. El şi soţiâ lui se hotărîseră să vină 
îh Georgia fiindcă a'l1ziseră că pământul de aicolu e 
ma.i potrivit pentru însămânţărHe cu bumbac decât 
pământul lor. Christy spusese că el nu se va mu1tumi 
să câştige numai a.tât cât îi trebue pentru hrană. J<�l 
voia Să•şi facă uh rost în viaţă.. 

Lee Crossman tot nu venise încă. Christy sc- lăHă 
înt1·un fotoliu. Abia se aşezase şi \1Şa se deschise. 
Sări în picioare. 

SF.ÎR$l'!'UL LUI CHl'USTY Tl:CKl;R I !5 

._ ,,Bunăziua, domnule Lee", spuse el,. zâmbind. 
1,�-\m avut acuma prilejul să mă uit la pământ, şi aş 
vrea să mi se furnizeze încă. un catâr şi un plug bun. 
Cu un plug bun cred că. aş putea face să crească de 
două ori atâta bumbac pe pământul dv. De fapt, 
este pământul cel mai bun din câte am văzut. N'are 
nici o stâncă, nici o baltă pe el, nu sunt nici tu{işuri, 
cum nu sunt la mine în palmă. N'am găsit nici mă• 
car o singură râpă nicăieri. Dacă-mi puneţi la înde
·1nână încă un catâr şi un plug bun, vă voi recolta
mai mult bumbac decât oricari alţi doi din culegătorii
de pe plantaţia dv.''.

· Lee Crossman îl ascultă până la sfârşit, pe urmă.
trânti uşa şi începu să se plim:be prin odaie.

. - . ,,Eu am trimis după tine, negn1le", spuse P.l.
.,N'ai trimis tu după mine. Este?",

- .,Este, domnule Lee", spuse Chrlsty .. ,Dv. :\ţi
trimis după mine". 

- ,,Atunci ţine-ţi gura., negru!e, până nu ţi-oi
spune eu s 'o deschizi''. 

- ,.Da cucona.şule, domnule Le-e", spuse Christy,
mergând deandaratelea, până se lovi cu spatele de 
perete. Lee Crossman se aşezi pe un scaun şi îşi fixă 
ochii asupra lui. 

- ,,Da, cuconaşule, donumle Lee", spu�e Christy
din nou. 

� ,,Eşti unul din negrii ăia obraznici, cu fumuri 
e om mare?" începu Lee. ,,Ia spune: de unde ai ve• 

� Tu nu eşti un negn1 din Geo1·gia, aşa e?".
� 

. . 

� 
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ERSKINE CAT,DWEtl. 
S!7ÂR$1TUI, LU! CHRtSTY TUCK1!R 

_ ,,Nu. cuconaşule, d-le Lee'', spuse Christy, clw
th1ând din cap. ,,Eu m'am născut şi am cre.seut în sfârşitd anului, mă gândeam să plec, să merg maiparte". 
'Alabama". Lee Crossman se lăsă pe spatele scaunului şi îşi _ ,,Te-aiu învăţat şi ceva mai bun ·c-a astai în Ala• oase bri-ceagul din buzun,ar. Incepu să-şi cureţe un-ba.ma?". e. - Da cuconaşule, domnule Lee". Timp de câteva minute, în odaie domni tăcerea: _" Ahlnci de ce ai venit aici, în Georgia, şi de ce bristy se rezemă iar de zid. )) 

