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CAP. I 

Veste neaşteptată. 

Cedric însuş nu şt iii nimic, nici vorbă 
măcar nu se făcuse dinaintea lui de aşa 
ceva. Ştia numai că tatăl său a fost en
glez, fiindcă i-o spusese mama; dar tata 
murise pe când era el aşa de mic încât 
nu-şi prea aducea aminte de dânsul; abia 
îi mai rămăseseră în gând ochii albaştrii, 
mustaţa mare şi trupul foarte înalt al ta
tălui, şi cum îl purtă pe umeri dând fuga 
cu el prin casă. Cedric înţelesese cu vre
mea, că era mai bine să nu pomenească 
de tata dinaintea mamei. 

Cât a fost tatăl bolnav, băiatul era dus 
de acasă ; iar când s'a întors, nu 1-a mai 
găsit. Mama bolnavă şi ea, abia se putea 
aşeza pe scaunul de lângă fereastră. Gal-
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benă şi slabă, îi periseră veselele gropiţe 
din obraz, avea ochii mari, trişti şi purta 
haine negre. 

„Dragă", o strigă Cedric (aşa îi zicea 
ei tata, şi dela dânsul învăţase copilul), 
„dragă, îi merge mai bine t a ţ i ? " 

Băiatul simţi mâinile mamei tremurând, 
privi lung la ea, apoi îi veni şi lui să plângă. 

.„Dragă" întrebă încă odată, „îi merge 
mai bine?" 

Dar inima lui de copil îi şopti că ar fi 
mai nimerit să-şi arunce braţele în jurul 
gâtului ei.s'o sărute şi să-şi lipească obra
zul de obrazul ei; iar dânsa îşi rezimă ca
pul de umărul copilului şi începu să plângă 
ţinându-1 strâns în braţe, par'câ n'ar mai 
(i putut să se deslipească de el. 

„Da, îi merge bine", răspunse plângând, 
„lui îi merge bine de tot, dar noi — noi nu 
mai avem pe nimeni în lume, ne avem nu
mai pe noi amândoi". 

Si aşa mic cum era, înţelesese că tatăl 
cel tânăr, nalt şi frumos n'are să se mai 
întoarcă niciodată ; că a murit, precum 
auzise şi de alţi oameni că muriseră, dar 
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tot nu putea deslegâ taina care aduce a-
tâta nefericire în lume. Şi fiindcă mania 
plângea decâte ori vorbea el de tata, pri
cepuse că ar fi mai bine să nu vorbească 
de dânsul; asemenea înţelesese că eră mai 
bine să n'o lase să şadă la gura sobei sau 
la fereastră nemişcată şi cu privirea pier
dută. 

Cunoscuţi nu aveau mulţi, nici el nici 
mama; trăiau foarte retraşi, dar Cedric nu-şi 
dăduse seama de această singurătate până 
ce se făcu mai mare şi află de ce nu venea 
nimeni la ei. Tot atunci află că mama lui 
fusese orfană şi singură în lume, când p 
luase tata de neyastă. Era foarte frumoasă 
şi trăise în casa unei femei bătrâne care 
nu se purta bine cu ea. Căpitanul Cedric 
Errol, mergând într'o zi la acea bătrână, 
zări pe tânăra fată suind repede scara, cu 
ocbii plini de lacrămi; era aşa de tristă şi 
de frumoasă, încât n'a mai uitat-o de a-
tunci. După învingerea multor greutăţi 
s'au cunoscut mai de aproape, s'au iubit 
şi s'au căsătorit, cu toate că au nemulţu
mit rudele prin căsătoria lor. Cel mai su-
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parat din toţi era tatăl căpitanului, om 
foarte bogat şi cu poziţie înaltă, dar vio
lent şi plin de ură în contra Americei şi 
a Americanilor. Avea doi băeţi mai mari 
decât căpitanul Cedric, şi, după lege cel 
mai în vârstă din fraţi eră să moştenească 
titlul şi averea familiei, avere foarte în
semnată. Dacă murea fiul cel mai mare, 
venea al doilea la moştenire, şi cu toate că 
se trăgea dintr'un neam de frunte, era pu
ţină nădejde pentru cel mai tânăr să a-
jungă vreodată om cu stare. 

Dar natura înzestrase tocmai pe cel mai 
mic dintre fraţi cu daruri, pe cari nu le 
răspândise asupra celorlalţi doi mai în 
vârstă. Era frumos la chip, nalt şi mlădios 
la trup, voinic, mărinimos şi cu inima blân
dă de femee; şi-1 iubea toată lumea. Cu 
fraţii săi nu stăteau lucrurile tot aşâ; nu 
erau nici frumoşi, nici buni, nici deştepţi. 
Ca studenţi la Eton nu-i putea suferi ni
meni, nu învăţaseră nimic, îşi pierduseră 
banii şi vremea de giaba, şi nu-şi câştiga
seră nici un singur prieten. Bătrânul Lord, 
tatăl lor, se simţea umilit văzând că moş-
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tenitorul nu făcea cinste numelui pe care-1 
purta, şi că avea să fie un egoist, risipi
tor, om fără însemnătate şi cu nici o în
suşire generoasă. Bătrânului îi eră nesu
ferit gândul că fiul cel de al treilea eră om 
destoinic, voinic şi înzestrat cu toate da
rurile ; câte odată par'că-1 ură, fiindcă în-
drăsnise să-şi însuşească minunatele cali
tăţi ce s'ar fi căzut să se împreuneze cu 
faimosul titlu şi cu proprietăţile cele în
tinse ; cu toate acestea se simţiâ atras 
spre el. Jntr'un moment de ciudă îl por
nise în călătorie spre America, voia să 
piardă orce prilej de a-l compară cu fraţii 
săi, tocmai când aceştia îl necăjiau din cale 
afară prin purtarea lor. 

Peste şease luni începu să-i fie dor de 
băiat şi-i scrise să se întoarcă înapoi. Scri
soarea se încrucişa cu aceea a căpitanului, 
în care vorbea de dragostea lui pentru o 
tânără Americană foarte frumoasă, şi de 
hotărârea de a o lua de nevastă. Bătrânul 
se înfuria la primirea scrisorii: violent erâ 
el din fire, dar nici odată furia lui nu fu
sese aşa de grozavă ; urla ca un tigru, iar 
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peste un ceas se apucă să răspunză fiului 
său ; îi porunci să nu se mai arate prin 
apropierea casei părinteşti, nici scrisoare 
dela el să nu mai vie, şi mai zise că poate 
trăi cum îi place şi muri unde-i place, dar 
din neamul lui nu mai face parte, şi nici 
un ajutor n'are să aştepte dela ai săi or-
cât de mult ar trăî. 

Pe căpitan îl întrista adânc scrisoarea 
atălui, căci îşi iubea ţara şi casa în care 

se născuse; şi pe tatăl cel straşnic îl iubea 
şi se simţea plin de compătimire pentru 
dânsul; dar înţelesese că n'avea nimic de 
aşteptat dela el pe viitor. 

La început nu ştia cum să-şi agonisească 
viaţa; nu fusese crescut ca omul ce avea 
să muncească şi nici nu se pricepea la tre
buri, dăr eră foarte îndemânatec şi hotă
rât, îşi dete demisia din armata engleză, 
şi după multă trudă găsind o ocupaţiune 
la New-York, se însura. Deosebirea dintre 
viaţa lui de acum şi cea de mai nainte era 
foarte mare ; dar fiind tânăr şi fericit în 
căsnicie, nădăjduia că munca îl va despă
gubi cu vremea de toate neajunsurile. In-
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chiriaşe o casă mică, într'o uliţă dosnică, 
unde se născîi băeţelul lui. 

Duceau o viaţă retrasă, liniştită şi aşa 
de mulţumită, încât nu s'a căit nici odată 
că a luat de nevastă pe Americana cea fru
moasă si săracă ; căci era aşa de încântă
toare, îi era aşa de dragă, şi îl iubea aşa 
de mult ! 

Erâ în adevăr.o fiinţă deosebită, şi băe
ţelul le semăna la amândoi, şi lui şi ei. 
Deşi se născuse într'o casă mică şi dos
nică, n'a fost pe lume copil mai vesel şi mai 
fericit. înainte de toate era sănătos, avea 
fire blajină şi le era drag- tutulor; apoi erâ 
frumos de-ţi plăcea să te uiţi la el ca la o 
cadra, şi în loc să vie pe lume chel ca toţi 
copii, se născuse cu o pădure de păr blond 
şi subţire ca mătasea, iar la şease luni îi 
erâ capul încărcat de zulufi. Ochii îi avea 
mari şi negri, genele lungi şi un obrăjel de 
mâncat ; la 9 luni începîi să umble şi se 
purta aşa de frumos pentru un copil, în cât 
\ i-era mai mare drag să stai cu dânsul. Când 
îl plimbă pe uliţă cu căruciorul, se uită se
rios la oamenii ce se. opreau să-1 mângâie 
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şi apoi le surâdeâ. Nu era vecin — chiar 
băcanul din colţ, deşi trecea de ursuz, — 
care să nu fi fost încântat să privească la 
el şi să-i vorbească. Cu cât creştea, se fă
cea mai frumos şi mai drăgălaş. 

Când ajunse destul de mare ca să iasă 
cu dădaca pe jos la plimbare, îmbrăcat în 
roche scurtă albă, cu pălăria albă pe zu
lufii aurii, era aşa de frumos, cu obrazul-
ca un bujor, în cât atrăgea toate privirile; 
iar dădaca istorisea apoi acasă cum îi oprise 
cocoanele pe uliţă ca să se uite la el, şi cu 
ce plăcere ascultau la copilul care sta de 
vorbă cu ele, par'câ le-ar fi cunoscut de 
mult. Era minunat felul lui de a se împrie
teni fără sfială cu toată lumea. Poate că 
pornea din firea blajină ce o avea, din do
rinţa să fie toţi aşa de mulţumiţi ca el, şi 
de aceea pricepea repede cum îi era la i-
nima fie-căruia. Poate că se desvoltase ast
fel fiindcă trăia mereu cu tatăl şi cu mama 
sa, care erau blânzi şi bine crescuţi; nu 
auzise nici o vorbă aspră în casă, fusese 
totdeauna iubit şi mângâiat, şi astfel în 
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inima lui fragedă încolţise bunătatea ţ 
desvoltase căldura. 

Pe mamă o desmierdâ copilul cu nume 
pe care le întrebuinţase şi tatăl faţă de 
dânsa; văzuse pe tata cum îi purtă de grijă 
şi învăţase şi el să îngrijească de ea. 

Când pricepu, că tata nu se va mai în
toarce nici odată şi simţi cât de nenoro
cită eră mama, i se furişă în inimă gândul 
că trebuia să facă tot ce putea ca să fie 
mama lui iarăş fericită. Nu eră decât un 
băeţel, dar gândul ăsta îl îndemnă, când 
se suia pe genuchii ei, să o sărute şi-şi li
pea capul buclat de gâtul ei, când se gbe-
muiâ binişor lângă dânsa pe canapea, adu-
cându-i jucăriile şi cartea de icoane ca să 
se uite la ele; aşâmic cum eră, nu putea 
să facă alt-ceva, făcea ce putea, iar mân
gâierea pentru dânsa eră mai mare decât 
îşi închipuia copilul. 

„0 Mary", zise eaîntr'o zicătre servitoa
rea cea bătrână, „sunt sigură că încearcă 
să mă ajute în felul lui, se uită la mine câte 
odată cu o privire aşa de duioasă par'că 
ar avea grijă de mine, şi apoi vine şi mă 
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agâe, sau îmi arată ceva. E aşa de des-
jltat, mi se pare că pricepe tot" . 

Când se făcu mai mare, avea fel de fel 
de glume cu care petreceau, şi ştia aşa de 
bine să ţie de urât pe maică-sa încât nici 
nu avea nevoie de o altă societate. Se plim
bau împreună, se jucau şi vorbeau amân
doi, învăţă să citească de mic şi apoi se 
aşeza pe covoraşul dinaintea sobei şi citea 
tare basme, câteodată chiar cărţi groase 
din care citesc numai oamenii în vârstă, 
adesea şi gazete; Mary auzea de multe ori 
din bucătărie pe d-na ErrOl cum râdea de 
glumele băiatului.. 

„Ce e drept, spunea Mary băcanului, nu 
te poţi ţine de râs, aşa e de bazliu. M'am 
pomenit cu el-la mine în bucătărie în seara 
când s'a ales Prezidentul ăl nou, cu mânu-
ţile în buzunarele hainei, s'a aşezat dina
intea sobei cu o faţă serioasă ca un jude
cător, şi a început să-mi zică : „Mary, gro
zav mă intresez de alegere, că 'eu sunt 
publican şi „draga" e publicană; şi tu eşti 
publicană, nu-i aşa Mary! — îmi pare rău, 
răspund eu, dar sunt cam de partidul ce-
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lălăit. Sări fi văzut cum s'a uitat la mine şi 
mi-a zis: Mary, şi mie-mi pare rău, că cei
lalţi duc ţara la peire! Şi n'a.trecut zi clela 
Dumnezeu de atunci, în care să nu încerce 
să mă facă să trec la partidul republican". 

Mary eră încântată şi mândră de băiat. 
Slujea în casă de pe vremea când se năs
cuse copilul, şi după moartea căpitanului 
rămăsese bucătăreasă, dădacă şi de toate. 
Eră mândră de trupul lui voinic şi mlădios, 
de felul lui drăgălaş, dar mai ales de zu
lufii ca aurul cari atârnau până peste 
umeri. Muncea mulţumită de dimineaţa 
până seara. Ajută mamei la cusutul hăi-
nuţilor şi să le ţie curate. 

„Ristocratic, nu-i aşa? avea ea obiceiu 
să zică. Aş vrea sâ-I văd pe băiatul din 
Fifth Avenue (1) care să aibă ochii lui 
şi să-şf mişte picioruşele ca el! Toţi se uită 
după dânsul când e îmbrăcat în hainele 
de catifea neagră, pe cari le-am făcut din 
rochea veche a cocoanei, dar când îşi ri-

(4) Strada bogafilor din New-York 
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clică în sus capul şi-şi scutură zulufii, par'că 
ar fi un lord mititel." 

Cedric nu ştia că seamănă a lord, ba 
nici nu ştia ce e un lord. Prietenul lui cel 
mai bun eră băcanul din colţ — acela care 
trecea de ursuz, dar cu băiatul eră totdea
una mai vesel. Pe băcan îl chemă domnul 
Hobbs, şi Cedric îi arătă mare respect. II 
credea om însemnat şi foarte bogat, căci 
avea aşa de multe lucruri în prăvălie — 
prune, smochine, portocale, pesmeţi şi mai 
avea şi trăsură şi cal. Cedric iubea pe lăp
tar, pe brutar, pe femeia cu mere, dar pe d. 
Hobbs îl iubea mai presus de toţi, şi eră 
aşa de împrietenit cu dânsul, în cât mer
gea săd vadă în toate zilele şi şedea cea
suri întregi cu el de vorbă. 

E surprinzător câte aveau amândoi de 
istorisit — la 4 Iulie de pildă (1). Când în
cepeau să vorbească de 4 Iulie, nu mai 
sfârşiau. D. Hobbs avea foarte rea părere 
de Englezi, şi povestind despre Revoluţie, 

(1) Aniversarea zilei când Statele-Unite s'au de
clarat independente de Anglia. 
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spunea lucruri straşnice de patriotismul 
şi vitejia eroilor americani şi de nemerni
cia vrăşmaşului; ştia pe din afară o parte 
din proclamarea de Independenţă. Cedric 
eră aşa de aprins, încât îi scăpărau ochii, 
obrazul îi ardea ca para focului, iar zulufii 
încurcaţi se făceau ghem ; întors acasă a-
bia isprăvea de mâncare şi se apuca să is
torisească mamei tot ce aflase; încât nu 
mai încape îndoială că interesul pentru 
politică îl deşteptase în el d. Hobbs 

D. Hobbs cetea cu mare luare aminte ga
zetele; şi astfel afla Cedric despre cele ce 
se petreceau la Washington; şi tot d. Hobbs 
îi spunea dacă prezidentul Statelor-Unite 
îşi face datoria sau ba. Iar la ultima alegere 
prezidenţială îşi eşiră amândoi din fire, şi 
de sigur că fără d. Hobbs şi fără Cedric 
s'ar fi prăpădit Republica ! Apoi d. Hobbs 
duse pe băiat la retragerea cu torţe, şi 
mulţi din cei caripurtau faclele, îşi aduceau 
aminte mai târziu de un bărbat scund şi 
gros, stând sub un felinar cu un băeţel 
frumos pe umeri şi care-şi arunca şepcuţa 
în sus şi striga „ura" cât îl ţinea gura. 
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Nu mult după alegere, când era cam 
de 8 ani, se întâmplă neaşteptata schim
bare în viaţa lui Cedric. Curios că tocmai 
în ziua aceea vorbise băiatul cu d.Hobbs 
despre Anglia şi despre Regina, iar d. 
Hobbsse exprima cu asprime în contra tu
turor Lorzilor, dar era mai ales neîmpă
cat faţă de Conţi şi de Marchizi. Ziua fu
sese foarte caldă, şi după ce se jucase Ce
dric de a soldaţii cu alţi copii, intrase în 
prăvălie să se odihnească şi-1 găsise pe 
d. Hobbs supărat, cu ochii aţintiţi asupra 
unui număr din „Illustrated London News", 
unde eră reprodusă p primire la Curte. 

„Ha, aşa merg lucrurile acum; dar are 
să li se înfunde într'o bună dimineaţă, când 
s'or sculă cei călcaţi în picioare şi i-or as-
vârli în aer pe to ţ i—conţ i şi marchizi, 
câţi sunt! Are să vie şi asta, s'o ţii minte !" 

Cedric se cocoţase ca de obiceiu pe sca
unul cel înalt dela tejghea,îşi dase pălăria 
pe spate, îşi vârâse manile în buzunare şi 
ascultă. 

„Ai cunoscut mulţi marchizi, domnule 
Hobbs?" întrebă Cedric. „Dar Conţi?" 
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„Nu," răspunse d-1 Hobbs indignat; „aş 
vrea numai să văd unul aici la mine, ca 
să-i dau să înţeleagă că nu-mi trebue mie 
hoţi şi tirani, cari să-mi şează pe lăzile cu 
pesmeţi şi să se învârtească în prăvălia 
mea". 

Şi era aşa de mulţumit că-şivărsase fo
cul încât îşi ştergea năduşeala de pe frunte 
privind cu mândrie la lăzile cu pesmeţi. 

„Poate că nici ei n'ar vrea să fie Conţi, 
dacă ar putea fi ceva mai de seamă", zise 
Cedric simţind oare-care compătimire pen
tru condiţia de plâns a acestor nefericiţi. 

„N'ar vrea?" răspunse d-1 Hobbs. „Dar 
ei să şi fălesc, bătăii să-i bată". 

Krau în focul vorbirii, când se ivi Mary; 
Cedric îşi închipui că a venit să cumpere 
zahăr; dar nu era asta: servitoarea, gal
benă ca ceara, părea foarte turburată. 

„Haide acasă, băeţele, te chiamă mama". 
„Vrea să iasă la plimbare cu mine?" în

trebă Cedric. 
„Bună ziua,domnuleHobbs, larevedere". 
Băiatul, uimit de felul neobicinuit al ser-
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vitoarei, care clătina mereu din cap, o în
trebă: „Ce-ai, Mary, te-a ameţit căldura ?" 

„Nu,dar se petrec lucruri ciudate Ia noi". 
„Nu e bine „draga", o doare capul de 

arşiţa soarelui?" 
Dar nu era nici asta. Când sosiră acasă, 

văzu o caretă dinaintea scării, iar în sa
lonaş vorbea cine-va cu mama. Mary îl sui 
repede la catul de sus, îl găti cu bainele 
cele mai frumoase de vară, — erau de fla
nelă albă cu o cingătoare roşie, — şi-i pe
rie zulufii. 

„Un Lord! Aşa i-azis, Lord", îngână ea. 
„Spune că sunt rudă. Lord şi Conte, cu atât 
mai rău !" 

Se întâmplase în adevăr un lucru ciu
dat, dar avea să-i spue lui mama de unde 
venea toată încurcătura, şi pe Mary nici 
n'o mai întrebă nimic. După ce s'a îmbră
cat, s'a coborât pe scări şi a intrat în sa
lonaş. 

Un domn bătrân, înnalt, slab şi neplă
cut, şedea pe jeţ. Lângă jeţ, în picioare, sta 
mama, galbenă şi cu ochii plini de lacrămi. 

„ 0 Cedric!" strigă ea, şi se repezi la bă-
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ieţel, îl coprînse în braţe şi-1 sărută spe
riată, „o dragă Cedric!" 

Domnul cel bătrân se sculă de pe jeţ şi 
privi ţintă la copil, frecându-şi bărbia cu 
mâna. Părea mulţumit de privelişte. „Şi 
aşa dar", zise elrespicat, „iată-1 şi pe Lord 
Fauntleroy". 

CAP. I I 

Prieteni i lui Cedrie 

Pentru Cedric începu o săptămână din 
cele mai curioase, o săptămână ne mai po
menită. Dar şi istoria pe care i-o povestise 
mama, era din cale afară de ciudată! Abia 
după ce o auzi de două, trei ori, începu să 
o priceapă. Şi apoice avea săzică d-1 Hobbs? 
căci eră vorba tot de conţi! Tata mare era 
conte, unchiul său cel mare, dacă n'ar fi 
murit căzând de pe cal, ar fi fost şi el tot 
conte; iar după moartea acestuia ar fi fost 
conte uncbiul cel de al doilea, dacă nu mu
rea de friguri la Roma. Şi chiar Ja^ăX u ' i 

m Cedric, dacă ar mai fi trăit, 
V O Lordul vel mititel. 

(*v 
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şi acum că muriseră cu toţii şi nu mai ră
măsese decât el, Cedric, avea să fie el în-
suş conte după moartea bunicului, iar în 
momentul de faţă devenise Lord Pauntle-
roy. 

Când află pentru întâiaş dată de isto
ria asta, se făcu galben ca ceara. 

„Ab! „Dragă"! Aş vrea grozav să nu 
fiu conte, nici unul din băeţii câţi îi cu
nosc nu e aşa ceva; nu s'ar putea să n^ 
fiu nici e u ? " 

Dar se vede că nu se putea. In seara 
aceea se aşezară amândoi, mama şi băeţe-
lul, lângă fereastra descbisâ, priviră la u-
liţa sărăcăcioasă şi vorbiră mult împreună. 
Cedric şedea pe taburel, picior peste pi
cior, cum îi plăcea lui să şază, era roşu Ia 
faţă şi neliniştit. Bunicul trimisese după 
el să vie în Anglia, şi mama eră de părere 
că trebuia să se ducă. 

„Fiindcă ştiu", zise ea cu privirea pier
dută, „că ar fi dorit-o tatăl tău, care îşi 
iubea casa părintească, şi apoi astea sunt 
1 jcruri, pe care nu le poate pricepe un co
pil. Aş fi o mamă egoistă, dacă nu le-aş 
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trimite, şi când te-i face mare, ai să, înţe
legi şi tu pentru ce". 

Cedric clătină trist din cap. „îmi pare 
rău să mă despart de d-1 Hobbs. Mi-e tea
mă că are să-i vie greu fără mine, şi mie 
îmi va fi greu fără el ; o să-mi fie dor de 
toţ i" . 

