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mlodv Indyanin, podobnie jak starszy uzbrojony, 
ukazał się pośród zieleni. 

- Cóż., odnalazłeś Maksów... synu?—pytel 
Siymga<zguk, «?lipiając w młodzieńca bystre »poj-
rzenie. 

—Daremna praca! Tchórze <ryją się, jak zwie
rzęta w norach, nigdzie ich odkryć nie mogłem 
odrzekł zapytany. Dowiedziałem się tylko, że 
Montcalm porozsyłał szpiegów Niech przyśle ich 
pod nasz obóz, dodał mlodzien'ec z zapałem,-a 
z tbaczą jakiem to my ogrzewamy się drzewem, 
czy łatwo im przyjdzie się upiec przy tym ogniu 

—Dość!-zawołał Szymgaszguk.—Pójdź z na 
mina posiłek, Sokole Oko dodał zwracając Bi'e 
ku białemu, - a jutro wyruszymy naprzeciw Mak 
wom i pokażmy, że w drodze starych wodzów in 
dyjskich nie wyginęła odwaga! 

Ta, postąpi wizy parę kroków naprzód, Szym 
gaszguk wstrzymał się nagle. 

- Tst! zawołał, zwracając się ku towarzy 
8zom, słyszę tentent... ktoś się tu zbliża! 

Stanęli wszyscy t*zej ".ssłuchają.*, sięgając po 
strzelby zawieszone na ramionach, gdy w oddalę 
nia na wzgórz», ukazali się na«i podróż ii 

—Patrzaj —zawołał stary I dyanin—to twoi, 
pomów z ni ni, Sokole Oko 

—Kto idzie' -zawołał tenże-zbliżając się ku 
nadjeżdżającym. 

—Nie wróg byaajmniej... przyjaźni ludzie 
odpowiedział Hainworth -podróżni znużeni drogą 
i brakiem potił&u. 

—A więc zabłądziliście?-pytał Sokole Oko 
-Tak—odrzekł Ditkan Hainworth, zechciej 

objaśnić nas, jak daleko do twierdzy William Hen 
ry ? 

—Ha! ha!—ześmi&ł się Sokole Oko—toż wyje
dziecie w zupełnie przeciwną Btroaę 

—Polegaliśmy na przewodniku, który przy 
rzekł przeprowadzić nas najkrótszą drogą, a w 
końcu i sam zabłądził 

—Zabłądził... Indyanin, tu... w puszczy zro 
dzony...—powtórzył Sokole Oko z niedowierzaniem. 
—Jak on się nazywa, ten człowiek? 

- Przyjęty do pokolenia Mohawk, jest, jak wy 
zowiecie, Huronem. 

—Hur^n! to rozbójnicze plemię! i wy powie 
rzyliście mu się? W Mjhikanach znajdziecie jedy
nie zacnych ludzi i mężoych wojowników. 

—Wiem o tem!—rzekł Dunkan—stało się je
dnak. Obecnie proszę was tylko o objaśnię lie, jak 
daleko stąd do twierdzy William Henry. Gdybyś ne 
się zgodzili przeprowadzić nas tam, otrzymacie 
szczodrą nsgrodę. 

—Nie znam was - odparł, zamyślając się Soko
le Oko któż cni zaręczyć zdoła, że prowadząc was, 
nie wiodę Montcal nowskich szpiegów? 

—Służysz więc w armii króla angielskiego?— 
pytał Djnkan. 

—Tak! mimo, że w chwili tej miast kurtki 
czerwonej, noszę kaftan myśliwski. 

—Zna3Z więc zapewne pułk sześćdziesiąty i 
dowodzą ego w mm majora. 

—Któżby go nie znał, a przyaajmnej nie sły-
szał o nim. Mówią, iż jest dzielnym i szlaćhetnym 
w całem znaczeniu człowiekiem. 

—Widzisz go więc przed sobą-rzekł uśmie
chając się Haia yorth. 