tt" te-ai purtţ1t ca şi cum ai fi un om boga, , ,_ ,,Ridică-tel Stai drept, negrule!" ţipă Lee: - ,,Nu ştiu de ce, domnule Lee". _ ,,Da cuconaşule, domnule Lee", spuse Cbristy,_ Christy îşi şterse obrazul cu palma şi se întrebă dreptându-se gră,bit. mirat de ce o fi supărat pe el Lee Crossman. Incepea _ ,,Ai despicat vreun arbore de-al meu ca sasă înţeleagă de ce l'au ocolit ceilalţi negri, de ce n'a..u cl ţăruşi pentru gardul din ju1'l1l casei în carevrut să stea o.e vorb"ă cu el. Ei ştiau că a fost chemat, ai-?'_'. 
C�""" ce '1n-:iem11a că l'-a supărat cu ceva pe Lee C1:os- D ul d ul L " -"'°' - - ,, a, conaş e, omn e ee... . sma:n. Si nu voiau să fie prinşi stând de vorbă. cu ,iDe ce nu m'ai întrebat dacă-ţi dau voie?"; cel rău:văzut de proprietarul-şef al plantaţiei. _ ,,M'am gândit că gardul are nevoie de nişte ţă-- ,,Ai cumpărat un aparat de radio?" întrebă Lee. şi noi în locul celor vechi şi putrezi, şi deoarece - ,,Da, cuconaşule, domnule Lee''· uesc în casa pla:ntaţiei m'am dus şi i�am înlocuit: - ,,De unde l'ai luat?". _ ,,Tare mândru te ţii tu", spuse Lee. ,,E ca şi - ,,L 'am luat mai de mult". m casa şi pământul ar fi ale tale. Te ţii ca şi cum - ,,Şi de unde ai luat bani să-l plăteşti?". fi convins că valorezi t-0t atâta cât un om a�b". _ ,,Aveam eu ceva bani şi nevastă-mea a cres·cut _ ,,Nu cuconaşule, domnule Lee", protestă Chri-nişte pui de găină". . . ,,Eu nu mă ţin aşa cum spuneţi. Dar, ştiţi, mie-mi _ ,,De ce 1m l'aţi cumpăra:t dela magazinul ;plan„ ace să mă grăbesc şi să fac totul bine, asta e. tatici?". Şi asta numai pentrucă nu mă simt bine dacă nu ,_ ,.Dincolo a costat mai puţin. A fost mai ieftin", tăresc gardul, nu tai lemne, nu {:Ul� bumbacul; _ ,,Negrii care trăesc pe plantaţia mea îşi cum- au dacă nu lucrez la altceva. Fiindcă mie îmi place pără lucrurile de care au nevoie din prăvălia mea", ă duc treaba până la ca:păt"; si)use Lee. - Tu nu stil ce le facem noi negrilor înfumu· l 

>J � _ ,.)ht voiam să vă rămân dat01·, conaşule. dom- aţi de teapa ta, în Georgia?."nule Lee", spuse Chl'isty. ,,l)upii. ce se fac socotelile, __ ,,Nu, -cuconaşule'",( 
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18 ERSKJNI! CALDWBLL 

_ Ii învătăm să nu se mai gândească decât la
S!'AR$1TVL LU! CHRISTY Tl:Cf..t:R 

" , . t "  le spunem să facă, şi să nu-şi �:a_nasul la pur are · _. ,,Fiindcă .n'aşi vrea să am datorii", răspunst
Lee Crossman se sculă şi paşi spre �ula�. SmAu 11risty. ,,Doresc si ies cu faţa curată la sfârşitul

uşa �i întinse mâna. Când se întoarse,_ ţmea m man. ului, când se va face socoteala aconturilor". 
0 curea de piele, lungă. bătută cu ţmte de alam _, Asta-i treaba mea, dacă socotdile te vor sco<".teTrecu iar deal.ungul odăii lovindu-şi cismele cu c �it�r sau creditor", spuse Lee:
reaua. El îi arătă, jos, o ridicătură a pardoselei, un Cel- ,,,Cine i-a spus nevestei tale că ,

are v�ic. s prag înalt şi îi spuse: 
crească pui de găiaă pe plantaţia mea?·, se rasti _ ,,Scoate-ţi cămaşa, dă-ţi jos pantalonii şi î11•
la Christy. 

11uche aici, peste ridic::'ltura •asta", porunci băr� 
d 1 T� II • - ,,Nimeni nu i-a spus-o, omnu e .u,;e ' zis tul alb. 

Christy. N'am ştiut că vă veţi supăra. Ii ţiu în curte „Ce vreţi să faceţi cu mine, domnule Lee?" cea mare din jurul casei, şi le-am clădit un mi_,, O să�ţi arăt eu ce vreau să-ţi fac", replică �1,coteţ. ate-ţi cămaşa şi pantalonii şi lasă-te jos, acolo, 
_ "'.J. ine-ti aura! Eu mi discut cu tine, negrule!' cum ti-am spus!". li > -::=, 

.. - ,,Da , cuconaşule''• . _ · ,,Domnule Lee, nu vă pot lăsa să mă bateţi; - ,,In piantaţi2. mea nu vreau pui care sa-m , conaşule, domnule Lee, nu vă pot lăsa să-n:iistrice recolta". eţi aşa ceva. Nu pot să vă las!". 
_ Da cn.conasulc". ap!·obă Christy. Mă piele-neagră, tâmpitule, mă, faci pe grc-. ,, ' > 