A doua zi, când veni d-1 Havisbam—ad
vocatul Contelui Dorincourt, care fusese 
trimis să aducă pe Lordul Pauntleroy în 
Anglia, — Cedric mai află multe lucruri. 
Dar tot nu-1 mângâia gândul că o să fie 
foarte bogat când s'o face mare, că o să 
aibă casteluri în toate părţile, parcuri 
mari, mine, câmpii întinse şi slugi nenu
mărate. Era neliniştit în privinţa priete
nului său d. Hobbs ; îndată după dejun 
porni foarte îngrijit la prăvălia 

II găsi cetind-şi gazeta şi se apropie de 
dânsul cu mare sfială: căci simţea ce gro
zavă lovitură are să fie pentru 1 d. Hobbs 
cele ce se întâmplaseră, şi în tot drumul 
până la prăvălie iui se gândise decât cum 
să i spue vestea. ,, 
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„Halo!" strigă d. Hobbs, „bună dimi
neaţa !" 

„Bună dimineaţa", răspunse Cedric. 
Nu se sui ea de obicei pe scăunelul cel 

înalt, ci se aşeză pe o ladă de pesmeţi, în
crucişa picioarele şi rămase aşa tăcut până 
ce d. Hobbs ridică ocbii depe gazetă. 

„Halo !" strigă încă odată. 
Cedric îşi strânse gândurile şi puterea. 
„Ţii minte, d-le Hobbs, ce vorbă v . ut 

împreună eri dimineaţă?" 
„Par'câ vorbeam de Anglia'?" . 
„ I )a, dar în minutul în care a venit Mary 

să mă ia?" 
D. Hobbs se scarpină la ceafă. 
„Vorbeam de Regina Victoria şi de aris

tocraţie". 
„Da", zise Cedric cam sfios, „şi — de — 

şi de conţi, nu mai ţii minte?" 
„Da, am spus ceva despre ei aşa în 

treacăt" . 
Cedric se roşi până în creştet. Nu se a-

flase nici odată în aşa încurcătură şi sim
ţea bine, că şi pentru d. Hobbs va iî cam 
greu să o descurce. 
6 
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„Spuneai că n'ai vrea să, şează pe lăzile 
dumitale cu pesmeţi". 

„Aşa e, am zis-o!" răspunse d. Hobbs 
cu mândrie. „Asta mi-a fost şi gândul. Nu
mai să încerce, şi las' pe mine!" 

„Domnule Hobbs, unu din ei sade acum 
pe lada asta". 

D. Hobbs sări depe scaun. 
„Ce?" strigă el. 
„DJfitf, răspunse Cedric tot sfios. „Eu 

am să fiu în curând unul din ei. Nu te pot 
înşelă". 

D. Hobbs eră agitat. Se sculă repede în 
picioare şi se duse să se uite Ia termo
metru. 

„Ţi s a suit coloana de mercur la cap!" 
zise el uitându-se plin de grijă la, băiat. 
„Căldura e prea mare! Cum te simţi? Te 
doare ceva? De când ai început să fii în 
starea asta?" 

îşi plimbă mâna Iui cărnoasă prin pă
rul băiatului. 

Acum eră şi mai greu de tălmăcit de
cât ori când. 

„fţi mulţumesc, mi-ebine", zise Cedric. 
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„Asta n'are a face cu capul meu. Inii pare 
râu să-ţi spun că e adevărat, d-le Hobbs.i 
De aceea a venit Mary să mă ia acasă. D-l 
Havisham a spus-o mami, şi el e advocat." 

D-l Hobbs căzii pe scaun şi se şterse de 
năduşală cu batista ! 

„Unul din noi doi a fost atins de inso-
laţie", zise el. 

„Nu," răspunse Cedric, „nici unul. Tre
ime să vedem cum s'o scoatem mai bine 
la cale, d-le Hobbs. D-l Havisham a făcut 
drumul din Anglia până aici ca să ne-o 
spue, 1-a trimis bunicul." 

D-l Hobbs privea ca trăsnit la copilul cu 
faţa serioasă şi gingaşă. 

„Cine e bunicul'?" întrebă el. 
Cedric vâră mâna în buzunar şi scoase 

o hârtiuţă, pe care sta scris ceva de mâna 
lui. 

„Mi-erâ frică să nu uit şi de aceea am 
însemnat pe hârtia asta." Apoi citi respi-
cat: „lohn ArthurMolyneaux Errol, Conte 
Dorincourt. Aşa îl clnamă şi locueşte în-
tr'un castel.... în două sau trei castele, mi 
se pare. Şi papa al meu, care a murit, eră 
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fiul sau cel mai tânăr, şi eu n'aş fi fost 
lord sau conte, dacă nu murea papa; şi nici 
papa n'ar fi fost conte, dacă n'ar fi murit 
cei doi fraţi ai săi înaintea lui. Dar au mu
rit toţi şi n'a mai rămas nimeni—nici un 
băiat— şi acum trebue să fiu eu conte; şi 
tata mare a trimis după mine să mă duc 
în Anglia." 

D-lui Hobbs i se suise sângele la cap, îşi 
ştergea fruntea şi cbeliaşirăsuflâ din greu; 
începuse să înţeleagă că se întâmplase ce
va important, dar când privea la băeţelul 
de pe lada cu pesmeţi şi-i vedea ochii sfi
oşi de copil, înfăţişarea lui simplă cu ace
leaşi haine de catifea neagră si cu cinffa-
toarea roşie ca de obiceiu istoria cu familia 
nobilă îl ameţea şi mai tare. Era cu atât 
mai uimit, cu cât băiatul era mai neschim
bat, par'că nu-şi dădea seamă de însem
nătatea lucrului. 

„Cu — cum ai spus că te chiamă?" cer
cetă d-1 Hobbs. 

„Cedric Errol, Lord Pauntleroy," răs
punse Cedric. „Aşa zice d-1 Havisham. 
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Când am intrat în odae, a strigat: iată-1 
şi pe Lord Fauntleroy !" 

„Ei, lucru naibei!" Asta era vorba d-lui 
Hobbs, când se mira de ceva sau când se 
necăjea. Nu găsi nici acum alta dezis pen
tru aşa ciudată întâmplare. 

Lui Cedric îi parii exclamaţia foarte po
trivită. 

Dragostea şi respectul lui pentru d-1 
Hobbs erau aşa de mari, în cât toate câte 
le auzea de la dânsul îi păreau minunate. 
El nu trăise înlume ca săsimtăcă d-1 Hobbs 
nu era totdeauna delicat în expresiile lui. 
Vedea el bine deosebirea între mama şi 
băcan; dar mama eră femee, şi el credea 
că femeile treime să se poarte altfel de 
cât bărbaţii. 

„Anglia e grozav de departe, nu e aşa?" 
„E dincolo de oceanul atlantic," răs

punse d-1 Hobbs. 
„Asta-i ăl mai rău", zise Cedric. „Poate 

n'am să te văd multă vreme. Mi-e greu 
când mă gândesc la despărţire, d-1 Hobbs". 

„Cei mai buni prieteni sunt câte o dată 
siliţi să se despartă", zise d-1 Hobbs. 
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„Da, nu e aşa, suntem prieteni de mult?" 
„De când te-ai născut", răspunse d-1 

Hobbs, „erai abia de şease săptămâni când 
a început să te poarte cu căruciorul pe 
uliţă". 

„Aii", zise Cedric suspinând, „pe vre
mea aea nici nu mă gândeam că am să fiu 
conte vre-odată". 

„Crezi că nu e chip să scapi de pacos
tea asta", întrebă d-1 Hobbs. 

„Mi-e teamă că nu, mama crede că ar 
fi fost şi dorinţa lui papa. Dar dacă tre-
bue să fiu conte, un lucru pot face, să în
cerc să fiu un conte bun. N'am să fiu ti
ran. Şi dacă s'ai- mai naşte un razboiu cu 
America aş încercă sâ-1 înăbuşesc". 

Convorbirea lui cu d-1 Hobbs fîi lungă 
şi serioasă. După ce trecuse peste prima 
spaimă, d-1 Hobbs se arătă mult mai îm
păciuitor decât s'ar fi putut aşteptă dela 
dânsul, şi înainte de a se despărţi, facil o 
mulţime de întrebări, iar Cedric, nefiind în 
stare să răspundă la toate, d-1 Hobbs—aşa 
do cunoscător în privinţa conţilor, mar
chizilor şi domeniilor acestora—răspundea 
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tot el la întrebările puse de el însuş. Dacă 
l-ar fi auzit d-1 Havisham, ar fi fost foarte 
mirat de născocirile lui ciudate. 

D-1 Havisham se şi miră de multe; el îşi 
petrecuse viaţa în Anglia şi nu era obici
nuit cu oamenii şi felul din America. Ad
vocat de 40 de ani al contelui Dorincourt, 
cunoşteatoate proprietăţile, însemnătatea 
averei şi importanţa numelui acestuia; şi 
ca om de afaceri avea interes să cunoască 
şi pe viitorul conte Dorincourt, pe băeţe-
lul chemat să moştenească averea şi nu
mele. Ştia câte necazuri avusese bătrânul 
conte cu băeţii cei mari, cunoştea furia 
ce-1 cuprinsese la căsătoria căpitanului în 
America şi ştia că urăşte şi acum pe fru
moasa văduvă, şi că nu vorbeşte decât 
cu despreţ de dânsa, crezând că Americana 
nu era decât o femee de rând, care prin
sese în laţ pe fiu-său fiind că eră băeatul 
unui conte. Chiar şi bătrânul advocat erâ 
convins de aşa ceva. Văzuse în viaţa lui 
mulţi oameni interesaţi, iar despre Ameri
cani nu avea părere bună. Când sosi în 
uliţa strâmtă şi se opri cu trăsura dina-
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inteâ casei celei sărăcăcioase, fu cuprins 
de mirare. E şi lucru greu să-ţi încliipueşti, 
că viitorul proprietar al Castelelor Do-
rincourt, Windham Towers şi Chaiiworth 
s'a născut şi a fost crescut într'o căscioară 
dintr'o uliţă dosnică, având o băcănie la 
colţ. Se întreba cum are să fie copilul şi ce 
creştere va fi primit. Rămase înmărmurit 
când îi văzu pe amândoi. Avea un fel de 
mândrie pentru familia, cu a cărei afaceri 
era însărcinat de atâta şir de ani, şi i-ar 
fi fost greu să se poarte delicat cu o fe-
mee de rând, hapsână de bani şi fără res
pect pentru numele şi patria bărbatului 
ei, nume vechiu şi ilustru, la care se în
china chiar bătrânul advocat hârşit în a-
f aceri. 

Când intră în salonaş pe urma servi
toarei, se uită de jur împrejur, şi-i plăcură, 
mobilele simple, cari făceau din odae un 
fel de cuib cald fără împodobiri triviale 
sau cadre vulgare atârnate pe pereţi; to
tul se prezintă discret; multe lucruri fru
muşele de mână de femee. 
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• „Până aci nu e rău de loc, dar astea toate 
pot fi alese după gustul căpitanului." 

Când intră însă d-na Erroll în odae, i se 
pârli deodată, că a putut ea însăş să fi 
gătit casa cu atâta discreţie. In rochia ei 
neagră, cu talia subţire de fată mare, cu 
chipul de copil nevinovat şi frumos, cu o-
cliii mari căprui şi melancolici, câştiga 
toate inimele. Cedric erâ obicinuit cu pri
virea ei tristă, care-i pierea din vreme în 
vreme din ochi când se juca el cu dânsa, 
or sta de vorbă, or îi povestea ceva Ca
raghios sau rostea vreun cuvânt lung de 
un cot pe care-1 prinsese de prin gazete 
or din convorbirile lui cu d-1 Hobbs. Ii plă
ceau grozav cuvintele lungi si se bucura 
când făcea pe mama să râdă, cu toate că 
nu prea pricepea ce era de râs, căci pentru 
el aceste cuvinte aveau înţelesuri foarte 
serioase. 

Advocatul, cu experienţa lui cea mare, 
se învăţase să cetească omului firea din 
ochi şi înţelese îndată ce văzu pe mama 
lui Cedric, că bătrânul conte se înşelase 
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crezând că e o femee vulgară şi intere
sată. 

D-l Havisham nu eră însurat, nici nu fu
sese amorezat vreodată, dar ghici numai 
decât că tânăra femee, cu glasul dulce şi 
cu ochii trişti, luase pe căpitan numai din 
dragoste de bărbat şi nu se gândise să do
bândească vreun folos dela viţa cea nobilă. 
Simţi că mama n'o să aducă multă supă 
rare şi că mititelul Lord Pauntleroy n'o 
să dea mult de lucru nobilei familii din 
care se trăgea ! Căpitanul fusese om fru
mos, tânăra mamă era încântătoare, deci 
avea cu cine semăna băiatul. 

Când istorisi d-nei Errol pentru ce ve
nise, ea se îngălbeni. 

„Vreţi să ne despărţiţi, şi noi ne iubim 
aşa de mult! El e singura mea bucurie, e 
tot ce am.. . Cred că am fost mamă bună". 
Glasul ei dulce tremură, iar ochii i se um
plură de lacrimi. „Nu ştiţi ce a fost copilul 
pentru mine", mai adăugă ea, 

Advocatul îşi dregea glasul. 
„Sunt silit să mărturisesc că bătrânul 

conte nu e tocmai — nu e bine dispus pen-
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tru d-v. E om bătrân şi prejudecăţile lui 
sunt straşnice. A urât America şi pe Ame
ricani, iar căsătoria fiului său 1-a înfuriat, 
îmi pare rău că sunt însărcinat să vă aduc 
veşti neplăcute, trebue să vă spun că bă
trânul e hotărât să nu vă vadă. Planul său 
e ca Lord Pauntleroy să fie crescut sub 
ochii lui, să locuiască Ia dânsul. Inima con
telui e legată de Castelul Dorincourt şi-şi 
petrece mai toată viaţa acolo. Sufere de 
podagra, şi cu Londra nu se împacă de loc. 
Prin urmare Lord Pauntleroy are să locu
iască la Dorincourt. Contele vă pune la 
dispoziţie Court-Lodge foarte plăcut si
tuat şi nu departe de castel, vă mai asi
gură şi o rentă. Lord Pauntleroy va veni 
să vă vadă, dar d-v. nu vi se îngădue să 
mergeţi la castel, nici măcar să treceţi 
dincolo de poarta gradinei. După cum ve
deţi, doamnă, nu veţi fi despărţită de tot 
de băiat, şi vă pot asigură că condiţiunile 
puse nu sunt aşa grele, fiind dată firea 
clientului meu. Avantagiile unei creşteri 
îngrijite vor fi foarte mari pentru viitorul 



LORDUL CEL MITITEL. 3 1 

Lordului Pauntleroy, după cum singură 
veţi înţelege". 

Eră cam plictisit advocatul; căci se aş
teptă să o vadă isbucnind în lacrămi după 
obiceiul femeilor, şi nimic nu-i eră mai ne
plăcut decât să vadă o femee plângând. 

Dar ea nu începu să plângă. Se îndreptă 
spre fereastră cu spatele întors la el, în
cercând să-şi recâştige liniştea. 

„Căpitanul Errol ţinea foarte mult la 
Dorincourt," zise ea în sfârşit, „îşi iubea 
ţara şi tot ce-i venea din ţară. Pentru el 
a fost o durere să trăiască departe de casa 
părintească. Era mândru de neamul şi de 
numele lui. Ar fi dorit copilului să vadă 
toate locurile încântătoare din jurul ve
chiului Castel şi să primească o creştere 
potrivita cu rangul său." 

Apoi se întoarse repede spre d-1 Havi-
sham si, stând în picioare, zise cu blândeţe: 

„Soţul meu ar fi dorit-o. Aşa e şi mai 
bine pentru copil. Şi apoi sunt sigură că 
bunicul lui n'are să fie aşa de crud, în cât 
să încerce să-1 înstreineze de mine, şi chiar 
de ar încercă aşa ceva, băeţelul meu sea-
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mană prea mult cu tatăl său, ca să-1 poată 
strică cine-va; are o inimă caldă şi curată. 
M'ar iubi chiar de ar fi cu totul despărţit 
de mine; şi câtă vreme ne putem A êdeâ 
unul pe altul, n'am să fiu prea nenorocită." 

„Ce puţin se gândeşte la ea," îşi zise 
advocatul, „pentru dânsa nu cere nimic." 

„Doamnă," răspunse el, „ştiu să pre-
ţuesc jertfa ce o faceţi pentru copilul 
d-voastră. Când va ajunge om matur, o să 
vă fie recunoscător. Vă pot asigura, că Lord 
Fauntleroy are să fie bine îngrijit şi că va 
avea tot ce poate contribui să-1 facă feri
cit. Contele Dorincourt va purtă tot atâta 
grijă pentru mulţumirea şi sănătatea Iui 
ca şi dv." 

„Nădăjduesc," adaugă ea cu glasul stins 
„că bunicul va iubi pe Cedric. Băeţelul e 
foarte iubitor din fire, şi a fost totdeauna 
drag tuturor." 

D-l Havisham nu-şi putea închipui pe 
bătrânul conte, cu podagra şi cu firea lui 
iute, iubind prea mult pe cineva; totuş 
era în interesul bunicului să fie bun cu 
micul său moştenitor. Ştia că, dacă Cedric 
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se va arăta demn de numele său, bătrâ
nul va fi mândru de dânsul. 

„Lord Fauntleroy are să fie mulţumit, 
bunicul s'a gândit numai la fericirea bă
iatului, hotărând să locuiţi aproape de 
dânsul spre a l putea vedea des." 

Advocatul nu găsi de cuviinţă să re
producă exact cuvintele Contelui, care nu 
fuseseră binevoitoare, nici politicoase mă
car. D-l Havisham erezii mai nemerit să 
prezente propunerea nobilului său client 
sub o formă mai blândă, mai curtenească. 
Dar rămase încremenit când auzi pe d-na 
Errol trimiţând după băiat şi pe Mary răs
punzând că ştie unde să-1 găsească. 

„Şeade ca de obicei la d-l Hobbs pe sca
unul cel nalt dela teşghea şi face politică, 
sau priveşte la fundurile de lumânări, la 
calupurile de săpun şi la alte de astea şi 
se bucură de ele. D-l Hobbs îl cunoaşte de 
când s'a născut", zise d-na Errol privind 
spre advocat. „E foarte bun cu Cedric, şi 
e mare prieteşug între dânşii." 

Amintindu-şi prăvălia, dinaintea căreia 
trecuse, revăzii sacii cu cartofi, cu mere 

Lortlul cel mititel. 8 
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şi alte merinde şi îl apuca iar grija, căci 
în Anglia băeţii de neam nu sunt prieteni 
cu băcanii, şi lucru i se păru din cale afară 
hazliu. De! cam greu, dacă băiatul ar fi 
bădăran şi ar avea aplecare spre oameni 
de rând ! Mult îi amarase viaţa bătrânului 
conte faptul că celor doi fii mai mari ai 
săi le plăcuse să trăiască cu oamenii de 
rând. Se poate ca acel copil să fi moşte
nit asemenea obiceiuri rele dela unchiu 
în loc de însuşirile cele bune ale tată
lui său. 

fşi frământă gândul în felul acesta până 
să sosească băiatul, şi când se deschise uşa, 
nu-i venea să se uite la copil. Le-ar fi pă
rut curios celor ce-1 cunoşteau pe advocat, 
dacă ar fi ghicit ce se petrecea în sufletul 
d-lui Havisham privind la Cedric, care se 
asvârlise în braţele mamei sale ; el însuş 
era uimit de schimbarea ce se întâmplase 
în firea sa. 

Dinaintea lui sta copilul cel mai frumos 
şi mai delicat pe care-1 văzuse vreodată. 
Frumuseţea băiatului era cu totul neobiş
nuită ; trupul înalt, subţire şi mlădios, clii-
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pul mic şi plin de viaţă, iar mişcările lui 
din cele mai graţioase, o asemănare de ne
crezut cu tatăl său ; avea părul blond al 
tatălui şi ochii căprui ai mamei, din care 
lipseau însă timiditatea şi tristeţea. Erau 
ochi nevinovaţi şi fără sfială, ochi cari nici 
nu se îndoiau nici nu se temeau de nimic 
pe lume. 

„E copilul cel mai bine crescut şi cel mai 
frumos pe care 1- am văzut", îşi zise d-1 Ha-
visham. Tare spuse numai: „Va să zică 
acesta e Lordul Pauntleroy". 

Şi cu cât îl vedea mai mult pe lordul 
cel mititel, cu atât descoperea lucruri neaş
teptate. Despre copii nu ştia multe, cu 
toate că văzuse destui în Anglia—fetiţe 
şi băeţi rumeni şi frumoşi, de care îngri
jeau dădacele, unii din ei cam sălbateci, 
alţii gălăgioşi, dar el, advocatul bătrân şi 
înţepenit, nu-i privise nici odată cu sim
patie. Poate că interesul deosebit pentru 
lordul cel mititel îl făcea să se uite mai 
cu luare aminte la copilul acesta decât la 
alţii; or cum ar fi, advocatul îşi dete seama 
că privea la bâeţel cu un fel de dragoste. 
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Cedric, neştiind că se uită cineva cu tot 
dinadinsul la el, se purtă ca de obicei. 
Strânse de mână pe d. Havisham şi răs
punse la toate întrebările cu mare simpli
citate, cum răspundea d-lui Hobbs. Nu erâ 
nici timid, nici obraznic, şi advocatul băgă 
de seamă că, pe când vorbea el cu mama, 
copilul asculta cu viu interes ca un om 
mare. 

„Pare foarte serios", zise d. Havisham 
către d-na Errol. 

„Da", răspunse ea. „învaţă uşor şi a 
trăit mereu cu oameni maturi. Are un fel 
hazliu de a întrebuinţa cuvinte\lungi şi 
expresii citite prin cărţi sau auzite de pe 
la alţii, dar îi place şi să se joace ca copii. 
II cred inteligent, adese ori e foarte co
pilăros". 

Când îl văzii d. Havisham data viitoare, 
se adeveri această părere. Ajungând cu 
trăsura la colţul stradei, zări o ceată de 
băeţi foarte înfierbântaţi; doi din ei se în
treceau la alergat, umil era lordul cel mi
titel, care striga şi făcea mai mare gală-
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gie decât toţi. Sta alături de alt băiat, cu 
un picior înainte, gata să pornească. 

„Una — fiţi gata !" comandă starterul; 
„două — la rând ! Trei — porniţ i ! " 

D. Havisham se pomeni cu capul la fe
reastra trăsurei privind cu cel mai viu in
teres. Nu-şi aducea aminte să fi văzut vre
odată ceva care să se asemene cu felul 
cum se repeziseră picioruşele roşii ale lor
dului celui mititel în urma semnalului, cu 
mâinile lipite de trup şi capul plecat la pă
mânt, iar coama aurie fâlfâind în vânt. 

„Ura, Ced Errol!" strigau băeţii bătând 
din palme. 

„Ura Billy Williams! Ura Cedric! Ura 
Bill! U r a — r a — r a ! " 

„Zău că o să câştige",îşi zise d. Havis
ham, care urmărea mişcat picioruşele roşii 
însoţite la distanţă îngrijitoare de cele ca
fenii ale lui Billy, „zău că aş dori să câş
tige", adaogă advocatul. 

In acel moment se ridică un strigăt a-
surzitor; viitorul Conte Dorincourt se as-
vârli cu o săritură uriaşă asupra stâlpului 
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de felinar şi-1 apucă în braţe, înainte de a fi 
ajuns Billy Williams care sufla ca niştefoi. 