Sokole Oko zdjął czapkę z poszanowaniem. 
—Chciałbym widzieć przewodnika waszego, 

panie—wyrzekł po chwili. 
Dankan dal znak, aby szedł za nim. O kilka 

kroków pod drzewem stał przewodnik Indyanin. 
Rzuciwszy nań bystre spojrzenie, Sokole Oko zdją 
z ramienia s rzelbę. począł mierzyć w pierś Indya 
nina. 

—Co czynisz? - zawołał Hainworth, za rękę go 
chwytając. 

—Pozwól mi, panie, rozstizaskać mu czaszkę, 
łotr ten nie wart miłosierdzia. 

—Wybraniam ci czynić coś podobnego - rawc-
Jał Dunkan, a zawoławszy szybkonogiego, rzekł doń 
łago lnie: -Magna! widzę, iż zmyliłeś ćlad, którym 
nas doprowadzić pragnąłeś. Spotkaliśmy człowie
ka. k óry na3 do miejsca bezpiecznego na nocleg 
doprowadzi, a jutro pi wiedzie do celu na3 »ej pc-
dróży, możesz się w:ęc oddalić i wypocząć. 

—Wypocząć?—powtórzył Indyanin, uśmiecha
jąc się szyderczo —Dla Ostrookiego Liaa noc jak 
dzień s* równe. Odejść mi każecie...—powtórzył -
a co powie Ostrooki Lis pułkownikowi, gdy ten o 
podróżnych, o córki go spyta. Musi objaśnić go, w 
jak bezpiecziem wstawił ich miejscu. 

Tu błysnął chytrze oczyma Hainworth zrozu
miał u<ryty sposób mówienia Indyanina'i, doby w 
szy z worka pakiecik z żywnością, rzucił ko O^tro-
okiemu, każąc mu się natychmiast oddalić. Magna 
schwyciwszy łup w powietrzu, wy^ął krzyk DT-ZP 
raź i i wy i pomknął w głąb*gą3zczy, z której jedno-
czelnie padł strzał tuż przy nogach Dunkana 

Na huk ten krzyknęły cbie dziewczęta^podbie 
gając ku Hainworthowi a obaj Mohikanie, ojciec 
wraz z synem rzucili się nikczemnikiem w g ąb 
lasu. 

ROZDZIAŁ IIL 

Koc w grorfe. 

Pozostali zebrali się w gromadkę, naradzając 
się wraz z So colem Okiem, ćo począć dalej. 

—Na pewien czas mo*ę wam wskazać s3hro 
nienie—rzekł tenże,—w które n zupełnie bez nieć z 
ni będziecie Nie taię bowiem, iż ucieczka Magny 
kryje w soiie bardzo złe dla was zamiary. 

Dziewczęta poczęły dziękować szlachetnemu 
człowiekowi, oddając się zupełnie^pod jego opiekę. 

- Spełnię życzenie wasze—rzekł Sokole Oko 
poważnie - żądam wszakże przyrzeczenia iż milczeć 
oędziecie jak ten las drzemiący i na zawsze zatrzy
macie w tajemnicy schronienie do którego was za
prowadzę. 

—Uczynimy wszystko co zechcesz—odpowie
działy jednogłośnie. 

—Chodźcie więc za mną—rzekł Sokole Oko— 
N obecnem położeniu rzeczy nie powinniśmy ani 
chwili pozostać tu dłużej, Magna bowiem wspólni
ków swoich sprowadzić tu gotów! 

To mówiąc, znikł za zrębem skały lecz wpręd-
ce ukazał się znowu doby wszy ukryte za nią czółen
ko. Spuściwszy je na wodę, dał znak dziewczęto n, 
a^y w nie w<iadły, co uczyniły btz wahania. Wte 
dy Sokole Oka polecił Hainworthowi we;ść do wo
dy i podtrzymać czółno, w:'odząc takowe sam po 
drj/iej bronie w towarzystwie ^trwożone^o nad 
wyraz wjpalkami tyoai nauczyciela Davida. T»k 
8 mąc, s?.li z prądem rzeki, wiodąc czółno za sohą, 
i po niedługim czasie dosięgli gładkiego je] brze
gu. 