• di ,, )) _ ,,De unde ai luat bani să-ţi cumperi un ra O
• u!", ţipă Lee, roşind de mânie. - ,,Am prins în cursă ct1ţiva iepuri de casă, i-· ru să-l lovească p� Christy cu cureaua aceea jup�it; şi pe urmă le-am vândut l)ieile pe O sum 

a., bătută cu alamă. Christy se dădu însă în�rătmicii". . . .. u-1 ajunse, iar când Lee lovi a doua oară înspre- ,,Nu vreau să se atingă nimem de iepurn de P negrul prinse cureaua şi n'o mai lăsă din mâ:n,I:plantaţia mea", strigă Lee. îl .privi întâiu cu un aer sălbatec şi pe urmă în-El s.cutură c.ureaua cea grea, ă s'o smulgă din mâinile lui. cu ea. 
- ,,De ce nu este niciun cont pe numele tău, î

registrele prăvăiiei de pe plantaţia mea?", mai iu 
trehă -Lee. 

„Domnule Lee, n'run făcut nimic, atâta doar 
prins nişte iepuri şi c'am crescut câţiva pui, şi 

e de felu1 ăsta", protestă Christy. Nu şti2m că 
rău. Şi credeam că vă veţi bucura că am bătut 

iva ţăruşi noi în gardul dv/'; 
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„Ţine-ţi gura, şi scoate-ţi că.maşa şi pantalo 
g_'i-am mai spus-o", se răsti albul şi mai mâniat 
tnainte� ,,Şi dă drumul curelei ăsteia, până nu ţ 
rup eu din mâini şi nu te trăznesc cu ea", 

Christy nu se mişcă de unde era, şi continuă 
tină cureaua cu toată pute.rea. Lee era atât de fu 
încât nu mai putea vorbi. Alergă at1:,Ulci în spre 
lap şi-şi scoase pistolul. Se învârti în loc şi tras 
Christy de trei ori. Ohristy slăbi cureaua din m 
şi căzu jos pe podea. 

'Fratele lui Lee, Morgan, şi contabilul Hendri 
alergari în od-aia din fund. 

- ,,Ce s'a întâmplat, Lceî", întrebă fratele

când îl văzu pe Christy Tucker zăcând pe podea. 
- ,,M'a ameninţat negrul ăsta", spuse Lee,

flând zgomotos. Se duse a,p_oi la dulap_ şi aruncă 
,tolul pe poliţă: 

- ,,Tu şi Hendricks l-aţi auzit eum mă iame
că mă va ucide;. A trebuit să-l împ.uşc pentru 
salva viaţa.". 

Părăsiră odala âin 'dos şi intrară. în biroul 
faţă. Mai mulţi băieţi din prăvălia plantaţiei 
liră şi vrură să Ş,tie ce-<a: fost cu �uşcăturil 
care le auziaer� 

- ,.Un negru ca.re se credea om mare, a.sta..

tul", spuse Lee, spălându-şi mâinile într'un j

,,Era negrul acela din .Alaiba.ma., venit la noi 
2-3 luni. A.zi dimineaţă am trimis după el, să
treb de ce a •bătut ţăruşi noi la gardul din jurul

\ 

SFÂRŞI .;HRISTY TI!CKRR

clinii Iul fără să m<1. întrebe. Când a intrat aici) at.ipat la mine. Era un negru ticălos".
Băieţii se întoarseră în prăvălie, iar HendTicksîşi luii registrele şi se apucă de socoteli. 
- ,,Deschide uşa din fund", spuse Lee fratelui:său, şi arată-Ie negrilor ăstora, de afară, din dosulcasei, să vadă ce se 'ntâmplă când fac ,pe grozavii,ca zăpăcitul acela, încrezutul care ne-a venit dinAlabama". 
Morgan deschise uşa din fund. Când se uită afară,spre şosea, văzu o mulţime de negrii cu ochii piro„niţi asupra lui. krbul încremeni în .prag şi mulţimea 

se urni ca o revărsare gigantică de a,pe, spre biroul
·P!anta!iei. Catârul pe care venise Tucker se s�eria�1 o lua, SP,re şosea. 
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