„Trăiască CeddieBrrol!" strigară băeţii. 
„Ura Ceddie Errol!" 

D. Havisham îşi vârî capul în trăsură 
şi se rezemă în fund surâzând. 

„Bravo Lord Fauntleroy!" zise el. 
Când se opri trăsura la poarta d-nei Er

rol, învingătorul şi învinsul se apropiau 
de casă, însoţiţi de strigătele copiilor. Ced
die umbla alături de Billy Williams şi-i 
vorbea mereu. Obrăjorii îi erau foarte a-
prinşi, părul îi atârna pe fruntea năduşită, 
iar manile le ţinea în buzunar. , 

„Vezi", zicea el, vroind să uşureze ri
valului neizbânda. „Eu credea am câşti
gat fiindcă am picioare ceva mai lungi de 
cât tine, sigur că-i asta. Şi apoi sunt cu 
trei zile mai mare, şi asta face mult. Sunt 
cu trei zile mai mare". 

Billy Williams se înveseli iar, şi începu 
să surâdă la lume, parcă nu pierduse, ci 
câştigase el prinsoarea. Cedric Errol avea 
un fel al lui de a se purtă cu oamenii. Chiar 
în prima înfierbinţeală a isbândei, îşi a-
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ducea aminte de cel învins, care nu putea 
fi mulţumit ca dânsul, închipuindu-şi de 
sigur că ar fi putut fi învingător în loc de 
învins, în împrejurări schimbate. 

In ziua aceea d. Havisham avu o lungă 
convorbire cu câştigătorul alergării — o 
convorbire, care-1 făcii să surâdă şi să-şi 
frece bărbia cu mâinile lui osoase în mai 
multe rânduri. 

D-na Errol lipsind din odae, advocatul 
rămăsese singur cu Cedric. La început se 
cam întrebă d. Havisham ce ar putea să-i 
spuie mititelului. îşi închipuia, că ar fi bine 
să-1 pregătească puţin pentru întâlnirea 
cu bunicul şi pentru schimbarea cea mare, 
care era să se întâmple în viaţa copilului. 
El îşi dede îndată seama, că lui Cedric nici 
nu-i trecea prin minte de ce anume lu
cruri va da sosind în Anglia, nici în ce fel 
de casă şi de familie va trăi acolo. Nici 
nu ştia că maică-sa nu va locui în aceiaş 
casă cu dânsul. Crezuseră de cuviinţă să-i 
ascundă deocamdată această dureroasă 
încercare. 

D. Havisham şedea pe jeţ lângă ferea-
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stra deschisă, iar la celălalt capăt al fe-
restrii şedea Cedric tot pe un jeţ mare şi 
privea la d. Havisham. Copilul eră cu ca
pul rezemat în fundul jeţului, cu picioa
rele încrucişate, iar manile vârâte în bu
zunar, ca la d. Hobbs. Se uitase cu aten
ţie la d-1 Havisham, câtă vreme fusese 
maică-sa în odae, şi după ce plecase ea, 
tot se uita gânditor şi plin de respect la 
advocat. 0 mică tăcere ; Cedric părea că 
studiază figura advocatului, iar acesta de 
sigur că o studia pe a copilului. Nici nu-i 
da în gând ce ar putea vorbi un om în 
vârstă cu un băeţel, care câştigă prinsori 
la alergat, purta pantaloni scurţi şi cio
rapi roşii, pe nişte picioruşe, cari nu erau 
destul de lungi pentru a ajunge până la pă
mânt când şedea în fundul unui jeţ mare. 

Dar Cedric îi veni în ajutor, începând 
el conversaţia. 

„Dumneata ştii," întreabă el, „ce e un 
conte? căci eu habar n'am." 

„Nu ştii?" zise d. Havisham. 
„Nu. Şi cred că un băiat ce are să de

vie conte, ar trebui să ştie, nu e aşa?" 
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„Aşa e," răspunsed. Havisham. 
„Ţi-ar fi greu" zise Cedric plin de res

pect, „ţi-ar fi greu să mă desluşeşti? Cum 
ajunge cine-va conte?" 

„In primul rând Regele sau Regina nu
meşte pe cine-va conte Aceasta se întâm
plă oamenilor, cari au adus servicii Suve
ranului sau au săvârşit vre-o faptă mare." 

„Ah !" strigă Cedric, „tocmai ca Prezi
dentul." 

„Ce?" întrebă d. Havisham. „Ast-fel se 
alege Prezidentul?" 

„Da," răspunse Cedric vesel. „Dacă un 
om e foarte bun şi ştie o grămadă de lu
cruri, se alege Prezident. Atunci se fac 
manifestaţii cu facle şi muzică, şi toţi ţin 
discursuri. M'am gândit eu de multe ori, 
că aş putea ajunge Prezident, dar nici 
odată nu mi-a trecut prin cap să fiu conte. 
Nu ştiam nimic despre conţi," adaogă el 
repede, de teamă să nu găsească d. Havis
ham nepoliticos că nu a dorit aşa ceva. 
„Dacă ştiam, de sigur că aş fi dorit să fiu." 

„E cu totul alt-ceva ca prezident," zise 
d. Havisham. 
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„Da? nu sunt manifestaţii cu t o r ţ e ? " 
D. Havisham îşi încrucişa picioarele şi-şi lipi 
vârfurile degetelor unele de altele. Poate 
venise vremea să-i desluşească lucrurile 
mai cu deamănuntul. 

„Un conte e — e o persoană foarte în
semnată", începu el. 

„Tocmai ca prezidentul", întrerupse Ce-
dric. „Manifestaţia cu torţe e lungă de o 
jumătate de poşte, se trag focuri de arti
ficii, cântă muzica. D. Hobbs m'a luat cu 
el ca să văd şi eu". 

„Un conte", urmă d. Havisham, simţin-
du-se pe un teren nesigur, „e de obicei 
de viţă veche". 

„Ce-i asta v i ţă?" întrebă Cedric. 
„De neam vechiu, foarte vechiu". 
„Ah!" zise Cedric, vârându-şi iar ma

nile în buzunar, „cam aşa trebue să fie fe-
meea care vinde mere la grădina publică; 
e de neam vechiu. E aşa de bătrână, în cât 
te prinde mirarea cum de se ţine pe pi
cioare. Trebue să fie de o sută de ani, şi 
tot stă afară chiar pe ploaie. Mi-e milă de 
ea, şi celorlalţi băeţi le este milă. Billy 
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Williams a avut aproape un dollar, şi i-am 
spus să cumpere pe fiecare zi câteva mere 
până şi-o cheltui toate paralele. L ar fi a-
,juns pe vre-o 20 de zile, dar peste o săp
tămână i se acrise de mere. Noroc că mi-a 
dăruit mie un domn 50 de centime şi apoi 
am cumpărat eu mere în locul lui. Ţ i e milă 
de omul sărac şi de neam aşa de vechiu. 
Ea zice că i s'a coborât viţa în picioare 
şi că pe vreme de ploaie o chinueşte mai 
rău." 

D-l Havisham nu ştia ce să zică, privind 
la chipul nevinovat şi serios al copilului. 

„Mi-e teamă că nu m'ai înţeles bine", 
încercă el să explice. „Când am vorbit de 
viţă veche, n'am înţeles „vârsta înaintată"; 
am vrut să zic că numele unui asemenea 
neam e cunoscut de mult, poate sunt sute 
de ani de când există persoane purtând 
un asemenea nume şi de care e vorba în 
Istoria ţării." 

„Ca George Washington", zise Cedâi&/ 
„Am auzit vorbindu-se de el de când m'am 
născut, şi el erâ cunoscut cu mult mai 
nainte, D-l Hobbs zice că n'are să se uite 
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nici odată. Asta-i din pricina declarării 
Independenţei,— ştii, la 4 Iulie. Vezi, el a 
fost un viteaz!" 

„Cel dintâiu conte Dorincourt", zise d-1 
Havisham cu solemnitate, „a fost ridicat 
la rangul de conte acum patru sute de 
ani". 

„Da, da!" zise Cedric. „Asta e foarte 
mult! I-ai spus „dragei" istoria asta? Are 
s'o „intreseze" grozav. Să i o spunem când 
o veni. Ii place să audă lucruri ciudate. Şi 
ce mai face un conte alta, decât să pri
mească t i t lul?" 

„Mulţi din ei au fost miniştri în Anglia, 
alţii au fost viteji şi s'au luptat în răz-
boaele din vechime." 

„Mi-ar plăcea şi mie să mă lupt. Tata 
a fost soldat foarte viteaz, ca George Wa
shington de viteaz. Poate fiind-că ar fi fost 
conte, dacă nu murea. Ce bine îmi pare 
că sunt oameni viteji toţi conţii! E mare 
lucru să fii viteaz. înainte mi-era cam frică 
— ştii în întuneric, dar gândindu-mă me
reu la soldaţii din vremea Revoluţiei şi la 
George Washington, m'am lecuit." 
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„Mai e şi alt folos câteodată să fii con
te" , zise d-l Havisham respicat şi-şi în
dreptă ochii cu luare aminte asupra băe-
ţelului. „Sunt conţi cari au foarte mulţi 
bani." 

Se uită la copil voind să afle, dacă mi
cul său prieten ştia ce putere are banul. 

„Asta-i lucru bun", zise Cedric. „Aş 
vrea să am bani mulţi." 

„Da?" întrebă d-l Havisham, „ce ai face 
cu e i?" 

„Apoi sunt aşa de multe lucruri de fă
cut cu banii. Vezi, e femeia cu mere. Dacă 
aş fi bogat, i-aş cumpără un cort, în care 
sâ-şi aşeze marfa, şi o sobă; i-aş mai da 
un dolar în zilele de ploaie ca să poată 
sta acasă. Ah! i-aş da şi o broboadă şi 
n'ar mai durea-o oasele. Oasele ei nu sunt 
ca ale noastre, o dor toate când se mişcă. 
E foarte greu când te dor oasele. Dacă aş 
fi destul de bogat ca să-i dau atâtea lu
cruri, sunt sigur că n'ar mai durea-o ni
mic." 

„Ei, şi ce ai mai face dacă ai fi bogat?" 
„Fireşte că aş cumpăra pentru „draga" 
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tot felul de cutii cu ace, apărători, dege-
tare, inele de aur, un dicţionar şi o trăsură 
ca să nu aibă nevoe să aştepte tramvaiul. 
Dacă i-ar plăcea rochiile de mătase roşie, 
i-aş luă una, dar ei îi plac numai ale ne
gre; m'aş duce cu ea la prăvăliile cele 
mari şi aş pune-o să-şi aleagă tot ce vrea. 
Şi apoi e şi Dick". 

„Cine e Dick?" 
. „Dick văcsueşte cişmele, e cel mai mi
nunat curăţitor de încălţăminte. Stă la col
ţul stradei în partea de jos a oraşului. II 
cunosc de mult. Odată, pe când eram încă 
mic, m'am dus să mă plimb cu „draga" 
şi mi-a cumpărat o minge, care sărea aşa 
de sus, în cât a sărit de odată prin mijlo
cul stradei pe unde erau caii şi trăsurile, 
eu am început să plâng — eram foarte 
mic, purtam rochiţă ca fetele — , Dick cu
răţa cişmele unui domn, dar le scăpă din 
mână şi se repezi printre cai şi trăsuri, ri
dică mingea de pe jos, o şterse de iioroiu 
pe haine şi mi-o dete zicând: „nu mai 
plânge, că e bine, băeţele". Draga şi cu 
mine am fost încântaţi de el. Şi de atunci, 
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de câte ori ne scoboram în oraş, vorbim 
cu dânsul. El strigă hallo! eu îi răspund 
hallo! şi apoi ne punem pe vorbă; îmi po
vesteşte cum îi merge meşteşugul. Nu i-a 
prea mers în vremea din urmă". 

„Şi ce ai vrea să faci pentru dânsul V" 
întrebă advocatul frecându-şi bărbia şi 
surâzând. 

„Ştiu eu ce-aş face; aş cumpăra partea 
lui Jack". 

„Dar cine-i J a c k ? " 
„E tovarăşul lui Dick, cel mai rău tova

răş ce şi-1 poate închipui cine va. Nu face 
onoare firmei, înşală şi-1 înebuneşte pe 
bietul Dick. De sigur că te-ar înebuni şi 
pe d-ta, dacă ai curaţi cisme toată ziua şi 
ai fi om de treabă, iar tovarăşul d-tale ar 
fi necinstit. Pe Dick îl iubesc toţi, dar pe 
Jack nu-1 poate suferi nimeni, şi de aceea 
clienţii nu se mai întorc a doua oară la 
el. De aia, dacă aş fi bogat, aş plăti lui 
Jack partea lui şi aş cumpăra un scău
nel de văcsuit pentru Dick; el zice că un 
scăunel ţine multă vreme; i-aş mai cum
păra haine şi perii noi, şi i-aş da astfel 
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mână de ajutor. El zice că nu are nevoe 
decât de o mână de ajutor şi apoi lucru
rile merg par'că ar fi unse." 

Mititelul povestea cu foc peripeţiile văc-
suitorului de cisme şi amesteca în vorbi
rea lui cu cea mai naivă bună credinţă 
expresiile ciudate ale lui Dick. I se părea 
că bătrânul care-1 ascultă, trebuia să aibă 
acelaş interes pentru prietenul lui ca el 
însuş. Şi în adevăr d l Havisham începu 
să asculte cu luare aminte, poate nu toc
mai istoria lui Dick şi a femeei cu mere, 
cât felul de povestire al acestui băeţel cu 
pârul buclat aşa plin de planuri frumoase 
pentru prietenii lui, şi care părea a se fi 
uitat de tot pe sine. 

„Dar pentru d-ta ce-ai cumpăra, dacă 
ai fi bogat?" 

„O, ce n'aş cumpăra? darmaiîntâiu i-aş 
da bani lui Mary pentru Bridget—sora ei; 
are doi-spre-zece copii şi un bărbat care 
nu poate să lucreze. Vine pe la noi şi plânge, 
şi „draga" îi pune o grămadă de lucruri 
în coş, ea începe iar să plângă şi zice: „să-ţi 
deâ D-zeu bine." Cred că d-lHobbsar dori 
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grozav să aibă un ciasornic cu lanţ de aur 
ca să-şi aducă aminte de mine, şi o pipă 
de spumă de mare. Şi apoi mi-ar plăcea 
să am o companie." 

„0 companie!" exclamăd-1 Haviaham. 
,jDa, o companie în toată regula. Să am 

torţe, uniforme şi tot ce ne treime pentru 
cei lalţi băeţi şi pentru mine. Am face mar
şuri şi mustră. Asta mi-ar plăcea dac'aşi 
fi bogat: să am o companie pe seama mea." 

Se descinse uşa şi intră d-na Errol. 
„îmi pare rău că v'am lăsat aşa de mult 

singur cu băiatul meu; dar a venit o fe-
mee sărmană, care e foarte nenorocită." 

„Băeţelul mi-a povestit despre prietenii 
lui, şi ce ar face cu banii, dacă ar fi bogat." 

„Bridget e una din prietenele lui," zise 
d-na Errol, „cu ea am vorbit în bucătărie 
E foarte supărată acum, bărbatul ei are 
reumatism articular." 

Cedric alunecă jos de pe jeţul cel mare. 
„Mă duc s'o văd si s'o întreb cum îi 

merge. E om bun, când e sănătos. Ii sunt 
recunoscător, fiindcă mi-a făcut odată o 
sabie de lemn. E om foarte îndemânatec.'-

I.nr,l„l cel mi litri. i 
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Eşî fuga din odae, iar d-1 Havisham se 
sculă de pe scaun. Se vedea că vrea să 
spue ceva anume, dar că nu prea ştia cum. 
In sfârşit se hotărî: 

„înainte de a părăsi Castelul Dorin-
court, am avut o convorbire cu Contele, 
care mi-a dat câteva instrucţiuni. Ar dori 
ca în sufletul copilului să se nască oare
care nerăbdare pentru momentul de a a-
junge în Anglia şi de a se întâlni cu bu
nicul său. Spunea că trebue să-i dau a în
ţelege băiatului că va avea bani mulţi şi 
toate plăcerile de cari se bucură copii; 
să-i împlinesc orce dorinţă şi să-i spun că 
tata mare e gata să-i dea tot ce va cere 
Cred că bătrânul conte nu se aştepta la 
ceeace am găsit aici; dar daca i-ar face 
plăcere Lordului Pauntleroy să vie în aju
torul acestei femei, ştiu că bunicul său ar 
fi supărat că nu-i împlinim dorinţa." 

Pentru a doua oară nu reprodusese 
exact cuvintele Contelui. Acesta-i spu
sese : 

„Fă pe băiat să priceapă că-i pot da tot 
ce doreşte. Fă-1 să înţeleagă ce va să zică 
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să fii nepotul Contelui Dorincourt. Cum-
pără-i tot ce-i place; umple-i buzunarii cu 
bani, şi spune-i că vin dela mine." 

Mobilul acestei mărinimii nu eră tocmai 
curat, şi dacă n'ar fi avut a face cu un 
copil aşa nevinovat şi cu o inimă plăpândă, 
i-ar fi putut face mult rău. 

Nici mama lui Cedric nu prevedea vre-o 
primejdie, ea credea că bătrânul care tră
ise ca un pusnic dela moartea copiilor săi, 
căută să câştige dragostea şi încrederea 
băeţelului prin tot felul de mijloace. Şi-i 
părea bine, că Cedric va fi în stare să-i vie 
lui Bridget în ajutor. Krâ mulţumită vă
zând că primul rezultat al neaşteptatei 
schimbări în viaţa copilului va fi putinţa 
fiu de a veni în ajutorul celor nevoiaşi. 

.Ce bune Contele şi ce fericit are să fie 
Cedric! A ţinut totdeauna la Bridget şi la 
Minai, şi în adevăr că sunt vrednici de milă! 
Mihai e lucrător bun când e sănătos, dar a 
fost bolnav multă vreme, şi acum arene-
voe de doctorii, de haine calde şi de hrană 
maibunâ.Niciel nici Bridget n'au să chel
tuiască fără socoteală banii ce-i capătă." 
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D-l Havisham îşi vâra mâna în buzuna
rul dela piept şi scoase un portofoliu în
desat. Avea o expresie stranie, se gândea 
la ce va zice Contele, când va afla care 
fusese cea dintâi dorinţă împlinită a nepo
tului său. Se întrebă ce gânduri vor trece 
prin mintea bătrânului egoist şi ursuz. 

„Nu ştiu, dacă vă daţi seama de bogă
ţia contelui Dorincourt; el poate să chel
tuiască cât vrea, şi cred că-i va face plă
cere că Lordul Fauntleroy a exprimat o 
dorinţă, care i s'a împlinit îndată. Te rog 
chiamă pe copil, şi dă-mi voe să-i înmâ
nez o mică sumă de bani pentru oamenii 
aceia." 

„Două-zeci şi cinci de dolari!" strigă 
d-na Errol; „are să li se pară o avere. Nici 
nu-mi vine să cred că e adevărat." 

„E foarte adevărat", zise d-l Havisham 
cu surâsul său obişnuit, „s'a întâmplat o 
mare schimbare in viata fiului d-talo: 
multă putere îi va da bogăţia!" 

„Şi el e aşa de mic, aşa de mic! De l-aş 
puteâînvăţâ să oîutrebuinţeze bine! Parca 
mi-e frică ! Mititelul Cedţtie al meu !" 
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Advocatul îşi drese glasul. I se muia 
inima cea rece şi bătrână privind la ochii 
ei blânzi şi speriaţi. 

„Cred, Doamnă, dacă pot judeca după 
cele ce am aflat azi dimineaţă clin convor
birea mea cu Lordul Pauntleroy, că viito
rul Conte Dorincourt se va gândi la alţii 
ca şi la el. Acum e copil, dar ne putem în
crede în el." 

Mama se duse apoi să aducă pe Cedric 
în salonaş. I). Havisham îl auzi zicând îna
inte de a intra în odae: 

„Are un rematism „infamator", e re-
matism foarte rău. Si apoi se gândeşte la 
chiria neplătită, şi Bridget zice că asta-i 
face infamaţia şi mai grea. Şi Pat ar pu
tea să intre lavre-o prăvălie, dacă ar avea 
haine." 

Băiatul avea aerul în gri j at când intră în 
odae. Ii părea grozav de rău de Bridget. 

„Draga" spune că ai dorit să viu", zise 
el d-lui Havisham. „Am stat de vorbă cu 
Bridget." 

D. Havisham se uită câteva momente 
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miratla copil aducându-şi aminte că mama 
lui spusese, că e uri băieţel foarte mic. 

„Contele Dorincourt" — începu el, ui
tând u-se spre d-na Errol. 

Mama Lordului mititel îng'enunclriă lân
gă el şi1! cuprinse în braţe: 

„Cedate", zise ea, „Contele e bunicul 
tău, ta ta lui papa al tău. K foarte, foarte 
bun, te iubeşte şi ar dori să-1 iubeşti şi tu 
pe el, fiindcă băieţii lui au murit toţi. Do
reşte să fii fericit şi să faci şi pe alţii fe
riciţi. E foarte bogat şi vrea să-ţi dea tot 
ce doreşti. I a spus-o d-lui Havisbam şii-a 
încredinţat o mulţime de bani pentru tine. 
Acum poţi să-i dai ceva lui Bridget; poţi 
să-i dai destul ca să-şi plătească chiria şi 
să-i cumpere lui Minai tot ce-i trebue. Nu 
e frumos, CedţficJ* Şi nu aşa, că e foarte 
bun?" Şi sărută obrazul copilului, caro se 
înroşise de bucurie şi de excitare. 

Cedric se uită când la mama, când la 
d-1 Havisbam. 

„Pot să am banii acum V Si-i pot da în
dată? Vroia tocmai să plece." 

0-1 Havisbam îi dete banii. 
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Ceddie eşi fuga din odae. 
II auziră strigând „Bridget!" şirepezin-

du-se în bucătărie. „Bridget, aşteaptă un 
minut! Iţi aduc parale. Sunt pentru d-ta 
îţi poţi plăti chiria. Mi i-a dat tata mare. 
Sunt pentru d-ta şi pentru Mihai!" 

„Oh! domnule Ceddie", strigă Bridget cu 
glasul înecat în lacrămi. „Aici sunt 25 de 
dolari. Unde e cuconiţa?" 

„Cred că trebue să mă duc să vorbesc 
eu cu ea", zise d-na Errol. 

Eşi şi dânsa din odae şi d-1 Havisliam 
rămase singur. Se apropie de fereastră şi 
privea, dus pe gânduri, la stradă. Se gân
dea la bătrânul Conte Dorincourt, care şe
dea în marea, bogata, dar trista biblio
tecă a Castelului, bolnav şi singur, încon
jurat de mărire şi de bogăţie, dar în rea
litate neiubit de nimeni, fiind că nici el 
nu iubise pe nimeni cu adevărat, se iubise 
numai pe sine; fusese egoist şi violent; se 
gândise aşa de mult la plăcerile şi dorin
ţele Contelui Dorincourt in cât nu-i rămă
sese vreme să se gândească la alţii; ave
rea şi puterea, numele şi rangul i se pă-
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reau lucruri de întrebuinţat numai pentru 
plăcerile şi petrecerile Contelui Dorincourt; 
şi acum ca îmbătrânise,^ din toate plăce
rile trecute îi rămăsese boala şi scârba de 
lume, căreia nici el nu-i mai plăcea. Cu 
toată splendoarea lui, eră cel mai impopu
lar bătrân din nobleţe şi rar s'ar fi găsit 
unul mai oropsit. 