—Wychodźcie teraz z czółna!-rzekł Sokole 
O £0—i za rzyma jcie dę nieco. Powrócę tu za chwi 
Ję w towarzystwie d*ó:h moich przyjaciół Mohi
kanów. 

I zmknąwgzy w gęstwinie, wyszedł z niej nie-
z długo, prowadząc Szymgaszguka i Unkasa za 
sobą. 

- Za mną teraz- rzekł, wiodąc gromadkę w 
głąb wydrążonej skały, do której wejście zakrywa
ły gę-to padające na nią z ubocza gałęzie zarośli. 
Spełniwszy polecenie, podróżni znaleźli się w głę 
bokiej grocie kamiennej, oświetlonej zapaknem, 
pr2*z S< kole Oko łuc2ywem, przy migotliwym bla
sku którego strwożone dziewczęta rozpatry w ały się 
nieśmiało w obliczach nowych towarzyszów. 

—Tu-rzekł D mkan, odgadrąwszy ich trwo
gę -możemy być spokojni zupełnie. Zacni i szla 
chętni to i idzie, dodał, wskazując na krzątają 
cych się około zastawienia posiłku Indyan z Soko 
'em Okiem i, zostawiwszy w załamie ek*ły przy tu 
lone do siebie dwie siostry, wyszedt przed grotę, 
dla zaczerpn ęła nieco powietrza 

Jaskinia miała dwa wyjścia, drugie prowadzi-
ło nad potok bystro płynący, rzucony tu przez przy
rodę jakoby d a zapłonięcia groty od strony tej nie 
przebytą zaporą. Tu również, jak u pierwszego ot
woru, gęsfc posplatane gałęsie zarośli < słoniły go 
zupełnie. Wróciwszy d<> groty, Hai .worth uspokoił 
obie siostry pod względem bezpieczeństwa, t ama-
wiając je choćby do chwilowego spoczynku, gdy 
nagle w pobliżu rozległ się krzyk dziki, przeraźii 
wy, stras* ny, podobny temu. jaki wydał uciekają
cy w głąb puszc?y Magna. Na krzyk ów złowiesz
czy, wybiegł z jaskini S kole Oko, a za nim dwaj 
Mohikanie Podróż ii pośpieszyli również stanąć u 
wejścia. Nic więcej słychać nie było. Głuche doko
ła panowało milczenie. 

Niezadługo ukazali się z powrotem Szymgasz
guk z synem i Sokole Oko. Na twarzy ostatniego 
widniał niepokój i pomieszanie. Jako mieszkaniec 
tych puszcz wiedział doskonale, jakie nie^ezpie 
czeństwo kry je ów krzyk złowrogi 

—Po tym krzyku złowieszczym, zawołał, ani 
jednej chwili dłużej nie podobna nam tu prze>y 
wać, bez postarania się o zabezpi< czeni**. Panie 
dodał, wskazując na Alicyę i Korę -niechaj tu pr
zestaną, my zaś wraz z Mohikanami i majorem 
wdrapi^my się na wierzchołek skały, dla zb» dania 
przyczyny tpgo okropnego krzyku. 

Czyż w rzeczy samej,—z*rytah Kora, za
graża nam wi*'kie niebezpieczeństwo? 

—Tak wielkie - odrzekł Sukole Oko—iż fzbrod-
m"ą byłoby nie przedsięwziąć środków przeciw nie
mu. 

Zaledwie wymówił te słowa, tenż* sam krzyk 
rozległ iię powtórnie, tjm razem jednak jakby 
szedł od strony rzeki. 

- Nie lęksjmr s?ę uspakajał Hainworth—Nic 
to innego, jak tylko Jęk koński, do któregom nn-
w 'kł w moich pochodach wojennych, zwykła przed-
^m'ertna agonia zwierzęcia, napadniętego przez 
drapieżne stado. 

—Nie będę przeczył—odparł Sokole Oko.—W 
każdym !ed*ak razie postanawiam bezzwłocznie 
udać się na wierzch' łek skały. 