Şi-ar fi putut umplea castelul cu mu
safiri, ar fi putut da mese şi vânători; dar 
ştia bine că oamenii poftiţi de el s'ar fi spe
riat de faţa lui gârbovită şi de vorbele lui 
răutăcioase. Avea o limbă straşnică şi o 
fire ciudată, îi plăcea să necăjească oa
menii, să le facă viaţa nesuferită când pu
tea, mai ales celor susceptibili, mândri sau 
sfioşi. 

D-l Havisbam îi cunoştea toate cusuru
rile şi se gândea la ele, privind pe fereas
tră la uliţa strâmtă şi liniştită. Şi în mintea 
lui se înfăţişă apoi copilul nevinovat şi 
vesel; ce contrast! Băeţelul sozând. pe je-
ţul cel mare şi istorisind despre prietenii 
Dick şi femeea cu mere, hi felul lui dră
gălaş. Apoi se gândi la veniiul cel mare, 
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V N> 
la moşiile întinse, la averea şi la pufermRî 
ere a face binele sau râul, avere ce mai cu
rând sau mai târziu va trece în mâinile 
cele mici, pe care Lord Fauntleroy le vâra 
în fundul buzunarului. 

„Are să fie deosebire mare, deosebire 
m a r e ! " 

Cedric veni înapoi d'impreunâ cu mama 
lui ; era foarte excitat. Se aşeză pe un 
scaun între d-na Errol şi advocat în ati
tudinea lui de predilecţie, cuprinzându-şi 
genunchii cu braţele : 

„Plângea!" zise el. „A spus că plânge 
de bucurie. Ce om bun treime să fie tata 
mare! n'ani ştiut că e om aşa bun. E mult 
mai plăcut să fii conte decât aş fi crezut. 
Ce bine-mi pare, grozav de bine-mi pare 
că am să fiu conte!" 

CAP. I I I . 

P l e c a r e a d e a e a s ă . 

Părerea cea bună ce o căpătase Cedric 
despre conţi se întări tot mai mult în săp
tămâna următoare. Nici nu-si mai încbi-
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puia că ar putea dori ceva pe,lume ce nu 
i s'ar fi împlinit îndată; dar de priceput cum 
se petreceau 'lucrurile acestea, n'a prea 
priceput el. După multă vorbă cu d-I Ha-
visham, a înţeles că poate cere tot ce vrea 
şi de aceea a şi început să-şi arate dorin
ţele cu o plăcere şi o simplicitate, care în
cântau pe d-lHavisliam. 

înainte, de a porni cu vaporul spre An
glia, copil u 1 făcu o sumă de lucruri ciudate, 
de care-şi aduse aminte multă vreme ad
vocatul. Aşa, de pildă, vizita pe care o fă
cuseră Iui Dick împreună; apoi mirarea 
femeei cu mere, văzându-i că se opresc 
amândoi dinaintea tarabei şi-i spun, ca an
să capete un cort, o sobă, o broboada şi 
bani, lucruri ce i se părură bătrânei cu io
tul extraordinare. 

„Am să plec în Anglia şi să fiu Lord", 
explică Cedric cu blândeţe, „şi n'aş vrea 
să mă gândesc cu jale la oasele d-tale de 
câte ori ploua. Pe mine nu mă dor oasele 
nici odată, de aceea nu-mi înebipuesc ce 
durere se ascunde în oasele altora; dar 
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mi-e foarte milă de d-ta, şi aş dori să-ţi 
meargă mai bine." 

„E foarte bună femeeă cu mere", zise 
el d-lui Havisham, când se depărtară de 
bătrâna, care nu-şi putea veni în fire de 
norocul ce deduse peste ea. „Intr'o zi am 
căzut şi mi-am jupuit genunchiul", povesti 
Cedric advocatului, „iar ea mi-a dăruit un 
măr. N'am mai uitat-o de atunci. Trebue 
să te gândeşti totdeauna la oamenii, care 
îţi fac bine." 

Nici nu-i intră în mintea lui cinstită de 
copil, că ar putea să uite cineva vreodată 
binele ce i s'a făcut, * 

întâlnirea cu Dick fusese şi mai intere
santă. II găsiră foarte necăjit de neajun
surile ce i le făcuse Jack. Aflând că Ce
dric vroia să pue capăt necazurilor sale şi 
«ă-1 lase singur stăpân pe firmă, rămase 
încremenit. Felul Lordului Fauntleroy de 
a tălmăci obiectul vizitei sale era aşa de 
simplu şi fără înconjur, în cât d-1 Havi-
*liam se minună de preciziunea explicări
lor sale. Faptul că prietenul său era Lord 
Şi în pericol de a aj unge Conte, făcii pe Dick 
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să caşte ochii şi gura, şi-i mai căzii şi pă
lăria din cap; după ce şi-o ridică de jos, 
strigă: 

„Ce-mi dai ca să te cred ?" Lordul cel mi
titel, cam jenat, răspunse totuş fără sfială: 

„La început nu vrea nimeni să creadă; 
d-1 Hobbs şi-a închipuit că mă lovise in-
solaţia. Nici eu n a ş fi crezut că o să-mi 
para bine, dar acum m'am obişnuit cu 
gândul ăsta şi mă şi bucur. (Nmtele de a-
cura e bunicul meu, şi vrea să facă tot 
ce-mi place. E foarte bun cu toate că ş 
f 'onte, mi-a trimes o sumă de bani prin d-l 
Havisham, ţi-am adus şi d-tale ceva ca să 
te scapi de Jack". 

Sl'irşitul istoriei a fost că Dick a scăpat 
de Jack şi a rămas singur stăpân pe firmă 
şi a mai cumpărat perii noui, un scăunel mi
nunat şi toate uneltele trebuincioase. Nu-i 
venea să creadă ochilor, precum i se în
tâmplase şi femeiei cu mere, se uita ne-
domirit la binefăcătorul său şi parcă-i eră 
frică să nu se deştepte din vis. Până ce-1 
apucă Cedric de mână ca să-şi ia rămas 
bun, i se tot păruse că e pe altă lume. 
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„Adio", zise copilul; şi cu toate că cerca 
să se stăpânească, îi tremură glasul şi i 
se împăenjeniră ochii 

„Nădăjduesc că are să-ţi meargă bine 
cu meşteşugul. îmi pare rău că plec şi te 
părăsesc, dar poate mă mai întorc când oi 
fi Conte. Aş dori să-mi scrii, fiindcă am 
fost totdeauna prieteni buni. Dacă îmi scrii, 
iată unde să-mi adresezi scrisoarea." li 
dete o fiţuică de hârtie. „Nu mă mai cliia-
mă Cedric Errol; acum mă chiamă Lord 
Pauntleroy. — Adio, Dick". 

Dick ridică ochii spre el, genele-i erau 
umede. Nu era un curăţitor de cisme cu 
creştere, şi i-ar fi fost greu să exprime ce 
simţea, chiar de ar fi încercat; poate de 
aceea nici n'a încercat şi clipea numai din 
ochi şi înghiţea din greu 

„Aş vrea să nu pleci", zise cu glas ră
guşit. Apoi iar clipi din ochi. După aceea 
HO uită la d-1 Havishain si puse mâna Ia 
Şapcă: „Mulţumim, domnule, că ai venit cu 
«1 Şi pentru ce mi-ai adus, şi pentru toi 
ce ai făcut. E minunat băiat. Am ţinut 
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totdeauna la dânsul. E aşa de curios, aşa 
de curios !" 

Când îl văzu că pleacă, se uită după 
dânşii, pe ochi i se aşezase ca o ceaţă şi 
simţea un nod în gât privind la băeţel, 
care umbla sprinten alături de tovarăşul 
său nalt la trup şi cu chipul serios. 

Până în ziua plecării Lordul cel mititel 
petrecu în prăvălia d-lui Hobhs toată vre
mea pe care eră stăpân. Ochii d-lui Hobhs 
se întunecaseră, iar mintea îi erâ frămân
tată. Când îi aduse micul prieten ca dar 
de plecare un ceasornic de aur cu lanţ, nici 
nu mai erâ în stare să se bucure de el. A-
şeză cutia pe genunchi şi începu să-şi su
fle nasul cu zgomot. 

„E ceva scris înăuntru, pe capac", zise 
Cedric. Eu am spus ceasornicarului ce să 
pue acolo : Pentru d-l Ilobbs, dela cel mai 
bun prieten Lordul Fauntleroy. Aste rân
duri când citeşti, la mine să te gândeşti. 
Nu vreau să mă uiţi." 

D-l Ilobbs îşi suflă iar nasul cu sgomot. 
„Nu te voi uita", zise el cu glasul năbuşit 
ca şi Dick; „dar nici d-ta să nu mă uiţi pe 
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mine, când vei fi în mijlocul aristocraţiei 
engleze." 

„N'am să te uit or unde aş fi. Mi-am 
petrecut ceasurile cele mai fericite cu d-ta, 
cel puţin multe din ceasurile cele mai fe
ricite. Nădăjduesc, că ai să vii samă vezi. 
Sunt sigur, că bunicului o să-i facă mare 
plăcere. Poate să-ţi scrie şi să te poftească, 
dacă-i vorbesc de d-ta. N'are să te supere 
că e conte, nu e aşa? N'ai să-i refuzi invi
tarea fiind-că e Conte ? 

„Am să viu să te văd", răspunse d. 
Hobbs. Şi astfel liotărâră, că dacă o primi 
o invitare din partea Contelui să petreacă 
vre-o câte va luni la castelul Dorincourt, 
va căuta să-şi uite prejudecăţile republi
cane şi-şi va găti imediat geamantanul. 

In sfârşit toate pregătirile erau. făcute; 
sosi şi ziua, în care lăzile fură duse pe va
por, şi bătu ceasul, în care trăsura aşteptă 
la poartă. Copilul fu cuprins de un simţi-
mânt de singurătate. Mama lui se încin
sese pe câte-va ceasuri în odae, şi când se 
cobori mai târziu pe scări, era cu ocbii 
plânşi, iar buzele-i tremurau. Cedric se re-
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pezi la dânsa, ea se aplecă spre băiat, îl 
cuprinse în braţe si se sărutară lung. Sim
ţeau că erau trişti amândoi, dar nu-şi de-
deau seama, pentru ce? 

Apoi zise: „Ce mult am iubit noi casa 
asta, nu e aşa? să ne gândim totdeauna 
cu plăcere la dânsa, nu e a şa?" 

..Da Ceddie", răspunse mama, cu glasul 
stins. 

Se urcară în trăsură, Cedric lipit de 
maică-sa, şi când îşi scoase ea capul pe 
fereastră spre a se uita înapoi, el privi la 
dînsa, o apucă de mână şi o strânse cu pu
tere. 

Apoi se suiră pe vapor în mijlocul sgo-
motului şi mulţimei; veneau trăsuri care 
aduceau pasageri; călătorii îşi căutau ba
gajele şi le era teamă să nu vie prea târ
ziu; lăzi mari erau trântite jos, altele a-
şezate la locul lor; marinarii desfăşurau 
frânghiile şi alergau de ici colo; ofiţerii 
dedeau ordine; doamne, domni, copii şi 
doici soseau mereu pe vapor—unii păreau 
veseli şi râdeau, alţii erau tăcuţi şi trişti. 
din vreme în vreme plângea câte cine-va 
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cu batista la ochi. Cedric găsi o mulţime 
de lucruri care-1 interesară, se uită la ro-
togoalele de frânghii, la pânze, la catargul 
cel nalt care părea că se atingea de cerul 
albastru; începu să plănuească cum să stea 
de vorbă cu marinarii şi să afle ceva de la 
ei despre piraţi. 

Eră tocmai spre plecare, sta rezemat 
pe pod şi privea la ultimile pregătiri bu-
curându-se de strigătele marinarilor şi ale 
hamalilor din port, când îi fu atrasă aten
ţia de un sgomot în apropiere. Cineva se 
îmbulzea printre mulţime şi se repezi spre 
dânsul. Era un băiat cu ceva roşu în mână, 
era Dick! Sosi gâfâind lângă Cedric. 

„Am alergat tot drumul," zise el. „Am 
venit să te văd plecând. Negoţul merge 
prima! Am cumpărat asta pentru d-ta cu 
câştigul de eri. O poţi întrebuinţa, când 
vei fi printre oameni mai de seamă. Am 
pierdut hârtia în care era înfăşurată, mi-a 
căzut pe scară în îmbulzeală. Nu vroiau 
să mă lase să mă sui. E o basma." 

t e spuse toate într'un suflet parcă era 

fardul cel mititel. 6 
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o singură frază. Sunase clopotul înainte 
de a fi putut zice Cedric un cuvânt. 

„Adio, pune-o când vei fi printre oa
meni mai de seamă!" şi dispăru. 

Peste câteva clipe îl văzură cum îşi 
făcea drum prin mulţime şi sări pe mal 
tocmai când se ridica puntiţa dela vapor. 
Rămăsese pe cheu şi făcea semne cu şapca. 

Cedric fâlfâia cu batista adusă de Dick; 
erâ de mătase roşie cu potcoave şi capete 
de cai. 

Mare gălăgie şi învălmăşeală! Cei de pe 
cheiu începură să strige pe prietenii de pe 
vapor, iar aceştia le răspundeau. 

Adio! Adio! Adio! Nu ne uitaţi, scrieţi. 
dela Liverpool. Adio! Adio! 

Lordul Fauntleroy se rezimâ de parina-
clâcul podului şi fâlfâia cu batista roşie. 
„Adio, Dick, îţi mulţumesc! Adio!" 

Şi vaporul cel măreţ se puse în mişcare, 
lumea tot striga. Mama lui Cedric îşi lăsă 
vălul pe obraz, iar pe cheiu învălmăşeala 
creştea tot mai mult; dar Dick nu vedea 
decât figura senină şi părul cel minunat 
ce fâlfâia în vânt şi 'n care se oglindeau 
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razele soarelui, n'auzeâ alta decât glasul 
încântător care striga „Adio, Dick!", pe 
când Lordul cel mititel se depărta încet din 
locul naşterei spre ţara necunoscută a 
strămoşilor săi 

CAP. IV. 

I n A n g l i a . 

Pe drum îi istorisi lui Cedric mama sa, 
că nu aveau să şadă împreună; când în
ţelese de ce era vorba, copilul fu cuprins 
de întristare, şi d-1 Havisham constată că 
bătrânul Conte fusese foarte cuminte, lu
ând hotărârea ca d-na Errol să locuiască 
în apropierea băiatului şi să-1 vadă des; 
căci erâ sigur că n'ar fi putut să trăiască 
despărţiţi. Dar mama se pricepu să ia pe 
băieţel cu blândeţe, îl desluşi că vor şedea 
aşa de aproape unul de altul, în cât se li
nişti şi-i peri frica de a fi despărţit de ea. 

„Casa mea nu e departe de Castel, Ce
dric", zicea ea decâte ori aducea el vorba 
despre asta, „e foarte aproape şi poţi să 
dai o fugă decâte ori vrei să vii să mă 
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vezi, o să ai atâtea lucruri de istorisit! 
Şi o să fim aşa de fericiţi amândoi! E un 
lucru foarte frumos. Papa mi-a vorbit de 
atâtea ori despre Castel, îi plăcea aşa de 
mult ! Să vezi că şi ţie o să-ţi placă." 

„Mi-ar plăcea mai bine dacă ai trăi CU 
mine în el", răspunse mititelul suspinând. 

I se părea aşa de ciudat ca mama să lo
cuiască într'o casă şi el într'alta. 

D-na Errol crezu de cuviinţa să nu-i 
spue adevăratul motiv pentru care se în
tocmiseră lucrurile aşa 

„E mai bine să nu ştie", zise ea d-lui Ha-
visham, „n'ar înţelege, i-ar pricinui durere 
de geaba, şi cred că se va obişnui şi va 
iubi mult mai mult pe bunicul său, dacă 
nu va şti că mă urăşte aşa de amarnic. 
El nu cunoaşte ură şi asprime, şi i-ar fi. 
grozav să afle, că mă urăşte cineva pe 
mine. E aşa de iubitor şi-i sunt aşa de 
dragă! Mai bine să nu ştie până s'o face 
mai mare, şi apoi e mai bine şi pentru 
Conte; ar fi o înstreinare între ei, cu toate 
că Cedric e aşa copil". 

Cedric află deci, că erau împrejurări mis-
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terioase, care au pricinuit această întoc
mire, împrejurări, pe care nu le putea pri
cepe fiind prea mic, dar care i se vor tăl
măci când seva face mai mare Eră mirat, 
dar la urma urmei nu-i ardea lui de îm
prejurările acelea; şi după multă vorbă cu 
mama sa, care scotea la iveală numai păr
ţile plăcute, cele neplăcute începură dela 
sine să rămâe în umbră; d-1 Havisbam îl 
vedea din vreme în vreme şezând cu fe
lul lui nostim de bătrân şi privind la mare 
cu figura serioasă, şi adese ori auzea câte 
un suspin, care nu era de copil. 

„Nu-mi place", zise el odată vorbind 
serios cu advocatul, „nu-mi place: dar 
sunt multe lucruri grele în viaţa asta, şi 
treime să avem răbdare. Aşa zicea Mary, 
şi l-am auzit pe d-1 Hobbs spuind tot ast
fel. Şi „draga" vrea să-mi placă să trăesc 
cu tata-mare, fiindcă, vezi, i-au murit toţi 
copii lui, şi asta e lucru foarte trist. E 
foarte greu să te gândeşti, că i-au murit 
cuiva toţi copii; unul din ei a murit chiar 
făr de veste." 

Ceeace încântă pe oameni, când făceau 
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cunoştinţa Lordului celui mititel, era aerul 
serios, cu care sta de vorbă; observaţiile 
lui bătrâneşti împreunate cu faţa lui de 
copil nevinovat îi dădeau un farmec deo
sebit. Eră aşa frumos cu obrazul rumen 
şi zulufii aurii! şi când şedea cu genunchii 
cuprinşi în mâini şi vorbea cu mare serio
zitate, erâ un izvor de petrecere pentru cei 
ce-1 înconjurau. D-l Havisham începii în 
cetul cu încetul să prindă dragoste de el 
şi să-i placă să stea împreună cu dânsul. 

„Ai să încerci să iubeşti pe Conte?" îl 
întrebă advocatul. 

„Da, răspunse copilul. „Mi-e rudă, şi tre-
bue să-ţi iubeşti rudele; şi afară de asta 
a fost foarte bun pentru mine. Când face 
cineva atâta pentru tine şi vrea să ţi se 
împlinească toate dorinţele, l-ai iubi şi 
dacă nu ţi-ar fi rudă; dar dacă ţi-e rudă 
şi face toate astea, apoi trebue să-1 iubeşti 
foarte mult, nu-i aşa ? 

„Crezi că el are să te iubească pe d-ta!" 
„Fireşte, fiindcă, vezi, mi-e rudă, şi a-

i'ară de asta sunt băieţelul băiatului lui—-
şi apoi nu vezi, că trebue să mă iubească, 
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altfel n'ar fi trimis după mine şi n'ar fi 
voit să am tot ce doresc." 

„Ai dreptate, aşa e", răspunse advo
catul. 

„Fireşte că e asa, nu crezi şi d-ta că e 
aşa ?" zise Cedric. „Neapărat că un bunic 
trebue sâ-şi iubească nepotul." 

Cei ce fuseseră bolnavi pe mare, îndată 
ce se aşezară pe jeţurile de pe podul va
porului, aflară istoria ciudată a Lordului 
Pauntleroy, şi fîe-care se interesă de băie
ţel care alergă pe vapor, or se plimbă li
niştit alături de maică-sa sau de bătrânul 
advocat, or vorbea cu marinarii. II iubeau 
toţi; el îşi câştigă prieteni pretutindeni 
fiindcă eră totdeauna gata să se împrie
tenească cu oamenii. 

( ând se plimbau domnii pe pod şi-1 che
mau să se plimbe cu ei, umblă cu pas mă
surat şi hotărât, răspundea vesel Ia glu
mele lor; când vorbea cu damele, se auzeau 
totdeauna râsete din cercul, în mijlocul 
căruia se află; când se juca, erâmare petre
cere printre copii. Dar cei mai buni prieteni 
îi erau marinarii; asculta la istorii minunate 
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despre piraţi, corăbii înecate şi insule de
şerte ; învăţa întrebuinţarea frânghiilor şi 
dobândea cunoştinţe însemnate cu privire 
la catargul cel mic şi cel mare. Conversaţia 
lui se împestriţa cu expresii maritime, şi 
odată isbucnirâ în hohot de râs damele şi 
domnii, când îl auziră zicând: „dar frig mai 
e azi, par'că stă să crape catargul." 

Rămase uimit, când văzu pe toţi că râd; 
exclamaţia aceea o auzise de la un mari
nar bătrân, Jerry, care-i povestea istorii 
multe şi vorbea adesea de catarg. 

Dacâte-ai încrede în povestirile lui Jerry, 
ar fi făcut vre-o trei mii de călătorii pe 
mare, şi de fie-care dată ar fi fost asvârlit 
de furtună cu corabia pe o insulă plină de 
canibali setoşi de sânge. Tot după aceste 
povestiri părţi din trupul său au fost fripte 
şi mâncate, după ce-1 scalpaseră de vre-o 
douăzeci de or i ! 

„De aceea e aşa chel," explică Lordul 
Pauntleroy mamei sale. „Dacă ai fost scal-
pat de mai multe ori, nu-ţi mai creşte pă
rul la loc. Lui Jerry nu i-a mai crescut de 
la data din urmă, când 1-a scalpat regele 



LORDUL CEL MITITEL. 

Parromachaweekinilor cu un cuţit făcut 
din osul capului şefului Wopsemumkilor. 
El zice că a fost una din vremurile cele 
mai grele, prin care a trecut. Eră aşa de 
înspăimântat când a văzut pe rege cu cu
ţitul de-asupra capului, în cât i s'a sbârlit 
părul ca o perie, şi de atunci nu s'a mai 
aşezat la loc; şi de aceea seamănă şi acum 
a perie. Nici n 'ammai auzit aşa lucruri ca 
cele păţite de Jerry. Mi-ar plăcea grozav 
să povestesc d-lui Hobbs despre e l ! " 

Când era vremea prea urâtă şi lumea 
rămânea jos în salon, prietenii lui în vârstă 
îi cereau să istorisească despre „sperien-
ţele" lui Jerry; el se aşeză şi începea po
vestirea cu vădită bucurie, aşa că se poate 
zice, că n'a fost călător mai .popular- pe 
vre-o corabie, care să treacă peste oceanul 
Atlantic, ca mititelul Lord Fauntleroy. 
Totdeauna gata să contribue la petrecerea 
celorlalţi, eră încântător cu felul lui incon
ştient de a deveni persoana principala în-
tr'o adunare. 

Câte odată spunea mamei sale : „isto
riile lui Jerry teresează aşa de mult pe 
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toată lumea. Ştii, dragă, eu Ie găsesc aşa 
„straordinare" în cât, dacă nu i s'ar fi în
tâmplat chiar lui Jerry, par'că nu mi-ar 
veni să le cred ; dar i s'au întâmplat chiar 
lui... şi apoi ştii, e lucru ciudat, câte odată 
poţi să greşeşti dacă ai fost scalpat aşa 
des, te poţi uşor înşela, poţi să ajungi 
uituc". ! 