Tu, dawszy znak obu Mohikanom, wymknął 
s*ę wraz z nimi z groty nieznacznie. W załamie 
skały na uł^żonem z mchu i lifi«-i poofrniu, obie 
dzieweczki udały się na spoczynek, przyczem Dun
kan z nauczycielem trzymali straż p^zy wejściu. 
Nazalutrz Sokole Oko szeprął, zbliżywszy się do 
Hainwortha 

—Czas w drojrę. Obu^ź sw#» towarzy-zki, ma
jorze, abyśmy wszyscy byli gotowi, t koro tu z czół-
nempi^p^ynę! 

Na słowa te, lubo cichym wymówione głos*m, 
zerwały się * bie dzi- w«'zyry, a jednocześaie w po
bliżu groty zawył ryk straszny, tysiączne płomyki 
dostrz^dz się dały przez szczeliny *k»ły p-zv huku 
wvstrzałów, którymi przerażony nauczyciel David 
upadł jak długi na ziemie. Na straszny ów ryk Mo 
hikanie wyciem odpowiedzieli swym wrogom, po 
czem m'ędzy obu stronami wszczął się bój stra
szny. 

Obustfonne strzelanie trwało jeszrz^c a« jakiś, 
oocz^m słabnąc stopniowo, widocznie w miarę u-
stępowania napastników, usti»ł<> 

11 
czy niebezpieczeństwo ze strony dzikich zupełnie 
minęło. 

—Dzieciństwem byłoby wierzyć w coś podob 
nego, odrzekł zapytany.—Żaden z rodu Makwów 
pie ustąpi bez obdarcia ze skóry przynajmniej je. 
doej czaszki wrega. Napad ponowią oni wkrótce 
zapewne. Jedynym ratunkiem, jaki nam pozostaje, 
jest wdrapać s:ę na szczyt tej skały i przebywać 
tam, dopóki pułkownik Monroe nie przyśle nam 
p siłków. 

ROZDZIAŁ IV. 

Nowy napad. 

Donkan, strwożony posłyszanymi wyrazy, sta
rał się ukryć niebezpieczeństwo przed towarzssz 
k«mi podrćży, prcsząc jedynie o ukrycie się wgłę
bi groty, gdzie umieszczono również osłabłego z 
przerażenia Davida. Stanąwszy następnie przy 
wejściu, dostrzegł za wskazaniem Sokolego O* a 
w>g!ądające z kępy drzew cziery głowy ludzkie, a 
po ct.wili piątą w zitlonawej pianie potoku. Silna 
fala wody rzucała ją w wir, z którego wypłynąw
szy na wie/z;h kilkakrotnie, ostatecznie skryła się 
na dnie strumienia. 

Sokole Oko, włożywszy palce w usta, wydał 
przeci,-} 4}y śV?ist ; w odpowiedzi rozległ się podo 
bry u wierzchołka skały, strzeżonej przez Mohi
kanów. 

Za chwilę ujrznł Hainworth nsłodego Unkasp, 
który z gałęzi przysłaniających grotę wypełznął ku 
wejściu i począł z Sobolem Okiem rozmowę w miej 
sco*-em narzeczu Jednocześnie puszcza zabrzmiała 
tysiącem dzikich okrzyków, i cztery głowy, wi 
dzsane p przednio w zaroślacł , wyjrzały z tychże 
na nowo W okamgnieniu strzelba Sokolego Oka 
urdniosła się w górę, padł strzał i pierwszy Iidya 
nin, który się ukazał w zaroślach, legł jak długi 
pcr.ad przepaścią Na znak Sokolego Oka. Hain 
worth wraz z Unkasem rzucili się na pozostałych. 
Z jednym po krótkiej walce rozprawił »ię Dunkan, 
utopi wszy rcu sztylet w sercu, z innymi wprędce 
załatwili się Sokole Oko i Unkas. 

.—Skryj a;ę do gąszczu, majorze, jeżeli ci życie 
mile!—wełał pierwsz> - Dzicy capad wkrótce po 
nowią ze straszną siłą, sprawa nieskończona, 10 
początek wa%i dopiero 

Zaledwie Dunkan zdołał cofnąć się w głąb za 
rośli, młody M.hikanin wydał świst przeraźliwy, 
niby okrzyk tryumfu, poczem zniknął w splotach 
gęstwiny. Ostrzeżenie Sokolego Oka nie było da-
r^mnem. Zaledwie zdołali ukry< się u przeciwnego 
brzegu, począł dobiegi.ć do ich uszu odgłos wy 
strzałów, połączony z dzikiemi wrza-kami; w 
odpowiedzi rozległ się strzał Szynrgaszgu&a, 
stojącego na wierachcłku sk»ły na straży. 

Na chwilę zaltgła znów cisza, i bohaterowie 
nasi, wychyliwszy -ię s zareśli, o dals- ze prowadzę 
nie walki z cicha umawiać się poczęli. Nagle coś 
zabłysło w pow'etrzu, padł strzał, wycelowany 
w Hainwortha, który szczęściem zdołał usunąć ę 
na stror ę. Kula utkwiła w i-kale sterczącej tuż po
nad jego głową. Dobył ją Sokole Oko i oglądać po 
czął. 

—Rz^cz dziwna rzecze— kula nie spłaszcza 
się, padając, a ta .. Ozy nie z obłoków do nas strze
lają wypadkiem?—dod^ żartobliwie. 

Gdy to wymówił Unkas *zn'ósł strzelbę swą 
w irórę, a Sokole Oko, spoirzawtzy w kierunku ce
li jego, znalazł *ytłómaczenie tsjtmnuy Na 
wierzchołku olbrzymiego dębu, rznącego pom d 
potokiem, siedział IndyaniD, wychylając tw»r* 
wykrzywioną szpetnym uśmiechem, wkierurku 
danego przez się wysuzełu. 

-Al więc to ly, \ racie! -zawołał Sokole Oko, 
celując w stronę dębu. To mówiąc poc ągnął za 
cyngiel i w mgnieniu oka ciało I^dyanma zawisło 
martwe na gahziach drzewa. Chwil kilka jeszcze 
męczył sit nieszczęśliwy w pfzedśmiertnem kona
niu, poczem na ksztnłt bezwładnej bryły stc z 1 
i-ię w strumień, który zwłoki jego ubiosł z prądem 
daleko. 

—Co poczniemy teraz, jeżeli Indyaaie napad 
ponowić zechci? -wjrzeW Sok >le Oko do towarzy 
azów. • Bvł to ostatni mój nabój, ostatnia moja ku 
la! Póidź Unkasie, przenieś róg mój « pod skały— 
wyrzekł do Mohikanina je«t w nim re3zta pro
chu. zaopatrzyć się weń nam trzeba. 

Unka* pospieszvł spełnić zlecenie, gdy nagle 
cofnąwszy się, wydał okrzyk przeraźliwy. 

Dość było jednego rzutu oka, by pojąć strasz-
ną grozę pełoż nia Wzdłuż rotoku sunęła łódź, 
kierowana wprawną, a niewidzialna dłonią. Soko
le Oko. instynktem zachowawczym wiedziony, po 
łożvł strzelbę, pociągnął za kurek... niestety! bez 
naboju strzelba niemą pozostała. 
| — Ha! sprawa piekłal -zawołał -obecnie trzy 
najwierniejsze strzelby przydadzą się na tyle, ile 
suche trałęzie dla ochr my jelenia. 
i —Cóż więc poczniemy?—zapytał niespokojnie 
Hainworth. 
| W odpowiedzi na to Sokola Oko oł wiódł pal-
Lcem do koła głowy pokaz'iiac istniejący u krajr w-
jrów zwyczai "skalpowania" czvli zdzierania skó 
ry z czaiek jeńców w niewolę zabra* ych 
| —Ależ to niepodobna!-zawołał ze wstrętem 
Dinkan ~n^e widzę Już więcej napastników, być 

, . -może groitrzevli. iż pomoc ku nam się zbliża, 
zupełnie, a ca;ai| —Dałby to Bóar—odrzekł zapytamy.—jednak 