Trecuseră zece zile de când îşi luase ră
mas hun de la Dick până ajunse la Liver
pool; în noaptea zilei a Unsprezecea se 
opri trăsura, care-1 adusese cu mama sa 
şi cu d-1 Havisham de la gară, la Court-
Lodge. In întunerec nu putură deosebi casa 
bine. Cedric zări numai că trăsura trece 
sub nişte copaci înalţi, .iar peste puţin văzu 
o uşă deschisă şi.o lumină mare. 

Venise şi Mary din America; ea era să 
rămână în serviciul stăpânei sale, dar ajun
sese acasă înaintea lor. Când sări Cedric 
clin trăsură, văzii vre-o doi servitori în an-
treul mare şi frumos luminat, iar pe Mary 
stând în dreptul uşei. 

Lordul Fauntleroy se repezi la ea cu un 
ţipăt de bucurie. 
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„Ai şi sosit, Mary? Mary e aici, dragă", 
şi începu să sărute pe slujnică pe obrajii 
ei roşii. 

„Inii pare bine că te găsesc aici, Mary'-, 
zise d-na Errol cu blândeţe. „E o mare 
uşurare să te am cu mine, nu mi se pare 
locul aşa de străin". Şi întinse mâna, pe 
care i-o strânse Mary, par'că ar fi voit s'o 
îmbărbăteze. înţelegea ea ce străină are 
sase simtă această mamă, care-spărăsise 
ţara şi acum avea să se despartă şi de 
copilul ei. 

Servitorii englezi se uitau curioşi la 
mamă şi la băiat. Auziseră tot felul de svo-
nuri despre amândoi; ştiau ce supărat fu
sese Contele şi de ce trebuia să şadă mama 
singură la Court-Lodge, iar copilul la Cas
tel; ştiau-câtă avere era să moştenească 
băiatul, ce om sălbatec era bunicul cu po
dagra şi ce fire rea avea. 

N'o să aibă train plăcut bietul băeţel", 
şopteau ei între ei. Dar ce fel de Lord eră 
mititelul, care sosise în mijlocul lor, nu 
Ştiau; nu cunoşteau firea viitorului Conte 
Dorincourt. 
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El îş scoase paltonul, obişnuit să vadă 
singur de dânsul, şi începu să privească 
în jurul său. Se uita la sala cea mare, la 
coarnele de cerb, la cadrele atârnate pe 
pereţi; îi păreau ciudate, fiindcă nu vă
zuse nici odată lucruri de soiul acesta în-
tr'o locuinţă particulară. 

„Ce casă frumoasă, dragă, nu e a şa? 
îmi pare bine că ai să şezi aici. Casa e foarte, 
foarte mare". 

Şi în adevăr că era foarte mare în com
parare cu cea dela New-York, era fru
moasă şi veselă. 

Mary le apucă înainte pe scară, ei se 
suiră după dânsa şi intrară într'un iatac 
îmbrăcat în cit de coloare deschisă, focul 
pâlpâia în sobă, iar o pisică albă mare, an
gora; dormea întinsă pe covor. „Econoa
ma dela Castel a trimis pisica pentru d-v.", 
zise Mary. „E o femee foarte cum se cade, 
şi a făcut tot ce a putut ca să vă pregă
tească o primire bună. Am văzut-o, iubea 
foarte mult pe căpitan, şi a zis că, dacă 
vedeţi pisica asta dormind pe covor, n'o 
să vi se pară casa pustie. A cunoscut pe 
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răposatul căpitan Errol când era copil, 
zice că eră frumos şi că avea totdeauna 
o vorbă bună pentru orcine, fie şi mai de 
rând Atunci i-am spus, că a lăsat un bă
iat care seamănă cu dânsul, şi că n'a fost 
băieţel mai minunat, care să fi rupt pan
tofi pe lumea asta." 

După ce-ş schimbară hainele de drum, 
se coborâră iar pe scări şi intrară într'o 
odae spaţioasă şi veselă; tavanul eră cam 
jos, mobilele grele frumos cioplite, scau
nele cu spate înalt dintr'o singură bucată, 
de-alungul pereţilor, îmbrăcaţi în lemn, se 
înşirau dulapuri cu sertare bogat împodo
bite. Dinaintea focului eră o piele de tigru, 
în dreapta şi în stânga sobei două jeţuri 
mari. Pisica, pe care o mângâiase Lordul 
Pauntleroy, se luase după dânsul pe scări, 
Şi când se întinse el pe pielea de tigru, ea 
se încovrigă la spatele lui, par'că ar fi 
vroit să se împrietenească cu dânsul. Ce-
dric eră încântat, îşi vârî capul în blana 
pisicei şi nici nu auzea ce spuneau mama 
Şi d-1 Havisham. 

Aceştia vorbeau foarte încet; d-na Er-
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rol eră palidă şi turburată. „N'are să plece 
astă seară? Poate rămăneâ cu mine Ia 
n o a p t e ? " 

„Da", răspunse d-1 Havisham. „Nu e 
nevoe să se ducă de astă seară; am să trec 
eu pe la Castel. îndată ce vom4(mâncat, 
şi să vestesc pe Conte despre sosirea noa
stră". 

D-na Errol îşi aruncă ochii spre Cedric. 
Eră culcat pe pielea de tigru, flacăra fo
cului îi lumină obrazul cel frumos şi părul 
buclat, pisica torcea fericită, îi plăcea mân
gâierea manei celei mici în blana ei. 

D-na Errol zâmbea, de şi trista. „Cpn-
„tele nici nu ştie ce-mi ia. Vrei să-i spui, 
te rog, că aş dori să nu-mi deâ bani?" 

„Bani ?" strigă advocatul. „Vrei să vor
beşti de venitul, pe care doreşte să ţi-1 asi
gure ?" 

„Da", răspunse ea cu simplicitate. „Aş 
vrea mai bine să nu mii dea. Trebue sa 
primesc locuinţa şi să fiu recunoscătoare, 
fiindcă pot şedea aproape de copilul meu; 
am ceva bani ai mei, destul pentru a trăi 
modest, şi aş vrea mai bine să nu primesc 
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alţii. Fiindcă-i sunt aşa de antipatic? ' " 
s'ar părea că-i vând pe Cedric, daca aş 
primi bani. Mă despart de el numai, fiind-
că-1 iubesc destul de mult ca să mă uit pe 
mine pentru binele lui, şi fiind-că ştiu că 
şi tatăl său ar fi dorit-o." 

D-l Havisham îş freca bărbia. 
„Curios; are să se necăjească, fiind-că 

n'o să priceapă !" 
„Cred că are să priceapă după oare care 

reflecţie. N'am. nevoe de bani, şi cum să 
primesc luxul dela un om, care mă urăşte 
aşa de tare, încât îmi ia copilul, copilul 
fiului său?" 

I )-l Havisham sta pe gânduri. 
„Voîu încercă să-1 fac să priceapă." 
Apoi li se aduse de mâncare, şi se aşe

zară cu toţii la masă, pisica' se cocoţă pe 
un scaun alături de Cedric şi-ş urmă mior
lăitul mulţumită, toatăvremea. 

După masă se duse d-l Havisham la 
Castel şi fu îndată primit'de Conte. 

Acesta eră aşezat pe jeţ la gura sobei 
cu piciorul bolnav rezemat pe un scăunel. 
Se uită la d-l Havisham, care observă că,' 
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cu toate silinţele ce şi le dedea Contele să 
pară indiferent, era nervos şi neliniştit. 

„Ei, Havisliam, te-ai întors ? Ce veste ?" 
„Lordul Fauntleroy şi maică-sa sunt la 

Court-Lodge",răspunsed-1 Havisliam. „Au 
făcut călătoria cu bine şi sunt sănătoşi." 

Contele îşi mişcă mâna cu nerăbdare. 
„îmi pare bine, până aci toate bune. 

la-ţi un scaun şi să-ţi aducă un pahar de 
vin,—Alta?." 

„Lordul rămâne cu maicâ-sapeste noap
te. Mâine îl aduc la castel." 

Contele îşi rezemase cotul pe braţul je
ţului, ridică mâna în sus şi-şi umbri ochii. 

„Bine, urmează. Ştii că ţi-am spus să 
nu-mi scrii, şi de aceea nu ştiu nimic. Ce 
fel de băiat e ? De mamă nu-mi bat capul; 
ce fel de băiat e el ?" 

D-1 Havisliam înghiţi din paharul de vin, 
pe care şi-1 umpluse, şi rămase cu el în 
mână. 

„E greu de judecat firea unui copil de 
7 ani", răspunse advocatul chibzuit. 

Prejudecăţile Contelui erau foarte în
rădăcinate. Ridică ochii şi strigă: 
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„Un smintit, or un prost? Se simte sân
gele american ?" 

„Nu cred să-i ii stricat sângele ameri
can," răspunse omul de legi cu răceală. 
„Nu mă pricep la copii, dar mie mi s'a pă
rut mai curând un băiat deştept." 

Felul său de a vorbi era totdeauna rece 
şi cumpătat, dar de data asta era şi mai 
rece ca de obiceiu. I se părea că e mai bine 
să judece Contele singur şi să fie cu totul 
nepregătit pentru impresia ce va primi 
după întâlnirea cu nepotul său. 

„Sănătos şi bine făcut?" 
„Pare sănătos şi e răsărit la trup." 

.„Cu picioarele drepte şi plăcut la ve
d e r e ? " mai întrebă Contele. 

Un surâs apăru pe buzele d-lui Havis-
bam. îşi aduse aminte tabloul dela Court-
Lodge—trupul frumos şi graţios al băia
tului întins pe pielea de tigru, părul blond 
şi buclat răspândit înaintea focului, obrajii 
lui trandafirii. 

„E mai curând frumos, aşa cel puţin mi 
s'a părut mie, dar — precum am zis, — nu 

•tlitl r I mtlit I. 
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sunt bun judecător ; cred însă, că o să-1 
găsiţi mai altfel decât copii englezi." 

„Despre asta nu mă'ndoesc", mormăi 
Contele, pe care-1 apucase un acces de po
dagra. „Nişte cerşetori obraznici, copii a-
mericani; asta am auzit-o destul de des." 

„Nu e vorba de obzăznicie aici. La drept 
vorbind nici nu prea pot descrie cum e. 
A trăit mai mult cu oameni în vârstă de
cât cu copii, şi deosebirea consistă într'un 
amestec de maturitate şi de copilărie." 

„Obrăznicie americană!" răspunse Con
tele, „am mai auzit eu multe despre asta. 
Ei o numesc precocitate şi libertate. 0-
biceiuri mojiceşti şi obraznice; asta e ! " 

D-l Havisliam mai înghiţi din pahar. 
Nu-i plăcea să discute cu bătrânul, mai a-
les când îl ştia apucat de podagra. La a-
semenea ocazii era mai bine să-1 laşi în 
pace. Se făch tăcere. Apoi începu d-l Ha
visliam iar să vorbească. 

„Sunt însărcinat să vă spun ceva din 
partea d-nei Errol." 

Contele se sburlî. 
„ C e e ? " 
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„Zice că nu e novoe, de vreme ce legă
turile d-voastră nu sunt prieteneşti. . ." 

„Nu sunt prieteneşti!" strigă Contele, 
„cred şi eu că nu sunt prieteneşti! Mi-e 
groază să mă gândesc la ea. O americană, 
care umblă după bani! Nu vreau s'o văd!" 

„Nu puteţi spune că umblă după bani; 
nu cere nimic şi nici nu primeşte banii, pe 
cari voiţi să-i daţi." 

„Toate astea sunt mofturi, vrea să mă 
învârtească şi să mă facă s'o primesc. Cre
de, că am să mă minunez de duhul dum
neaei. N'am să mă minunez de nimic. Asta 
eneatârnarea americană! Nu vreau să tră
iască la poarta parcului meu ca o cerşe
toare. Dacă e mama băiatului, trebue să-şi 
ţie rangul, şi are să şi-1 ţie. Banii o să-i 
primească de voe de nevoe." 

„N'are să-i cheltuiască", zise d-1 Ha-
visham. 

„Asta nu-i treaba mea, de-i cheltueşte 
sau ba, are să-i primească; şi n'o să poată 
istorisi lumii, că trâeşte ca o cerşetoare, 
fiindcă n'am voit să fac nimic pentru dînsa. 
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Vrea sâ-1 facă pe băiat să mă creadă rău. 
De sigur că 1-a şi otrăvit împotriva mea!" 

„Ba nu; mai sunt însărcinat să vă spun 
încă ceva şi veţi vedea că nu aveţi drep
tate." 

„Nu vreau să mai aud nimic !" strigă 
Contele cu glasul năbuşit de necaz şi de 
podagra. 

Dar d-1 Havisham urmă : 
„Se roagă să nu afle lordul Fauntleroy, 

că-1 despărţiţi de dânsa din pricina anti
patiei D-voastră împotriva e i ; crede ca, 
dacă ar şti aceasta copilul, s'ar pune ca 
un fel de piedică între D-voastră şi el. Zice, 
că băiatul n'ar pricepe, poate i-ar fi frică 
de D-v. şi n'ar mai putea să vă iubească. 
Lui i-a spus, că e prea tânăr ca săînţeleagă, 
dar că are să afle tot, când va fi mai mare. 
Ea doreşte să nu fie nici o umbră între 
Dv. şi el, cândva veţi vedea pentru întâia 
oară." 

Contele se rezimă de fundul jeţului. 
Ochii străluceau sub sprâncenele stufoase. 

„Ia ascultă, ce-ţi închipueşti ? că mama 
nu i-a spus ?" 
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„Nici o vorbă", răspunse advocatul cu 
răceală, „copilul vă crede cel mai bun şi 
mai iubitor tată mare. N'a auzit un cuvânt, 
care să-1 facă să se îndoiască de d-v. Şi 
fiind-că v'am îndeplinit porunca în toate 
amănuntele la New-York, vă priveşte ca 
o minune de mărinimie!" 

„Zău?" întrebă Contele. 
„Pe cinstea mea, şi părerea ce o va că

păta despre d-voastră, atârnă cu totul de 
la d-voastră. Şi dacă am voe să vă dau un 
sfat, cred că veţi dobândi tot de la dânsul 
mimai să nu vorbiţi de rău pe maică-sa." 

„He, be, băiatul n'are de cât 7 ani." 
„A trăit aceşti 7 ani nedespărţit de 

dânsa si o iubeşte din toată inima." 

CAP. v 

La Caste l 

Era târziu după amiaz, când se ivi în 
("ilea spre Castel trăsura, în care şedeau 
Lordul cel mititel si d-1 Havisbam. Contele 
poruncise să vie nepotul său spre vremea 
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mesei şi, pentru motive de el cunoscute, 
spusese ca să nu fie întovărăşit de nimeni, 
când va intră la dânsul în odae. 

Pe când trecea trăsura de-alungul aleei, 
Lordul Pauntleroy şedea rezemat pe per
nele luxoase şi se uita cu interes în jurul 
lui. Ii plăcuse trăsura, caii mari, hamurilev 

strălucitoare, vizitiul şi feciorul cu livreaua 
bogată, dar mai presus de toate îl intere
sau armăriile de pe uşile trăsurei; făcuse 
cunoştinţă mai de aproape cu feciorul de 
pe capră pentru a-i putea cere desluşiri 
despre acele pajure. 

Când ajunse trăsura la poarta parcului, 
copilul scosese capul pe fereastră spre a 
se uită mai bine la leii săpaţi în piatră, 
cari se aflau lângă intrare. Poarta fu des
chisă de o femee stacojie la faţă şi cu 
privirea blajină, ea eşisedintr'o căsuţă aco
perită cu ederă. Doi copii cu ochii mari a-
lergau să se uite la băieţelul din trăsură, 
care privi şi el la dânşii. Mama lor surâse 
şi se închină, copii se ploconiră şi ei. 

„Par'că mă cunoaşte", zise Lordul Paunt-
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leroy scoţând beretul de catifea neagră 
de pe cap şi surâzând. 

„Ce mai faci?» întrebă el vesel. „Bună 
ziua'1. 

Femeea îi părea foarte mulţumită, fiind
că surâdeâ şi-1 privea cu ochi albaştri, 
blânzi. 

„Dumnezeu să-ţi dea sănătate", răspunse 
femeea. „Să-ţi dea noroc şi fericire şi să-ţi 
ţie frumuseţea! Bine ai venit!" 

Lordul Fauntleroy scoase iarăş beretul 
şi-i dete din cap, trecând pe dinaintea ei. 

„Kemeea asta-mi place"; zise el, „Se 
vede că-i sunt dragi copii. Aş vrea să viu 
să mă joc cu copii ei. O fi având destui, 
ca să facem o companie întreagă?" 

D-l Havisham nu-i spuse, că de sigur 
n'are să aibă voe să se joace cu copii por
tăresei; avea băiatul destulă vreme sa le 
afle astea toate. > 

Trăsura trecu printre copacii cei mari, 
care-ş încrucişau ramurile stufoase alcă
tuind o boltă. Cedric nu văzuse nici odată 
cpjpaci aşa nalţi şi groşi care-ş aplecau 
cr&cile aşa de jos. Nn ştia încă pe atunci, 
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că, Dorincourt era unul din cele mai re
numite castele din Anglia; că avea parcul 
cel mai mare şi cel mai frumos, şi că a-
leea, prin care trecuse, eră fără pereche; 
dar simţea frumuseţea de pretutindeni. Ii 
plăceau copacii nalţi şi groşi, prin crăcile 
cărora se jucau ultimele raze ale soarelui, 
li plăcea tăcerea ce-1 înconjura, livada 
verde întinsă a parcului cu câte un copac 
stufos presărat ici şi colo, iar pe alocurea 
alţi copaci aşezaţi lângă olaltă; ferigele 
mari şi campanulele vinete care-ş scutu
rau clopoţeii în vânt. 

Chiuia de hucurie, când alergă în fuga 
mare câte un epure de casă, a cărui co
diţă albă se mai zărea din depărtare. Apoi 
ridicându-se un stol de prepeliţe, băiatul 
începu să bată din palme de fericire. 

„Ce loc frumos, nu e a ş a ? " zise d-lui 
Havisham. „Nam mai văzut nici odată aşa 
ceva E mai frumos chiar decât Parcul 
Central." 

Era cam mirat de lungimea drumului. 
„Cât e de la poartă până la scară V" în

trebă el însfârsit. 
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„Intre 5 şi (i kilometri", răspunse ad
vocatul. 

„Lungdrum pentru un om casă ajungă 
la uşa locuinţei sale", zise mititelul. 

La fie-care pas vedea ceva nou, de care 
se minuna. Când zări căprioarele,, unele 
culcate în iarbă, altele stând cu capetele 
întoarse spre trăsura, care le turbură liniş
tea prin sgomotul roatelor, nu-şi mai stă
pâni încântarea. 

„A fost vre-un circ", strigă el, „sau şed 
ele tot-deauna aici? ale cui sunt ?" 

„Şed aici tot-deauna", zise d-1 Havisbam 
„şi sunt ale Contelui, bunicul dumitale." 

Curând după aceasta se văzîi castelul 
cenuşiu. Se înălţă frumos şi măreţ, razele 
soarelui din spre apus se oglindeau pe ne
număratele lui ferestre. Zidurile cu tur
nuri erau acoperite cu ederă, iar înaintea 
scării se întindeau terasele de brazdă cu 
numeroase flori de toate feţele. 

„E cel mai frumos loc, pe care l-am vă
zut vre-o dată", zise Cedric cu obrajii 
aprinşi. „Par'că e palatul unui rege. Ani 
văzut o cadra aşa, întro carte de basme." 
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Uşa de la scară se deschise şi servito
rii aşezaţi pe amândouă părţile intrării se 
uitau la el. Copilul nu pricepea de ce ste-
teau aşa, el n'aveâ ochi de cât pentru fru
museţea livrelelor. Nu ştia, că toţi erau 
acolo pentru el, micul băieţel, care va fi. 
într'o zi proprietarul atâtor frumuseţi: cas
telul cel mare ca palatul din poveşti, parcul 
minunat, copacii seculari, livezile pline de 
campaniile şi de ferugi, unde se jucau ie
purii, precum şi căprioarele cu ochii sfioşi 
culcate în iarbă înaltă. Abia trecuseră .câte
va săptămâni de când' şezuse cu picioa
rele atârnând pe scaunul dela teşgheaua 
d-lui Hobbs, având sacii de cartofi şi de 
fructe în jurul lui; nu-i venea să creadă 
că poa,te avea el a face cu atâta măreţie. 
— In capul servitorilor erâ o femee mai 
bătrână, îmbrăcată în roche de înătase 
neagră; avea părul cărunt şi purtă bonet. 
Când intră băiatul pe uşă, ea erâ cea mai 
aproape de dânsul, şi copilul înţelese din 
privirea femeii, că vroia sâ-i vorbească. D-l 
Havisham, care-1 ţinea pe băiat de mână, 
se opri un moment. 



I.ORDUI. CEI. MITITEL. 

„Iatâ-1 pe Lordul Fauntleroy, d-nă Mel
lon," zise el,v,Lord Fauntleroy, aceasta e 
d-na Mellon, econoama." 

Cedric îi întinse mâna, cu ochii plini de 
bucurie. 

„Dumneata ne-ai trimis pisica ? Iţi mul
ţumesc foarte mult." 

Bătrâna părea încântată, ca şi femeea 
dela poarta parcului. 

„ L a ş fi recunoscut or unde l-aş fi vă
zut," zise ea către d-1 Havisham. „Seamănă 
căpitanului şi la faţă şi la port. Asta e zi 
m a r e ! " 

Cedric nu pricepea de ce să fie zi mare. 
Se uita cu curiozitate la d-na Mellon, i se 
părea că are ochii plini de lacrămi şi to-
tu.ş nu eră nefericită, surâdeâ privind la 
dânsul. 

„Pisica are doi pisoi, am să i trimit sus 
în odaea d-tale." 

D-1 Havisham spuse bătrânei încet câ
teva cuvinte. 

„In bibliotecă," răspunse d-na Mellon. 
„Lordul Fauntleroy să intre singur." 

Peste câteva minute feciorul în livrea, 
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care însoţise pe Cedric până la bibliotecă, 
deschise uşa şi anunţă maiestos şi cu glas 
tare: „Lordul Fauntleroy!" Cu toate că 
eră numai fecior, dar simţea importanţa 
momentului, în care moştenitorul sosea 
în ţara şi proprietatea sa şi eră să se în
făţişeze înaintea Contelui, al cărui titlu 
avea să-1 poarte. 

Cedric trecu pragul şi intră în odae. Eră 
o sală mare şi frumoasă cu mobile de lemn 
cioplit şi cu rafturi pline de cărţi: mobi
lele erau aşa de închise şi perdelele aşa 
de grele, ferestrele aşa ele înfundate în 
pereţii groşi şi distanţa între ele aşa de 
mare, în cât acum că apusese soarele to
tul părea posomorât. Cedric erezii întâi că 
nu erâ nimeni în odae, apoi văzîi că îna
intea căminului, în care ardea un foc bun, 
se află un jeţ mare, iar pe jeţ şedea cineva, 
care nu întorcea capul spre a se uită la el. 

Totuş atrăsese atenţia cuiva. Pe jos, 
lângă jeţ, erâ culcat un câine lăţos, cu tru
pul şi picioarele ca ale unui leu, şi fiinţa 
aceasta se sculă încet şi maiestos. 

Persoana de pe jeţstrigă: „Aici, Dugal! ' 
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Dar în sufletul băieţelului nu încăpea 
frică, precum nu încăpea nici răutate, toată 
viaţa lui fusese un mic viteaz. Apucă cu 
mâna sgarda animalului si astfel porniră 
amândoi spre jeţ în chipul cel mai firesc, 
Dugal sutlând greu. 