I# pewien jestem, że wcześniej czy później nanadu okolica pogrążyła się w ciszy. Za chwilę u wejfei 
do groty ukai-ł się Sokole Oko i dwoma Mobika-. :p„nowj6 nie ianiedSa*, Co do mnie. panie 

mi, ws szując oa zem lonego nauczyciela, j ^wsrrzekł. zwraraiae spojrsenie w stron; groty—nie 
zawaham się położyć życia w obronie tych dwóch 
niewinnych ukrytych tam istot 

Tu weszli do gro'y, a na 'zynioae sobie przez 

rzeki: 

—Wynieś go na powietrze. Unkasie, ten czło
wiek ma mniej odwagi, niż kobiety. ! 

Młody Indyanin pospieszył spełnić zlecenie, a 
Dankan, zbliżywszy się do Sokolego Oka, zapytał. 

j bie siostry pytania, nie kiyii 
.kim niebezpieczeństwa. 

grożącego wszyst-

—Czy nie lepiej byłoby uciec w las i tam się 
bronić?—zapytała Kora 

—Jeżeli sridzisz, pani, że dzicy nie odcięli nara 
drogi i nie obsadzili wszystkich ścieżynek puszczy, 
to widzę,że znasz mało ty *h ludzi, krwi chciwych. 
Pozostaje nam jeszcze tylko jeden sposób ocalenia 
—dodał po chwili poważnie -a to rzucić si$ w rzekę 
i plynać wpław z brzegiem wody; niestety to tylko 
nam mężczyznom jest dostępnem, panie dokonać 
te*;o nie zdoł> cie. 

—Pozostawcie więc, proszę, nas w tej grocie — 
odezwała się Alicya—myślci® o ocaleniu siebie, bes 
pomnożenia nieszczęsnych ofiar napastnik m. 

— Ocalać siebie .. was zostawiwszy na pastwę 
izikim? jak mc żesz o czemś po lot nem mówić, Ali
cjo - rzekł Hainwr rth.—Jeśli nam ledz wstrajznej 
walce sądzono, legniem, b*oniąc was do rstatka! 

— Zginiemy więc wszyscy-zawołała Kora,— 
ach, czyż nie lepiej, aby bię chf ć jidfn z piśród 
was o:alił i naniósł biedremu naszemu ojcu od có
rek ostatnie pożegnanie i powiedział, że do ostat
niego tchnienia myśl ich biegła ku Liemu i z nim 
się łącryła. 

Tu hv przerwały jej m wę, 
— A"może... może—dodała Alicja — ciłjwiek 

ten na czas do ojca przyhy ^sz*, zdołałby skutecc-
ną jeszcze ram sprowadzić ponuc. 

Sokole Oko słuchał dziewcząt e uwagą. 
—Mądrość czasami znajduje się w lis'.ach mło

dych. Sluszr.ość leży w słowach waszjch—wyrze-
cza Sokole Oko ~ Unkas, sły^ysz, co mówi czarno
oka kobitta. - A zwracając się znów <1o Kory rzekł 
poważnie: - Dobrze! spełnię w*.lę twoją. Będę się 
skarał jaknajrychlej dostać co ojca waszego. 

—O tak! i powiedz mu. . powiedz, żtby w ra-
z 9 nieszczęsnego wypadku nie ri z aceał, nieopła-
ki *ał śmitrei c6rck, lecz wierzył, że tam .. o tam! 
—zawalały obie, wskazując ra niebo—tam się z 
nim kiedyś spotkamy. 

Zegnajcie więc—zawołał Sokole Oko-i nie 
traćcie ufności. 

To mówiąc, szybko wybiegłszy z groty, rzuc ł 
się w fale potoku, które, pochłoną?zy go, ukryły 
przez okiem obecnych. 

ROZDZIAŁ V. 

W mocy napi sinikó*. 

Po znikn ęciu Sckolego Oka między zebranymi 
w groc'e nastąpiła,chwila milez^nia, w tzasie któ 
rej Kora, zwiacając s:ę ao młodego Mohikanina 
spytała. 