Acum abia ridică ochii Contele. Cedric 
văzu un bătrân cu părul cărunt şi sprân
cenele stufoase, cu un nas de vultur între 
doi ochi adânci şi fioroşi. Iar Contele pri
vea la un copil graţios în haine de catifea 
neagră, cu guler de horhoţă^şi cu părul 
auriu, care cădea în zulufi pe fa ţa lui ru
menă şi serioasă; ochii prietenoşi ai băie
ţelului se întâlniră cu ai săi. Dacă erâ cas
telul desprins dintr'un basm, apoi şi Lor
dul Fauntleroy erâ un Fat-Frumos mititel, 
lucru de care el însuş nu-şi dedea seama. 

Un simţimânt de mândrie şi de fericire 
mişcă sufletul bătrânului, când văzu ce 
băiat plin de sănătate şi frumos erâ ne
potul său, şi cu ce nepăsare îşi ţinea mâna 
pe gâtul câinelui celui mare. Ii plăcea bă
trânului să vadă că băiatul nu se temea 
nici de câine, nici de el. 
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Cedric se uită la el cum se uitase la por
tăreasa şi la econoama, şi se apropie de 
dânsul. 

„Dumneata eşti Contele ? Ştii că eu sunt 
nepotul dumitale, am venit cu d-1 Havis-
ham, eu sunt Lordul Fauntleroy." 

întinse mâna, crezând că această poli
teţe se cuvenea şi faţă de un cente. „Nă-
dăjduesc că eşti sănătos. îmi pare foarte 
bine să te văd." 

Contele-1 strânse de mână, era aşa de 
cuprins de mirare în cât nu ştia ce să răs-
punză îndată. Se uita ţintă la apariţia ne
aşteptată şi parcă-1 sorbea cu ochii. 

„Iţi pare bine să mă vezi?" 
„Da,"răspunseLordulFauntleroy,„foarte 

bine." 
Era un scaun în apropiere şi se aşeză 

pe el; scaunul era cu spatele foarte nalt, 
şi după ce se aşezase copilul, picioarele lui 
nici nu atingeau pământul, darpăreâfoarte 
Ia largul său şi se uită cu luare aminte la 
augusta sa rudă. 

„Mă'ntrebam cu cine ai să semeni. Când 
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eram pe vapor, raâ tot gândeam că ai sa 
semeni cu tata " 

„Semăn cu el" ? întreabă Contele. 
„Ştii, eram foarte mic când a murit, şi 

poate nu-mi aduc bine aminte, dar nu cred 
să semeni cu el." 

„Ei, şi acum îţi pare râu, nu-i a ş a ? " în
trebă bunicul. 

„Ba nu", zise Cedrie politicos. „Fireşte 
că ţi-ar plăcea să semene cineva cu tatăl 
tău, dar fireşte că te bucuri de tata-mare 
şi dacă nu seamănă cu tata. Dumneata 
ştii, că omul îşi preţueşte toate rudele." 

Contele se înfundă în jeţ şi sta pe gan
guri. Nu se putea zice de dânsul că-şi pre
ţuia toate rudele. îşi întrebuinţase vremea 
mai mult în certuri cu dînsele, dându-le 
afară din casă şi spuindu-le vorbe neplă
cute, iar ele îl urau din suflet. 

„Un băiat trebue să-şi iubească pe tata 
mare, mai ales dacă a fost aşa de bun, cum 
ai fost d-ta cu mine." 

In ocini bătrânului se arătă ca o rază 
de blândeţe. 

„Ah! am fost bun cu d-ta'?" 
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„Da", răspunse Lordul Fauntleroy ve
sel ; „îţi sunt aşa de recunoscător pentru 
Brigdet, pentru femeea cu mere, pentru* 
Dick!" 

„Bridget! Dick, femeea cu mere?" ex
clamă bătrânul. 

„Da", desluşi Cedric, „cei pentru care 
mi-ai dat paralele; paralele pe care ai spus 
d-lui Havisham să mi le dea, dacă aş avea 
nevoe de ele." 

„A ! acum înţeleg. Paralele ce eră să 
le cheltueşti cum vroiai. Ce ţi-ai cumpâ 
rat cu ele ? Aş vrea să ştiu şi eu ce ai fă
cut cu ele". 

îşi ridică sprâncenele şi se uită cu age
rime la băiat. Era curios să ştie în ce fel 
îşi făcuse copilul pofta." 

„Poate nu ştii nimic despre Dick, l'e-
meea cu mere şi Bridget", răspunse Lordul 
Fauntleroy. „Uitasem că ai trăit aşa de
parte de ei. Erau prieteni de-ai mei. Şi a-
poi Mibai suferea de friguri." 

„Cine e Mihai?" întrebă Contele. 
„Mibai e bărbatul lui Bridget, nişte oa

meni foarte nenorociţi. Când bărbatul e 
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bolnav şi nu poate lucră şi mai are şi 12 
copii, îţi poţi închipui ce greu e. Şi apoi 
Minai a fost totdeauna om cumpătat. Brid
get venea la noi şi plângea. „Iar în seara, 
când era d-1 Havisham acolo, a venit iar 
să plângă în bucătărie, fiindcă n'aveâ ce 
mânca şi nu-şi putea plăti chiria; eu m'am 
dus să o văd, iar d-1 Havisham a trimes să 
mă cheme şi mi-a spus că i-ai dat parale 
pentru mine. Atunci am alergat în bucă
tărie şi i-am dat banii lui Bridget, şi aşa 
s'aii sfârşit toate cu bine ; Bridget nu-şi 
putea crede ochilor. De aceea îţi sunt atât 
de recunoscător." 

„Aha", zise Contele cu glasul său poso
morât, „iată unul din lucrurile pe care le 
doreai? Dar celălalt?" 

Dugal şezuse lângă scaunul cel mare ; 
dulăul se aşezase acolo când se urcase Ce-
dric pe scaun. Din vreme în vreme se uita 
în sus spre băiat, par'că l-ar fi interesat 
vorba. Dugal eră un dulău cu mult prea 
mare şi prea serios spre a lua viaţa uşor. 
Bătrânul, care cunoştea pe câine aşa de 
bine, îl observă cu mare luare aminte. 

Lordul cel mititel. "* 
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Dugal nu eră un dobitoc, care face re
pede cunoştinţă cu or-cine, şi Contele se 
miră să-1 vadă aşa de liniştit şi mulţumit, 
când îl mângâia mâna copilului. In acest 
momentcâinelepriveâcu înţelegere la Lor
dul Pauntleroy şi-şi aşeză capul de leu pe 
genunchii de catifea neagră ai băiatului. 

Cedricurmă mai departe, mângâind me
reu cu mâna pe noul său prieten : 

„Apoi mai e Dick. Dick ţi-ar plăcea ; e 
băiat aşa de treabă." 

Bătrânul erâ din ce în ce mai mirat. 
„Da, da, Dick n'ar fi în stare să înşele 

pe nimeni, sau să trântească un băiat mai 
slab de cât dânsul, şi apoi lustrueşte ciş
mele oamenilor cât poate. El e văcsuitor 
de cisme." 

„Şi e. una din cunoştinţele dumitale?" 
întrebă Contele. 

„E un bun prieten al meu", îi răspunse 
nepotul. „Nu aşa devechiu ca d-1 Hobbs, 
d a r t o t u ş u n vechiu prieten. Mi-a adus un 
dar tocmai când pleca vaporul." 

îşi vâri mâna în buzunar şi scoase im 
obiect strâns frumos, la care privea cu 
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mândrie. Era basmaua de mătase roşie cu 
capete şi potcoave de cai pe ea. 

„Iată ce mi-a dat.Ams'o păstrez toată 
viaţa. Poţi să o porţi în jurul gâtului sau 
în buzunar, cum vrei. A cumpărat-o din 
cei dintâi bani câştigaţi, după ce-1 scăpa-
sem de Jack şi-i dedusem periile cele nouă. 
B un suvenir. Pe ciasornicul d-lui Hobbs 
am scris o poezie : 

„Aste rânduri când citeşti, 
La mine sâ te gândeşti. 

„Eu, când mă uit la basma, mă gândesc 
totdeauna la Dick." 

Impresiile primite de onorabilul Conte 
Dorincourt ar fi greu de descris. Nu era 
un nobil uşor de ameţit, fiind-că văzuse 
multe în lume; dar aici găsise ceva nou 
de tot, nepriceput, care-i lua răsuflarea, îi 
producea un fel de înduioşare.Nu-şi bătuse 
nici odată capul cu copii, avusese atâta-
treabă cu plăcerile lui personale, în câtnu-i 
rămăsese vreme să se ocupe de copii. Bă
ieţii lui nu-1 interesaseră când erau mici, 
îşi aducea aminte numai, că tatăl lui Ce-
dric i se păruse un băiat frumuşel şi plin 
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de viaţă. Fusese aşa de egoist, în cât nu 
cunoştea plăcerea de a descoperi lipsa de 
egoism la alţii, şi nu ştia cât de dulce, de 
caldă şi de sinceră poate fi o inimă de co
pil, şi cât de simple şi inconştiente porniri 
generoase se află într'însul. Un copil i se 
păruse totdeauna un fel de animal capri-
ţios şi egoist, dacă nu-1 ţii în frâu: cei doi 
fii mai mari ai lui supăraseră destul pe 
profesorii lor, iar de cel mai tânăr nu se 
plânsese nimeni, negreşit fiind -că eră foarte 
neînsemnat. Nici nui-ar fi trecut prin cap, 
că ar putea iubi pe nepotul său Cedric; 
trimesese să i-1 aducă, fiind-că aşa se că
dea; dacă era vorba să-i iea băiatul locul 
cu vremea, nu vroia să-şi facă numele de 
râs. Era încredinţat că în America băiatul 
ar fi eşit un fel de caraghios. Nu avea nici o. 
dragoste pentru copil; singura lui nădejde 
erâ, că n'o să fie prea urât şi că o să aibă 
o scântee de bun simţ. 

Avusese atâtea supărări cu cei doi fii 
mai mari, iar căsătoria căpitanului Errol 
în America îl înfuriase aşa de tare, în cât 
nu se aştepta la nimic bun din acea casă-
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torie. Când feciorul anunţase pe lordul 
Fauntleroy, bătrânului nu-i venea să se uite 
la dânsvd de frică să nu fie cum se temea. 
De aceea spusese să lase pe copil să intre 
singur la el în odae. In trufia sa nu vroia 
să aibă martori la desamăgirea lui, dacă 
eră să fie desamăgire. De aceea fusese în
cântat, când văzu pe băieţel cum înainta 
cu pas uşor şi sigur cu mâna pe gâtul câi
nelui. Chiar în clipele de mare nădejde, nu 
se aşteptase lacevaaşade minunat.1 se pă
rea prea frumos, ca să fie adevărat; să fie 
ăsta copilul pe care-i era frică să-1 întâl
nească—copilul femeei, pe care o ura atât 
de grozav — băieţelul ăsta aşa de graţios 
şi aşa de curagios ! Toată firea i se sdrnn-
cină la acest lucru neaşteptat. 

Şi apoi începură vorba ; erâ din ce în 
ce mai mirat şi mai mişcat. Erâ aşa de 
obişnuit ca oamenilor să le fie frică de 
dânsul, în cât se aşteptă să-şi vadă nepo
tul, speriat şi buimăcit. Dar Cedric nu se 
speriase de Conte, precum nu-i fusese frică 
de Dugal. N'avea de ce să se teamă; el 
privea pe bătrân ca pe un prieten şi se 
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purta prieteneşte cu dânsul. Cum şedea 
el în fundul scaunului şi vorbea cu buni
cul, nici nu i-ar fi dat prin gând că bătrâ
nul ar putea să nu fie fericit să-1 vadă. Şi 
se vedea că şi dânsul, în felul lui copilă
resc, dorea să placă bunicului. Bătrânul, 
cu toată asprimea şi răceala lui, simţi o 
bucurie necunoscută de a se afla faţă în 
faţă cu o fiinţă, fie şi numai un copil în 
baine de catifea neagră, care să se uite la 
el fără sfială cu ochii blânzi şi plini de în
credere. 

Şi astfel bătrânul îşi rezimă capul de 
spatele jeţului ascultând la băieţel, care-i 
istorisea mereu de-ale lui, şi se uita curios 
la dânsul când vorbea. Lordul Pauntleroy 
era încântat să-i răspundă la toate între
bările, şi-i toca gura în felul său gingaş 
de-ţi .era mai mare drag să-1 asculţi. Ii po
vestea toate despre Dick şi Jack, despre 
femeea cu mere şi despre d-1 Hobbs ; şi-i 
descrise manifestarea republicană în ur-ma 
alegerilor în toată splendoarea ei, cu stea
guri, torţe şi rachete. Astfel ajunse până 
la data de 4 Iulie şi la Revoluţie, şi tocmai 
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când se aprinsese mai bine, îşi aduse aminte 
de ceva şi se opri. 

„Ce e, de ce te-ai oprit ?" îl întrebă bu
nicul. 

Lordul Fauntleroy se cam sucea pe scaun, 
se vedea că eră muncit de un gând ce-i 
năzărise. 

„Mi-a trecut prin minte, că poate să-ţi 
fie neplăcut", răspunse el. „Poate s'o fi 
aflat pe acolo cineva la care ţii. Uitasem, 
că eşti englez." 

„Nu face nimic, poţi urmă. N'a fost ni
meni dintre ai mei pe acolo. Dar ai uitat, 
că şi d-ta eşti englez." 

„Eu nu", răspunse Cedric repede, „eu 
sunt american." 

„Ba eşti englez", zise Contele necăjit, 
„tata d-tale era englez." 

Făcea haz să-1 contrazică pe băiat, dar 
lui Cedric nu i se părea lucru hazliu. Bă
iatului nici nu-i trecuse prin gând, că ar 
putea ajunge lucrurile acolo. Simţea că se 
roşise până în creştet. 

— „Sunt născut în America, şi când e 
cineva născut în America, e american. 
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Să mă ierţi că te contrazic, dar d-1 Hobbs 
spunea că. dacă ar mai fi un războin, eu 
aş trebui, ştii, aşi t r e b u i . . . să rămân a-
merican." 

Contele scoase un hohot de râs — suna 
cam,răguşit, cam supărăcios, dar totuş eră 
hohot de râs, 

— „Ai rămânea American ?" 
El personal ură America şi pe americani,, 

dar petrecea văzând cu ce seriozitate şi 
ce înfocat eră micul patriot îşi zise, că un 
aşa de înfocat american putea deveni cu 
vreme un foarte bun englez. 

Nu avură răgaz să intre în amănuntele 
Revoluţiei — şi chiar Lordului mititel i se 
parii greu să revie la acest subiect,—căci 
fură chemaţi la masă. 

Cedric se sculă de pe scaun şi se apro
pie de bunic. Se uită la piciorul cu po
dagra. 

„Vrei să-ţi a ju t?" întrebă el, „te poţi 
rezimâ pe mine. D-1 Hobbs, care s'a lovit 
odată foarte tare la picior cu un sac de 
cartofi, luase obiceiul să se razime pe 
mine." 
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Feciorul cel gros erâ p'aci p'aci să-şi 
peardă reputaţia şi chiar situaţia, căci nu 
se putea ţine de râs. Erâ un fecior aristo
cratic, care-şi petrecuse viaţa în familiile 
cele mai nobile, s'ar fi crezut vulgar şi 
descalificat, dacă ar fi surâs vreodată. Dar 
acum îşi găsi scăparea într'o cadra groaz
nică, asupra căreia îşi aţinti ochii. 

Contele măsură pe băieţel din cap până 
în picioare. 

„Crezi că poţi să-mi ajuţi?" îl întrebă 
cam posomorât. 

„Cred că da", zise Cedric. ..Sunt tare, 
ştii că am şeapte ani. Te-ai putea rezimâ 
de o parte pe baston, iar de ceailaltă pe 
mine. Dick zice, că am muşchi frumoşi 
pentru un băiat de vârsta mea." 

îşi strânse pumnul şi întinse braţul ca 
să-i poată vedea bunicul muşchii, pecare-i 
lăudase Dick; faţa îi erâ aşa de serioasă 
şi aerul aşa de important, în cât feciorul 
privea din ce în ce mai ţintă la cadra atâr
nată în părete. 

„Hai să încercăm", răspunse Contele. 
Cedric îi întinse bastonul şi apoi începu 
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să-i ajute să se scoale- De obiceiu îi ajută 
feciorul, pe care-1 brufţuiâ dacă se întâm
plă să-1 chinuească podagra. Contele nu 
eră politicos de felul lui, şi slugile dimpre-

' jurul său îşi înghiţeau necazul, când îi cin
stea cu câte o ocară. 

Dar în seara aceea, cu toate că-1 durea 
piciorul mai tare Ca de obiceiu, eră mult 
mai blând. Se sculă încetişor şi-şi rezemă 
mâna pe umărul băiatului, care i se ofe
rise cu atâta curaj. Lordul mititel făcea 
paşi mărunţi şi se uită mereu la piciorul 
bolnav. 

„Reazimă-te bine", zise el încurajând 
pe bătrân. „Am să umblu foarte încet". 

Dacă i-ar fi ajutat feciorul, Contele s'ar 
fi rezemat mai puţin pe baston şi mai mult 
pe braţul care-1 sprijinea. Dar totuş do
rea să simtă nepoţelul, că sarcina nu e 
uşoară. După câţi-va paşi obrajii copilului 
se făcură stacojii, inima-i bătea cu putere, 
dar nu se lăsă; se gândea la Dick şi la 
cele ce spusese de muşchii lui. 

„Să nu-ţi fie frică, reazimă-te pe mine, 
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merge bine, dacă nu e departe", zise su
nând greu; 

Nu era departe până în sufragerie, dar 
lui, Cedric i se păru drumul lung, până 

' ajunseră la jeţul din capul mesei. Mâna 
de pe umărul lui se apăsă tot mai tare, 
obrajii îi erau din ce în ce mai roşii, răsu
flarea mai grea, dar nici nu se gândea să 
scape de povară; îşi încleşta muşchii, ţi
nea capul sus şi încuraja pe Conte să în-
nainteze încet. 

„Te doare mai tare, când stai în pi
cioare?" îl întrebă el. „N'ai încercat o bae 
de apă caldă cu muştar ? D-l Hobbs avea 
obiceiul apei calde. Am auzit, că şi arnica 
e lucru bun." 

Dulăul umbla alături de ei, iar feciorul 
eel gros îl urma ; câte odată se uita mirat 
la băieţel, văzând cum se luptă din răspu
teri ca să poarte povara cea grea. Şi Con
tele se uită chiorâş spre băiatul roşu ca 
un rac. 

Când intrară în sufragerie, Cedric se 
miră de odaia mare şi frumoasă; feciorul» 
care sta la spatele jeţului din capul mesei, 
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privea ţintă, la ei. Dar în sfârşit ajunseră 
şi la jeţ. Mâna se ridică de pe braţul co
pilului şi Contele se aşeză pe scaun. 

Cedric scoase din buzunar basmaua ce 
i-o dăduse Dick, şi-şi şterse năduşala de 
pe frunte. 

„E foarte cald a stă- seară, nu-i aşa ? Poate 
ai vrea niţel foc din pricina piciorului bol
nav, dar mie mi se pare foarte cald. 

„Ai avut de muncit," zise Contele. 
„Ba nu, n'â fost prea greu. d(^ară că 

m'am încălzit niţel. Vara se încălzeşte o-
mul aşa repede." 

Şi-şi freca părul cu batista. Scaunul lui 
erâ de ceailaltâ parte a mesei, tocmai de-a 
curmezişul cu al bunicului. Erâ un scaun 
cu braţe, croit să şadă într'însul un trup 
mai spătos ca al băieţelului. Toate lucru
rile care-1 înconjurau: odăile cele spaţioase 
cu tavanurile nalte, feciorul cel gros, câi
nele cel mare, Contele însuş, toate aveau 
proporţii menite să-1 facă să simtă, cât erâ 
el de mic. Dar aceasta nu-1 neliniştea;nu 
se erezuse nici odată mare sau însemnat 
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şi era dispus să se simtă bine chiar într'un 
mediu care-1 apăsă. 

Poate nu se simţise nici odată aşa de 
mic ca acum, în scaunul cer mare la ca
pătul mesei. Cu toată singurătatea lui Con
tele trăeă pe picior mare. Ii plăcea să mă
nânce cu solemnitate. Gedricprivea la dân
sul printre argintăria şi sticlăria, care-i luă 
ochii neobişnuiţi cu atâta strălucire. Un 
străin, care s'ar fi uitat la dânşii, ar fi su
râs la aşa tablou—-odaea spaţioasă, fecio
rii groşi în livrea, sticlăria şi argintăria 
cari străluceau, figura straşnică a bătrâ
nului în capul meşei, iar în faţă băieţelul 
cel mic. Mâncarea era lucru foarte serios 
pentru Conte — dar şi mai serios pentru 
bucătar, dacă nu-i plăcea stăpânului. Dar 
azi pofta de mâncare părea mai bună ca 
de obiceiu, poate fiindcă-i erau gândurile 
ocupate cu altceva decât cu parfumul bu
catelor sau cu tăria bulionului. Nepotul îl 
pusese pe gânduri. Se uita la dânsul peste 
masă. El nu vorbea mult, dar dedea mereu 
prilej de vorbă băieţelului. Nu i-ar fi tre
cut prin minte, că poate să petreacă auzind 



1 1 0 LORDUL CEL MITITEL. 

pe un copil vorbind. Lordul Fauntleroy îl 
încremenea şi-1 făcea să petreacă totdeo
dată; îşi aducea aminte cu plăcere, cum 
se apăsase pe umărul copilului ca să vadă 
câtă răbdare şi curaj are, şi-i părea bine 
că nepoţelul nu se lăsase şi că nici nu-i tre
cuse prin minte să părăsească încercarea. 

„Nu porţi totdauna coroana pe cap?" 
întrebă Lordul Fauntleroy cu ton respec
tuos. 

„Nu", răspunse Contele cu surâsul său 
sardonic; „nu-mi stă bine." 

„D-l Hobbs spunea că o porţi mereu, dar 
mai pe urmă, după ce s'a răsgândit, zicea 
că tot nu-i vine să creadă, fiindcă trebue să 
o scoţi, când vrei să pui pălăria." 

„Da", răspunse Contele, „o scot câte o-
dată." 

Unul din servitori întoarse capul spre 
uşă şi tuşi. 

Cedric, după ce isprăvi de mâncare, se 
rezimă de spatele scaunului şi se uită de 
jur împrejurul odăii. 

„Trebue să fii mândru de casa dumitale, 
e asa de frumoasă. N'am văzut nici odată 
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ceva aşa frumos ; dar fireşte eu sunt nu
mai de 7 ani, n'am văzut multe." 

„Şi crezi că trebue să fiu mândru de 
e a ? " 

„Cred că ori cine ar fi mândru. Eu aş 
fi mândru, când ar fi a mea. Toate sunt 
frumoase ; şi parcul, şi copacii, şi freamă
tul frunzelor. * 

Apoi tăcii un moment şi se uită pe de
asupra mesei. 

„E foarte mare numai pentru doi oa
meni !" 

„E tocmai cât trebue de mare pentru 
doi. 0 găseşti prea mare ?" 

Băieţelului nu-iprea venea sărăspundă; 
totuş după câteva momente adaogă: „mă 
gândeam aşa, că dacă trăesc doi oameni 
într'ânsa, care nu se înţeleg tocmai bine, 
s'ar putea simţi foarte părăsiţi". 