—A ty, U» k^sie, czy nie pomyślisz o tobie, 
nie pójdziesz za nim? 

—Unkas tu z wami pozostanie 1—otfpaił spo
kojnie Indyanin. 

—Ażeby powiększyć okropność naszej niewoli 
i zmniejszyć nt dnieję ratunku—mówiło dziewczę. 

Uc cdź  szlaci.etny!—ciągnęła dalej z zapałem. — 
S Kole Oko w d?odze zginąć mt żo i wiefć o ntsz# j 
nie Joli nie eh jdzie ojci ukochanego. O! biegnij, 
spiesz! niech tob'e powie-zy on śio^ki do oswubt-
dz n a có?ek, spiesz! uchodź .. proszę cię o to! bła
gam! 

Oblicze I idyanina powlekł cień smutku, zadu 
rrai się, spojrzał i a Koię ż leśnie, jakby pomieś
cić pragnął w tem ep jtzeniu cs-atni wyraz poże 
gnan a i wyrzekł z c cba. 

—R' zkaz jecie więc spieszyć po potroc? 
—Tak! proszę ot... powtórzyła KOJ a. 
Na słowa dzieczęcia młudy Mohikanin w 

mg< ien'u oka rzucił się do wody i ukrył wnuftach 
przed śledzącym go wzrokiem obecnych. Raz jesz 
cze w oddaleniu wynurzył gł>wę, zwiacają.1: ją w 
stronę groty, poczem zniknął zupełnie Gdy już 
Unkasa widać nie było, dora zw róciwszy aię do 
Ha'nwortha, rzekła ze wzruszeniem: 

—Teraz na ciebie kolej, Duiikanie, słyszełam, 
że p^y^aó umiesz wyb;mie, idź więc za przykła
dem tych dwóch szlachetnych. 

—By ocal:ć srebie,was na łupdnikim zostawia 
jąe. . nieprawdaż? to powiedzieć chciałaś, Koro. . 
kończył z goryczą Hainworth. 

—Czyż ofiarą żyia ocalić R E S  zdohsz, zacny, 
szlachetny!— mówiło dziewczę przepełnianym łza
mi głosem. Nie jestże występkiem to życie, dane 
nam na wzniosłe, niosące pożytek czyny, k aść na 
bezowocną ofiarę? 

—Spójrz na nią, Koro!-rzekł Dunkan, wska
zując zbladłą i chwiejącą się Alicyę, spójrz i © 
sądź, fty nie potrzebuje ona wsparcia i opieki? 

Kora, uścisnąwszy rękę Hainwortha, pospie
szyła odprowadzić siostrę w głąb groty, crdy nagłe 
w pobliżu rozległy się dzikie okreyki. Przerażeni 
nimi podróżni nasi sądzili, że dzicy wydają je z 
rad- ści odkrytego w jaskini schronienia, okazało 
się jednak, że głosy te były oznaką tr? umfu se 
znalezienia stnelby, poriuconej przez Sokole Oko, 
którą tenże, wybierając się w drogę, jako bezuży
teczną dla się pozostawił. Długi czas brzmiały wy
cia i wrzaski, aż wreszcie przycichły, a po nieja
ki*)' chwili dobiegsć zaczęły z przeciwnej Btrony 
jaskim'. Indyanie zdawali się rozpatrywać spada 
jące na grotę zarośla, jak gdyby szukając czegoś 
pcmiędzy niemi, czem nabawili trwogi zemdloną 
Alicyę. którą Kora, drżąc całi. usiłowała uspokoić 
p^ SKCzetą i pocałunkami. Nic nie znalazłszy je 
doak, zwolna od Je lać się zaczęli, o erem p?zekona-
w-zy się starsra siostra, szepnęła z radością tulo
nemu przez się dzTewczęciu. 

—Oddalili się... poszli! Alicya! uspokój się, 
proszę I 

—Oddalili się . poszli!—powtórzyło dziewczę 
słabym głosem—poszli! O dzięki cl B że! 

(Ciąg dalszy nastąpi) 