„Crezi că am să mă înţeleg bine cu 
d-ta?" întrebă Contele. 

„Da, aşa cred", răspunse Cedric. „Eram 
foarte bun prieten cu d-1 Hobbs. Era cel 
mai bun prieten pe care-1 aveam, afară de 
„draga". 
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Contele-încreţi din sprâncene: „Cine e 
„draga?" întrebă el. ; 

„B mama mea", răspunse Lord Faunt-
leroy cu glasul stins. 

Poate că eră cam obosit, fiindcă i se a-
propiă ceasul de culcare, erâ şi firesc să 
fie obosit după excitarea celor din urmă 
zile; poate că oboseala îl făcea să se simtă 
părăsit, gândindu-se că noaptea aceea 
n'are să doarmă acasă, sub ochii „celui 
mai bun prieten" al lui. 

Fuseseră totdeauna „cei mai buni prie
teni", mama şibăieţelul; copilul nu-şi putea 
luă gândul de la ea, şi cu cât se gândea mai 
mult, cu atât îi trecea pofta de vorbă, şi 
când se isprăvi masa, Contele văzii ca o 
umbră pe faţa copilului. Dar Cedric se stă
pânea cu mare curaj, şi când se întoarseră 
în bibliotecă, de şi mergea feciorul alături 
de stăpânul său, braţul Contelui se rezimâ 
de ceailaltă parte pe umărul nepotului, 
dar nu aşa de greu ca înaintea mesei. 

După ce eşl servitorul din odae, Cedric 
se aşeză pe jos dinaintea sobei alături de 
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Dugal. Trăgea pe câine de urechi şi pri
vea la foc. 

Contele îl supraveghiâ. Ochii copilului 
erau gânditori şi trişti, iar din vreme în 

v vreme scotea câte un suspin. Contele şe
dea nemişcat cu ochii pironiţi la băiat. 

„Fauntleroy, la ce te gândeşti?" 
Fauntleroy ridică ochii şi încercă să su-

râdă. 
„Mă gândeam la „draga"; poate ar fi 

bine să mă scol şi să mă plimb puţin 
prin odae ?" 

Se sculă în sus, îşi vârî mâinile în bu
zunare şi începu să se plimbe prin odae. 
Ochii îi străluciau şi-şi muşca buzele, dar 
capul îl ţinea drept şi se plimbă cu paşi ho
tărâţi. Dugal se mişcă a lene, se uită la 
dînsul, apoi se sculă şi el. Se apropie de 
copil şi începu să umble alături de dînsul. 
Fauntleroy scoase o mână din buzunar şi 
o aşeză pe capul câinelui. 

„Ce câine bun, el îmi e prieten, ştie ce 
se petrece în mine. ' 

„Ce se petrece?" întrehâ contele. 
11 turburase să vadă cum se luptă bă-

Lcrdvl cel mtttM. • s 
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iatul cu dorul, dar îi plăcea că sufere în 
tăcere şi cu curaj. Ii eră drag atâta tărie 
la uri copil. 

„Vino 'ncoace", zise el. 
Fauntleroy veni spre dânsul. 
„Eu ri"am lipsit nici odată de acasă", 

zise băiatul cu ochii împairijeniţi, „şi e 
greu pentru un orii să petreacă toată noap*-
tea într'un castel străin, pentru întâia dată. 
Dar „draga" mi-a spus să-mi aduc aminte, 
că nu sade foarte departe de mine. Şi apoi 
de sunt 7 a n i — î i mai am şi portretul, 
care mi l-a dat, pot să mă uit la el." îşi 
vârî mână îri buzunar şi scoase o cutie 
de catifea liliachie. : 

„Iacă-l, n'ai decât să apeşi pe arc şi se 
deschide, şi 'năuntru e ea!" 

Se apropie de scaunul Contelui şi, ară-
tându-i cutia, se rezimă de braţul jeţului 
şi de braţul bătrânului cu atâta încredere 
par'că s'ar fi sprijinit totdeauna de acel 
braţ. 

„Iac'o", zise, când sări capacul în sus,. 
şi privi spre bunic surâzând. 

Contele încreţi din sprâncene; nu voia 
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să vadă portretul, dar se uită la dînsul 
fără voe; iar obrazul pe care-1 avea dina
intea ochilor, eră aşa de tânăr şi frumos 
şi semăna atât de mult cu nepoţelul de 
lângă el, în cât rămase mirat. 

„Desigur crezi că o iubeşti foarte mult?" 
„ Da", răspunde Lord Fauntleroy cu blân

deţe," aşa cred, şi cred că este adevărat. 
Vezi, d-1 Hdbbs mi-erâ prieten, şi Dick şi 
Bridget şi Mihai şi Mary mi-au fost toţi 
prieteni, dar „draga" — ea e prietena mea 
cea mai bună, ne spunem toate unul al
tuia. Tata mi-a lăsat-o mie ca să îngrijesc 
de ea, şi când oi fi om în toată firea, iun 

. • 

să lucrez şi să câştig pentru dînsa". 
„Ce ai de gând să faci?" întrebă bunicul. 
Lordul Fauntleroy se aşezase lângă sobă 

cu portretul în mână şi sta pe gânduri, 
înainte de a răspunde. 

„Credeam să mă apuc de negoţ cu d-1 
Hobbs, dar tot mi-ar plăcea mai bine să 
fiu Prezident." 

„Avem să te trimetem în casa lorzilor", 
zise bunicul. 

„Bine, dacă nu pot să fiu Prezident şi e 
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afacerea bună, poate. Am sa mă mai gân
desc. Câte odată e trist să fii băcan." 

Poate se 'ntrebâ de ce e mai bine să se 
apuce, căci rămăsese pe gânduri privind 
la foc. 

Şi Contele tăcu, se rezimă în jeţ şi se 
uită la băiat. O mulţime de gânduri nouă 
trecură prin mintea bătrânului. Dugal se 
întinsese pe covor şi adormise cu capul pe 
labe. Urmă o lungă tăcere. 

Peste o jumătate de ceas intră d-1. Ha-
visbam pe uşă..In odaia cea mare, tăcere. 
Contele şedea rezemat în jeţ. întoarse ca
pul puţin, când auzi pe d-1 Havisham in
trând, şi-i fâcb semn cu mâna —- par'câ 
fără voia lui. Dugal tot dormea, şi lipit de 
el, cu capul pe braţ, adormise şi mitite
lul Lord Fauntleroy. 

CAP VI. 

Bunic şi nepot 

Când se deşteptă Lordul Fauntleroy a 
doua zi de dimineaţă — căci în ajun nu se 
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deşteptase de loc, ci fusese dus adormit 
până în pat, — cele dintâi sunete pe cari 
le auzi, fură pocnitul lemnelor în sobă şi 
nişte şoapte în apropierea lui. Auzi pe 
eine-ya zicând foarte încet: 

„Să iei seama, Dawson, să nu vorbeşti 
de lucrul acesta. El nu ştie de ce nu sade 
cu dânsa, şi nici nu trebue să afle ade
vărul!" 

„Dacă aşa porunceşte stăpânul, apoi 
trebue să ne supunem. Dar să mă iertaţi, 
slugă sau ba, avem şi noi gândurile noas
tre. E păcat de Dumnezeu să despartă pe 
biata femee de carnea clin carnea ei; dar 
el? un copil aşa frumos şi de neam aşa 
mare. loan şi cu Toma istoriseau aseară 
în odaea slugilor, că n'au mai văzut aşa 
ceva în viaţa lor, copil aşa de politicos şi 
de blând, şi par'că ar fi stat la masă cu cel 
mai bun prieten, şi numai noi ştiam cum 
ne fierbe sângele în vine din pricina celui
lalt. Dar apoi, cândne-a sunat ca să luăm 
pe băieţel în braţe şi să-1 ducem sus în pat ? 
Ion 1-a ridicat de pe jos, şi obrazul copilu
lui erâ ca un trandafir, iar zulufii atârna 
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ca o beteală. Eu cred că nici stăpânul nu 
a rămas nepăsător la vederea lui, doară 
nu e orb şi se uită la băiat; i-a spus lui 
Ion „bagă de seamă să nu-1 deştepţi." 

Cedric întoarse capul de pe pernă şi des
chise ochii. Erau două femei în odaea ve
selă şi luminoasă; razele soarelui se jucau 
pe florile citului care acoperea mobilele, 
focul ardea în sobă, iar soarele se furişă 
în odae prin ferestrele încadrate în ederă. 
Cele două femei se apropiară de dânsul, 
şi el recunoscu pe d-na Mellon econoama, 
iar ceailaltâ, cam în vârstă şi ea, avea o 
figură veselă şi blândă. 

„Bună dimineaţa, mylord, cum ai dor
mit?" întrebă d-na Mellon. 

Băieţelul se frecă la ochi şi surâse. 
„ B ii nă dimineaţa, nu ştiam că sunt aici." 
„Te-au adus sus adormit. Aici e iatacul 

d-tale, şi aceasta e Dawson, care va în
griji de d-ta.(i 

Lordul Eauntleroy se ridică în sus şi în
tinse mâna I'emeei Dawson, precum o în
tinsese în ajun Contelui. 



LORDUL CEL MITITEL. 119 

„Ce mai faci, doamnă? Iţi mulţumesc 
fiind-că ai să îngrijeşti de mine." 

„Zi-i Dawşon, mylord, aşa e obişnuită." 
„D-ra sau d-na Dawson?" întrebă co: 

pilul. 
„Dawson curat, mylord,, răspunse fe-

meea. „Nici d-nă nici,d-ră. Vrei să te. scoli 
să te îmbrace Dawson şi pe urmă şă-ţi bei 
ceaiul?" 

„Mulţumim, sunt înyăţat să mă îmbrac 
singur, „Draga" m'a obişnuit aşa. „Draga" 
e mama mea- N'aveam decât pe Mary ca 
să. facă toată treaba, să spele, să. frece, să 
gătească, nu puteam să-i dăm şi mai mult 
de lucru. Ştiu să-mi iau,şi baia singur, nu>-
mai dacă eşti bună, să mă ştergi pe picioare 
după ce am luat o." , 

Dawson şi econoama priviră una la alta, 
„Dawson va face tot ce-i ceri." 
„ Din toată inima", răspunse femeea. „Te 

poţi îmbrăcă singur dacă vrei, şi-ţi voiu 
ajută îndată ce vei avea nevoe de mine." 

„Mulţumim," răspunse Lordul Fauntle-
roy, „e cam greu cu nasturii, mi se în-
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tâmplă dese-ori să mă rog de câte cineva 
să-mi ajute." 

Băieţelul eră încântat de Dawson, şi chiar 
înainte de a fi sfârşit cu baia şi cu îmbră
catul se făcuseră cei mai buni prieteni. 
Aflase o mulţime de lucruri despre dânsa, 
descoperise că bărbatul ei fusese soldat 
şi omorât într'o bătălie adevărată, că fiul 
ei era marinar şi că plecase departe, că 
văzuse piraţi şi mâncători de oameni, Chi
nezi şi Turci, şi că adusese acasă mărgean 
şi scoici curioase, pe care îi făgăduise Daw
son să i le arate, căci le ţinea închise în 
ladă. Toate acestea erau foarte interesante. 
Apoi mai aflase, că îngrijise şi de alţi co
pii în viaţa ei şi că venise tocmai acum 
dintr'o casă mare de la o fetiţă frumoasă, 
pe care o chema lady Gwineth Vaugh. 

„E cam rudă cu d-ta, mylord, ş i—mai 
ştii?—poate să o vezi odată." 

„Crezi că am s'o văd ! Aş dori foarte 
mult; nu m'am împrietenit nici odată cu 
fetiţe, dar îmi place să mă uit la ele." 

Când intră în odaea de alături ca să de
juneze şi văzîi cât e de mare şi că mai era 
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ncă una lângă ea. tot a lui, după cum îi 
spuse Dawson, se simţi deodată aşa de 
mic, în cât aşezându-se la masa, pe care 
era dejunul, începu să se deştăinuească 
femeii. 

„Sânt prea mititel ca să şed în aşa cas
tel măreţ şi să am atâtea odăi, nu crezi şi 
d-ta?« 

„Lasă, ţi se pare curios la început; dar 
ai să te obişnueşti în curând şi are să-ţi 
placă aici. E aşa de frumos." 

„E foarte frumos", răspunse Pauntle-
roy suspinând, „dar mi-ar plăcea şi mai 
bine dacă ar fi şi „draga" aici. Eram învă
ţat să dejunez cu ea în toate dimineţele, 
eu îi puneam zahărul şi smântână în ceaşcă 
şi-i dădeam franzela prăjită. De aceea era 
aşa vesel şi plăcut." 

„Ştii că poţi să o vezi în toate zilele şi 
apoi o să ai atâtea să-i istoriseşti. Aşteaptă 
numai până ce te vei fi plimbat prin toate 
părţile, după ce vei fi văzut câinii şi graj
dul cu cai. E un cal, pe care sunt sigură 
că ai dori să-1 vezi." 

„Care? îmi plac grozav caii. îmi erâ aşa 
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de drag Jim, calul de la căruţa d-MHobbs. 
Era foarte frumos, când nu svârleâ" 

„Aşteaptă numai până îi vedea ce e în 
grajd. Şi apoi nici nu te-ai uitat în odaia de 
alături ! " 

„Ce-i acolo?" întrebă Fauntleroy. 
„Isprăveşte întâi cu mâncarea, şi ai să 

vezi." 
Băiatul începîi să fie curios şi mancă 

repede, înţelesese că trebue să fie lucruri 
vrednice de văzut în odaia de alături; Daw
son avea un aer aşa de misterios. 

„Ei! acuma ami mâncat destul," zise co
pilul alunecând de pe scaun. „Pot să mă 
duc să mă uit în odae?" 

Dawson dete din cap şi porni înainte, 
cu un aer si mai misterios. 

Când deschise uşa, copilul rămase pe 
prag şi se uită uimit. Nu vorbea; îşi băgă 
mâinile în buzunar şi se roşi până.în creş
tetul capului privind în jurul lui. Se roşise, 
fiind-că erâ excitat. Era şi lucru firesc să 
fie excitat un copil la priveliştea ce i se 
înfăţişă: 

Odaea erâ mare ca toate celelalte, dar 
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i se păru în felul ei şi mai frumoasă. Mo
bilele nu erau aşa greoae şi vechi ca în 
odăile de jos; perdelele, covoarele şi pe
reţii mai deschişi; erau rafturi pline de 
cărţi, iar pe mese o mulţime de jucării mi
nunate, că cele pe carele văzuse pe la fe
restrele prăvăliilor din New-York. 

„Se vede că e Odae de copil," zise în sfâr
şit ţinându-şi răsuflarea. „Ale cui sunt ?„ 

„Du-te de te uită la ele, sunt ale d-tale!" 
„Ale mele ! Ale mele! De ce surit ale 

mele? Cine mi le-a d a t ? " 
Şi alergă strigând de bucurie: „Tata 

mare mi le-a dat; ştiu că-i tată mare!" 
„T)a, el ţ i le-a dat, şi dacă eşti băiat cu

minte şi nu te necăjeşti de or-ce lucru de 
nimic şi eşti vesel şi fericit, are să-ţi' dea 
tot ce-i ceri." 

A.fost o zi foarte ameţitoare. Atâtea 
lucruri de văzut şi de încercat, toate nouă 
pentru băieţel, în cât abia se putea des
părţi de unul spre a se repezi la altul. Eră 
aşa de ciudat gândul, că toate fuseseră 
pregătite pentru dânsul şi că înainte de 
a fi părăsit el.New-York, sosiseră lucră-
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tori din Londra ca să împodobească odăile» 
în care eră să şadă, şi aduseseră cărţile 
şi jucăriile, cu care să petreacă. 

„Ai cunoscut vre-un copil, care să aibă 
un tată mare aşa de b u n ? " întrebă bă
iatul pe Dawson. 

Femeea cam sta la îndoială, nu prea 
avea părere bună de Conte Nu eră de mult 
în casă, dar totuş avusese vreme să audă 
pe slugile celelalte vorbind de răutatea 
bătrânului. 

„Soartă hii-a pus livreaua celui mai ar
ţăgos stăpân pe spinare", zicea feciorul, 
care se suia de obiceiu pe capra trăsurei. 
IarToma, care slujea în odaea bătrânului, 
istorisise la bucătărie ce se petrecuse în
tre Conte şi d-1 Havisliam, când se făceau 
pregătirile pentru primireaLorduluiFaunt-
leroy: „Lasă-1 să facă ce-i place, umple-i o-
dăile cu jucării, dă-i tot ce cere, şi are să 
uite în curând pe mama. Pă-1 să petreacă, 
vâră-i în minte alte nimicuri şi să vezi că 
n'o să avem nici un necaz cu dânsul. Aşa 
e firea copiilor." Acestea fuseseră cuvin
tele Contelui. Şi fiind-că-si băgase toate a 
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stea în cap,nu-i venea la socoteală să vadă 
că firea acestui copil nu eră aşa. 

Bătrânul petrecuse o noapte rea şi nu 
se rnişcase toată dimineaţa din odaea lui; 
dar după.amiaz trimise s ă i aducă băiatul. 
Lordul Fauntleroy porni îndată cu paşi re
pezi pe scară; Contele îl auzi alergând prin 
tinda mare, apoi se deschise uşa şi copi
lul intră cu obrajii roşii şi ochii strălucitori. 

„Aşteptam să trimeţi să mă cheme, e-
ram gata de mult. Iţi mulţumesc pentru 
toate lucrurile, îţi sunt aşa de recunoscă
tor, m'am jucat până acum cu ele." 

„A, îţi plac?" întrebă Contele. 
,,Aşa de mult îmi plac, nici nu pot să-ţi 

spun cât de mult", zise băiatul, a cărui 
faţă ca para focului strălucea de bucurie. 
„E un joc mai ales, par'că ar fi popiei, nu
mai că se joacă pe tablă cu pioni albi şi 
negri, iar mingea e prinsă de un fir. Am 
încercat să învăţ pe Dawson, dar n'a în
ţeles nimic, ea e femee şi nu e obişnuită 
să joace popiei; şi apoi mi-e teamă că nici 
eu nu m'am priceput sâ-i tălmăcesc cum 
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se cade. Dar dumneata sigur că ştii cum 
se joacă?" 

„Nu cred. Treime să fie un joc american, 
un fel de cricket, nu-i a şa?" 

„Nu ştiu ce e cricket", răspunse Lord 
Pauntleroy; .„dar la popiei am fost adesea 
cu d-1 Ilobbs; ce joc minunat; te scoate 
din fire. Vrei să mă duc să-ţi aduc jocul? 
Poate-ţi place şi te face să-ţi uiţi piciorul. 
Tot aşa de tare te doare?" 

„Foarte tare." 
„Apoi atunci n'ai să-1 poţi uită", răs

punse copilul îngrijat. „Poate te plictiseşte 
să-ţi tălmăcesc jocul. Ce crezi că ţi-ar plă-' 
cea, or că are să te plictisească?" 

„Du-te de-1 adă", zise Contele. 
Eră lucru nou să-i arate un copil cum 

se joacă un fel de popiei, dar tocmai nouta
tea lucrului îl interesă. Un surâs se furişă 
pe buzele bătrânului când sosi Cedric, roşu 
la faţă, ţinând cutia la subsuoară. 

„Am voe să apropii măsuţa de scaunul 
dumitale?" 

„Sună pe Toma, are să o apropie el." 
„Dar pot să o adu^c şi eu, nu e grea." 
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„Poarte bine," răspunse bunicul. Surâ
sul se accentua din ce în ce mai tare p,e 
faţa bătrânului privind la pregătirile bă
iatului, le făcea toate cu aşa mare interes. 
Măsuţa fu lipită de jeţ, pionii scoşi din 
cutie şi aşezaţi pe tablă. _ 

„Este foarte intresant odată că ai în
ceput; vezi, poţi lua d-ta pionii cei negri, 
iar eu pe cei albi." Apoi se apucă să-i des
luşească mersul jocului şi să povestească 
despre luarea la întrecere, pe care o vă
zuse mergând cu d-1 Hobbs sa privească 
la un adevărat joc de popiei. 

După ce sfârşi cu tălmăcirile, începu 
jocul cu tot dinadinsul, şi înşiiş Contele 
petrecea, iar copilul juca cu toată inima 
şi ţipa de bucurie, când nemereâ pionul 

. cu mingea. 
Dacă i-jăr fi spus cineva bătrânului cu 

o săptămână mai nainte, că în acea dimi
neaţă are să-şi uite podagra şi tot necazul 
cu un joc de copil, lovind pionii de lemn 
pe o tablă vopsită şi având de partner un 
băieţel cu părul buclat, ar fi rămas uimit. 
Şi acum era asa cufundat în amănuntele 
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jocului, în cât nici n'auzi când se deschise 
uşa. Toma vesti o visită. 

Domnul în vârstă şi în haine negre, care 
păşi pragul, nu eră altul decât preotul sa
tului; el se opri înmărmurit la priveliştea 
dinaintea lui. 

Cea mai grea datorie a sa eră să vie din 
când în când la castel. Stăpânul casei, tot
deauna dârz cu preotul, nu eră prieten cu 
biserica şi cu milele, se făcea foc, dacă vre
unul din locuitorii satului se îmbolnăvea 
sau avea nevoe de ajutorul lui. Când îl 
chinueâ podagra, vestea pe toţi că n'are 
de gând să Ie asculte plângerile; când îi 
mergea mai bine cu piciorul, se milostivea 
să dea un mic ajutor preotului pentru să
raci, dar mai întâiu îl bruftuiâ şi apoi ocăra 
toată comuna. Nu perdea nici odată prile
jul de a-şi bate joc de popă, în cât şi sfinţia 
sa ar fi dorit să-i poată răspunde creşti
neşte la fel. Preotul, care de un şir de ani 
locueâ înDorincourt, nu văzuse nici odată 
pe stăpânul castelului făcând vre-un bine 
altfel decât de nevoe, sau gândindu-se la 
altceva decât la el însus. 
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Astăzi venise să-i vorbească de un caz 
foarte trist şi, trecând încet prin alee, se 
gândea cu groază la visita ce eră silit să 
o facă. Ştia că de câteva zile îl apucase 
iar podagra pe bătrân şi că eră supărat 
rău de tot, una din femeile din casă o spu
sese sorei sale, care ţinea o prăvălie cu 
mărunţişuri. Câte nu ştia ea despre castel 
şi cei ce locuiau într'însul! Despre Toma, 
căruia îi asvârleâ Contele farfuriile în cap, 
şi multe altele; dar astea,toate nu erau 
de nasul oamenilor din sat. Totuş vorbele 
ajunseseră până în casa preotului, căci bă
trânul Lord eră privit ca oaia râioasă în 
sat, şi despre isprăvile lui se povestea la 
toate sindrofiile din comună. 

Şi mai era ceva ce-1 îngrijea pe popă. 
Cine nu auzise de furia bătrânului, când 
se căsătorise fiul lui cel frumos, căpitanul, 
cu o americană? 

Cine nu ştia cum se purtase de crud cu 
bietul căpitan, singurul din familie pe ca-
re-1 iubea lumea şi care murise sărac în 
ţară străină? Cine nu ştia ce ură purta 
văduvei şi copilului, pe care jurase să nu-1 

lordul cil mititel. !> 
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vadă nici odată — până ce muriră ceilalţi 
doi fii ai săi şi rămase fără moştenitor ? 
Cine nu ştia că se gândea cu răceală la so
sirea nepotului său şi că hotărâse, că tre-
bue să fie un băiat, care să facă ruşinea 
neamului ? 

Bătrânul mândru şi dârz credea, că ni
menea nu-i cunoaşte gândurile. Nu-şi în
chipuia că le-ar fi putut ghici cineva, dar 
mai ales că ar îndrăzni să vorbească des
pre grija şi frica lui. Slugile însă îl pân
deau, îi citeau gândurile pe faţă şi vorbeau 
între ele despre ce ghiciseră. Şi pe când 
se credea el sigur, Toma istorisea bucăta
rului, femeilor din casă, rândaşilor, vizi
tiilor şi la toţi, că bătrânului îi era frică 
de copil să nu-i facă ruşine. Dar bine să-i 
fie, că e vina lui! Şi ce putea să aştepte 
dela un copil crescut cu sărăcie în Ame
rica? ^ 

Şi astfel preotul Mordaunt umblând sub 
copacii stufoşi, îşi aduse aminte că acel 
copil sosise în ajun, şi că, mai mult ca si
gur, băeţelul nu plăcuse bătrânului, care 
erâ furios şi gata să-şi verse focul asupra 
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celui dintâiu om pe careva pune mâna, şi 
că acel om va fi de sigur prea sfinţia sa. 

Inchipuiţi-vă mirarea Iui când, deschi-
zându-i Toma uşa, auzi un râs vesel de 
copil. Pe jeţ; şedea bătrânul cu piciorul 
bolnav aşezat pe un scăunel, lângă dânsul 
măsuţa cu jocul, iar băieţelul rezemat de 
braţul şi de piciorul sănătos al bunicului 
strigă „au căzut doi, n'ai avut noroc pe 
ziua de azi!" 

La deschiderea uşei Contele încreţi din 
sprâncene; dar când văzu pe preot, faţa-i 
eră mai puţin încruntată ca de obiceiu; 
par'că uitase să se supere. 

„Bună ziua, vezi că mi-am găsit de lu
cru". 0 mână o întinse preotului, iar pe 
ceailaltă o puse pe umărul lui Cedric— în 
fundul inimei eră mândru, că poate să a. 
rate un aşa minunat moştenitor; ochii îi 
străluceau de plăcere când, împingând pu
ţin copilul spre preot, zise „lată pe noul 
Lord Fauntleroy. Fauntleroy, acesta este 
popa Mordaunt, parohul bisericei." 

Fauntleroy privi la domnul în haine bi
sericeşti şi-i întinse mâna. 
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„Tmi pare bine să-ţi fac cunoştinţa, dom
nule", zise el, aducându-şi aminte de fe
lul cum primea d-1 Hobbs clienţii cei noi, 
când vroia să fie foarte politicos. Cedric 
simţea că trebue să fie cât se poate de po
liticos cu un popă. 

Preotul strânse mâna cea mititică, ui
tând u-se la copil, şi surâse. îndrăgi băie
ţelul numai decât, precum li se întâmpla 
tuturor, nu atât pentru frumuseţea, cât 
pentru firea lui copilărească, vorba lui baz-
lie şi glasul cel dulce. Privind la Cedric, 
preotul uitase pe Conte. 

Nu-i nimic aşa de minunat ca o inimă 
nevinovată de copil, înveseleşte casa cea 
mai posomorâtă. 

„Sunt încântat să-ţi fac cunoştinţa, Lord 
Fauntleroy", zise preotul. „Lung drum ai 
avut până la noi, şi suntem fericiţi că ai 
sosit cu bine." 

„Da, a fost lung drumul, dar „draga" 
fiind cu mine, nu mi s'a părut greu. Fire
şte că te simţi totdeauna bine, când eşti 
cu mama ta, şi apoi era şi vaporul aşa de 
frumos!" 
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„Ia-ţiun scaun, Mordaunt", zise Contele. 
Preotul se aşeză jos zicând: „Vă puteţi 
făli cu aşa nepot". Dar bătrânul nu-şi des
chise inima, 

„Seamănă cu tată-său," răspunse el în-
tr'un târziu, „să nădăjduim că-şi va croi 
viaţa mai cu minte.—Ei, de ce mai e vorba 
Mordaunt? Cine are nevoe de a jutor?" 

Nu mergea aşa de rău, după cum se te
muse parochul, dar totuş rămase ceva pe 
gânduri, înainte de a răspunde. 

„E vorba de Higgins dela Edge-Farm. 
E foarte nenorocit, a fost bolnav întâiu el, 
apoi a avut copii scarlatina. Nu-i tocmai 
harnic, dar n'a avut nici noroc, şi a rămas 
dator. Newick îl ameninţă că-1 dă afară 
dacă nu plăteşte; şi atunci ce să se facă? 
Nevasta e şi ea bolnavă. A venit el ieri pe 
la mine să mă roage să pun o vorbă bună 
pentru dânsid. Crede, că dacă-i daţi ceva 
răgaz, se va regula cu plata." 

„Toţi zic aşa", răspunse Contele aspru. 
Fauntleroy făcii o mişcare; şedea pe 

scaun între preot şi tata mare, ascultând 
la ce vorbeau. Numai decât se interesase 
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deHiggins. Se întrebă câţi copii o fi având 
şi dacă suferiseră mult cu scarlatina. Ochii 
îi erau mari şi ţintiţi la preotul Mordaunt, 
care adaogă: „Higgins e om cum se cade." 

„E rău gospodar şi rămâne totdeauna 
înapoi cu chiria, asta o ştiu dela Newick " 

„Dar acum se află în mare strâmtorare, 
îşi iubeşte foarte mult femeea şi copii, şi 
dacă e silit să-şi părăsească locuinţa, au 
să moară de foame. Nu-i poate lirăni cum 
trebue. Doi din copii au rămas foarte slabi 
după scarlatina, şi doctorul le prescrie vin 
şi mâncare scumpă, pentru care nu-1 ajung 
mijloacele." 

Lordul Fauntleroy se apropie mai tare 
de dînşii. 

„Tocmai aşa i s ' a întâmplat lui Mihâi." 
Contele tresări. „Te uitasem," zise el. 

„Uitasem că avem un filantrop în odae. 
Cine e Mihai?" Şi iar i se furişă un surâs 
pe buze. 

„E bărbatul lui Bridget, care avusese 
friguri şi nu-şi putea plăti chiria nici vinul 
trebuincios, nici toate celelalte lucruri şi 
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pentru care mi-ai dat banii să le viu în 
ajutor." 

Contele încreţi din sprâncene, dar nu 
părea supărat, se uită la preot. 

„Nu ştiu ce fel de proprietar are să iasă 
din el; spusesem lui Havisham să-i dea 
tot de ce va avea n e v o e — şi se vede că 
avea nevoe de bani ca să-i împartă Ia cer
şetori." 

..Nu erau cerşetori, Mihai e un zidar 
minunat. Sunt toţi oameni car^muncesc." 

„ Aşa-i," zise Contele, „nu erau cerşetori, 
sunt zidari minunaţi, văcsuitori de cisme 
şi femei cu mere." 

Ţinti ocini asupra copilului câteva clipe. 
Un gând nou îi năzări, şi cu toate că nu 
pornea din bunătatea sufletului, nu era 
gând rău. „Vino încoace," zise în sfârşit. 

Fauntleroy se apropie, păzindu-se ca 
nu cum-va s"ă se atingă de piciorul bolnav. 

„Ce ai face în locul meu?" îl întrebă. 
Trebue să mărturisim, că această între

bare neprevăzută deşteptă în preot o sim
ţire ciudată. El, om cu înţelepciune, care 
petrecuse mulţi ani în Dorincourt şi cunoş-
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tea pe toţi, bogaţi şi săraci, cinstiţi şi ne
cinstiţi, muncitori si leneşi, îsi dete seama 
ce putere spre bine sau spre rău va avea 
în viitor copilul acela, care sta înaintea 
lui cu ochii mari şi cu mâinile în buzunar. 

Se temu de odată că bătrânului, în tru
fia lui îndrăzneaţă, i-ar plesni prin cap 
să dea de pe acum o mare parte a puterii 
pe mâinile băiatului, o adevărată nenoro
cire şi pentru el şi pentru alţii, dacă firea 
lui nu ar fi cumva bună şi darnică. 

„Ce ai face în locul meu?" întrebă Con
tele. 

Fauntleroy îşi aşeză mâna cu încredere 
pe genunchiul bătrânului ca pe al unui 
prieten. 

„Dacă aş fi foarte bogat, şi nu un băie
ţel cum sunt, i-aş davoe să rărnâe încasă 
şi i-aş mai da tot ce-itrebue pentru copii; 
dar vezi, eu nu sunt decât un băieţel." Apoi 
se uită cu ochii strălucitori la tata mare 
şi-i zise: „D-tapoţisă faci tot ce vrei,nu-i 
a s a ? " 

„Aşa crezi?" întrebă bătrânul mulţumit. 
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„Cred că poţi da or-cui tot ce vrei. 
Cine e Newick?" 

„E vătaful meu, şi oamenii din sat nu 
prea sunt mulţumiţi de el." 

„Vrei să-i scrii o scrisoare?" întrebă 
copilul. „Să-ţi aduc cerneală şi condeiu? 
Pot să ridic jocul de pe masă?" 

Nici nu-i trecea prin gând, că bunicul 
are să-1 lase pe Newick să facă ce vrea. 

Contele se uită la el. „Ştii să scrii?" îl 
întrebă în sfârşit. 

„Nu tocmai bine", răspunse Cedric. 
„Ia lucrurile de pe masă, adu cerneală, 

condeiu şi o foae de hârtie din sertarul 
meu." 

Preotul se mira din ce în ce mai mult. 
Fauntleroy aduse repede ce i se cerea. 
Peste câte-va clipe foaia de hârtie, căli
mara cea grea şi condeele erau pe mes-
cioară. 

„Iacă, acum poţi să scrii." 
„Dumneata ai să scrii", zise Contele. 
„Eu?" strigă băieţelul şi se roşi ca para 

focului. „Merge să scriu eu? Şi apoi nu 
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ştiu bine ortografia, dacă nu-mi ajută 
cine-va.'' 

„Merge, merge. Iliggins n a r e să se plân
gă de ortografie. Nu sânt eu filantropul, ci 
dumneata. Moaie-ţi pana în cerneală." 

Fauntleroy luă condeiul în mână, îl 
muia în călimară, se aşeză bine pe un 
scaun şi se aplecă pe masă. 

„Ce să scriu?" 
„Să scrii că de ocamdată să-1 lase pe 

Iliggins unde e, şi să iscăleşti: Fauntleroy." 
Băieţelul îşi muia iar condeiul în cerneală 

şi începu să scrie. Mergea încet şi cam 
greu, dar îşi dedea foartă multă osteneală. 
In sfârşit isprăvi şi întinse surâzând foaea 
scrisă bunicului, dar cu oare care grijă. 

„Crezi că merge?" îl întrebă. 
„Da, Iliggins are să fie foarte mulţu 

mit", şi bătrânul înmâna bârtia preotului. 
Iată ce citi părintele Mordaunt: 

„Iubite domnule Newik, te rog să nu-1 necă
jeşti pe Higgins pentru moment şi-ţi voiu fi 
foarte recunosctor. 

Cu stimă 

fauntleroy. 
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„D-IHobbsîşi iscălea tot-deauna scriso
rile în felul acesta, şi am crezut că e mai 
bine să-i zic te rog. Aşa se scrie recu
noscător?" 

„In dicţionar nu e tocmai aşa", răspunse 
Contele. 

„Vezi, ştiam eu că am să greşesc, mai 
bine întrebam întâi. Aşa e cu vorbele de 
mai multe silabe, e mai bine să te uiţi în 
dicţionar, e mai sigur. Am să prescriu". 

Şi se apucă să prescrie încet, întrebând 
din vreme în vreme pe Conte, dacă e bine. 

Părintele Mordaunt luă scrisoarea cu 
dânsul la plecare, dar pe lângă bucuria 
pentru scrisoare erâ cuprins de încredere 
şi de nădejde în viitor, lucru ce i se în
tâmpla pentru întâia dată întorcându-se 
prin aleea castelului Dorincourt. 

După plecarea lui, Fauntleroy, care-1 pe • 
trecuse până la uşe, se întoarse la tata-
mare. 

„Mă pot duce la „draga" acum? cred 
că mă aşteaptă." 

Contele nu răspunse îndată. 
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„E mai întâi ceva de văzut în grajd. 
Sună," 

„Iţi mulţumesc foarte mult" zise băie
ţelul roşindu-se, ,,dar mai bine m'aş duce 
mâine la grajd, „draga" trebue să mă fi 
aşteptat toată vremea." 

„Foarte bine, să spunem să pue caii la 
trăsură." 

Apoi adaugă cu un aer nepăsător: „la 
grajd e un pony." 

Fauntleroy resuflă greu. 
„Un pony! al cui e ? " 
„Al d-tale", răspunse Contele. 
„Al meu? al meu, ca şi lucrurile din o-

dăile de s u s ? " 
„Da", zise bunicul. ,,Ai vrea sâ-1 vezi? 

Să spui să-1 aducă în cur te?" 
Obrazul copilului se făcea tot mai sta

cojiu. 
„Nu mi-a trecut nici odată prin cap că 

o să am un pony. Nici odată Ce bine are 
să-i pară „dragei". Dumneata îmi dai de 
toate, nu e aşa? 

„Vrei să-1 vezi?" 
Fauntleroy resuflă din greu. „Grozav aş 
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ATea să-1 văd, aşa de grozav în cât abia 
pot aştepta momentul să-1 văd, dar mi-e 
teamă că n'o să am vreme." 

„Treime să te duci la mama asiăzi? 
Nai putea să-ţi amâni vizita? 

„Nu se poate, ea s'a gândit toată dimi
neaţa la mine şi tot aşa m'am gândit şi 
eu la ea." 

„A, te-ai gândit? Sună atunci." 
Când porni trăsura prin alee, bătrânul 

şedea tăcut, iar băiatul vorbea într'una. 
De ce coloare erâ pony ? Cât erâ de mare ? 
Cum îl cbemâ? Ce-i plăcea să mănânce? 
Ce vârstă avea? La câte ceasuri se putea 
duce a doua zi dimineaţa să-1 vadă ? 

„Draga" are să fie aşa de fericită. Are 
să-ţi fie foarte recunoscătoare, fiindcă eşti 
aşa de bun cu mine. Ea ştie că mi-au fost 
totdeauna aşa de dragi ponii, dar nici nu 
ne-a trecut prin minte că aş putea avea 
eu unul vreodată. In Fifth Avenue erâ un 
băieţel care avea un pony, pe care încăleca 
în toate dimineţele, şi noi treceam pe di
naintea casei lui ca să-1 vedem !" 
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Apoi se rezemă de pernele trăsurei şi 
privi în tăcere la bătrân. 

„Cred că trebue să fii cel mai bun om 
de pe lume. Totdeauna te gândeşti să faci 
cui-va plăcere, tot la alţii te gândeşti. 
„Draga" spune, că asta e adevărata bu
nătate, să te gândeşti totdeauna la ceilalţi 
si nu la tine. Asa faci d-ta." 

Bătrânul amuţise văzând sub ce colori 
frumoase îl descria băieţelul, cum porni
rile egoiste şi urâte care-l făceau să se 
poarte aşa cum se purtă, erau preschim
bate în bune şi mărinimoase prin nevino
văţia unui copil. 

Fauntleroy se uita la el cu ochii mari, 
străvezii, eră încântat. 

„Ai făcut atâţia fericiţi. Pe Mihai şi pe 
Bridget cu cei zece copii ai lor, pe femeea 
cu mere, pe Dick, pe d-1 Hobbs, pe Hig-
gins cu nevasta şi copii, pe preotul Mor-
daunt—sigur că şi el era mulţumit,— 
pe „draga" şi pe mine cu pony şi cu toate 
lucrurile. Ştii, am numărat pe degete, 
şi au eşit 27 de persoane, pe care le-ai fă-
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cut fericite. Frumos număr—douăzeci şi 
şeapte!" 

„Şi crezi că eu am fost aşa bun cu toţ i?" 
„Negreşit, d-ta i-ai făcut fericiţi pe toţi. 

Dar ştii cum sunt oamenii, mulţi din ei 
au idei aşa greşite despre conţi, fiind că 
nu-i cunosc. Aşa de pildă d-1 Hobbs; dar 
am să-i scriu şi să-i spui eu cum stau lu
crurile." 

„ Ce idee îşi făcea d-1 Hobbs despre conţi ? 
„Greutatea e că el n'a cunoscut pe nici 

unul, a citit numai prin cărţi despre ei. 
El credea—să nu te superi—că sunt nişte 
tirani sângeroşi, şi spunea că nici spân--
zuraţi n'ar vrea să-i vadă în apropiere de 
băcănia lui. Dacă te-ar fi cunoscut pe d-ta, 
sunt sigur că şi-ar fi schimbat părerea. 
Am să-i scriu eu despre d-ta." 

„Ce-ai să scrii?" 
„Am să-i scriu, că eşti omul cel mai 

bun de pe lume. Că te gândeşti mereu la 
alţii, că vrei sâ-i faci pe toţi fericiţi, şi ca 
nădăjduesc să semăn cu d-ta când voiu 
fi mare." 

„Să semeni cu mine?" îngână bătrânul 



IU LORDUL CEL MITITEL. 

uitându-se la obrazul cel aprins al copilu
lui, şi simţind cum i se roşea şi lui frun
tea brăzdată. Apoi întoarse ocbii la fereas
tra trăsurei, privind la copacii stufoşi, 
ale căror frunze îngălbenite străluceau în 
soare. 

„Da, să semăn cu d-ta, dacă pot", adău
gă copilul cu modestie. „Poate nu sunt 
destul de bun, dar am să 'ncerc, să-mi 
dau osteneală." 

Trăsura îşi urmă drumul, aci în umbra 
adânca a copacilor, aci în lumina aurie a 
soarelui. Fauntleroy revăzii locurile, unde 
creşteau ferugile aşa de înalte şi se le
gănau campanulele în adierea vântului; 
revăzii căprioarele, cari întorceau capul 
spre trăsură, şi iepurii cari fugeau de fri
că; auzi glasul potârnicbilor şi ciripitul pa
serilor; toate i se păreau şi mai frumoase 
de cât data întâi. Inima lui era plină de 
bucurie şi de fericire de atâta frumuseţe. 
Dar bătrânul vedea şi auzea cu totul alte 
lucruri, de şi părea că priveşte şi el pe fe
reastra trăsurei. Vedea în urma lui o viată 
întreagă, în care nu zâreânici o faptă bună, 
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nici ungând de dreptate; ani, în cari omul 
tânăr plin de putere şi bogat îşi prăpădise ti
nereţea, puterea şi averea în plăceri egoiste 

dăunătoare, cercând numai să omoare 
vremea; vedea pe acest om la bătrâneţe, 
singur, fără prieteni în mijlocul belşugu
lui; se vedea urât şi ocolit de toţi; unii îl 
linguşau, dar nimeni nu ţinea la dânsul, 
nu-i păsa nimenui de moare sau trăeşte, 
afară numai dacă ar fi avut de câştigat 
ceva. Se uitâlalanurilecese'ntindeau de
parte, cât de departe, ştia el şi câţi oameni 
trăiau pe dânsele, numai Lordul Paunt-
leroy nu o ştia. Şi mai ştia un lucru ne
cunoscut de Lordul Pauntleroy: că nimeni 
din casele de pe moşie, fie sărace fie bo
gate, nu se gândise vre-odată să-I numea
scă „om bun" şi nu dorise să semene cu 
el, precum dorea băieţelul. 

Gândul acesta nu erâ plăcut nici pen
tru un bătrân cinic, care vreme de 70 de 
ani nu-şi bătuse capul de nimeni şi nici 
de părerea 1 urnei, întru cât nu avea aface 
cu petrecerile şi traiul lui. Şi în adevăr că 
nu se gândise nici odată până azi la ase-

J.onliil al mititel. 10 
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menea lucruri, şi acum se gândea, fiind-că 
un copil îl credea mai bun de cât era şi 
dorea s ă i urmeze pilda. Aceasta deşteptă 
in el ciudata întrebare, dacă eră el omul 
care să slujească de model. 

Fauntleroy îşi închipuia, că pe bunic îl 
doare piciorul foarte tare, fiind-că era cu 
sprâncenile încruntate; de aceea nici nu-1 
îmbiâ la vorbă, ci se bucură în tăcere de 
copaci, de ferugi şi de căprioare. Dar tră
sura, după ce eşise pe porţile parcului, 
trecu peste livezi şi se opri în sfârşit. Ajun
seseră la Court-Lodge. Fauntleroy sări jos r 

înainte de a fi avut vreme feciorul să des
chidă uşa trăsurei. 

Contele se deşteptă ca din vis. 
„Ce, am şi a juns?" 
„Da", răspunse Fauntleroy. „Iată bas

tonul, reazimă-te pe mine ca să te dai jos." 
„N'am de gând să mă dau jos", răs

punse bătrânul repede. 
„Nu? Nu vrei să vezi pe „draga" ? în

trebă băiatul mirat. 
„Draga o să mă ierte", răspunse Con-
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tele cu răceală. „Du-te de-i spune, că nici 
pentru un ponyn'ai vroit să rămâi acasă." 

„O să-i pară râu, de sigur că ar dori să 
te vadă." 

„Mie teamă că nu. Am să trimit tră
sura să te aducă înapoi. Toma, spune vi
zitiului să dea bici cailor." 

Toma închise uşa trăsurei; copilul se 
mai uită cam mirat, apoi alergă spre casă. 
Contele avii prilejul—cum îl avusese d-1 
Havisham—să vadă două picioruşe aler
gând cu iuţeala fulgerului, stăpânul lor 
părea să n'aibă vreme de pierdut. 

Trăsura se depărta încet, dar Contele nu 
se rezemă deîndată în fund; se tot uită 
afară. Printre copaci văzîi uşa, care erâ 
deschisă. Trupul mititel se urcă repede pe 
scară, altă fiinţă, tot cam mică, subţire, 
tânără, în haine negre, venea în grabă spre 
copil. Par'că sburâ unul spre altul, şiPaunt-
leroy se repezi în braţele mamei sale, se 
atârnă de gâtul ei şi-i acoperi faţa drăgă
laşă cu sărutări. 
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CAP. V I I . 

Lta b i s e r i c ă . 

Dumineca următoare preotul Mordaunt 
avu mulţi credincioşi. Şi în adevăr că nu-şi 
aducea aminte de vre-o duminică, în care 
biserica să fi fost aşa de plină. Veniseră 
oameni, care-ifăceau foarte rar cinstea să-1 
asculte de pe amvon. Veniseră chiar cei 
delaHazelton, parochia vecină. Erau aren
daşi pârliţi de soare, femei ţapene cu o-
brajii ca merele pârguite, cu pălăriile cele 
mai bune şi basmalele cele mai scumpe 
şi cu câte şase copii fie-care; eră şi soţia 
doctorului cu patru fete; d-na şi d-1 Kim-
sey, care ţinea drogheria şi pregătea ha
puri şi prafuri pentru toată împrejurimea, 
şedeau în stranele lor; d-na Dibble în strana 
ei; d-raSmiff, cusătoreasa satului, cu prie
tena ei Miss Perkins, pălăriereasa, aseme
nea în stranele lor; apoi venea asistentul 
doctorului şi băiatul din drogherie; în sfâr-
şhf fie-care familie din partea locului îşi 
avea reprezentantul ei. 
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In săptămâna trecută se istorisiseră a-
tâtea despre Lord Fauntleroy, d-na Dibble 
avusese aşa multă treabă cu clienţii, cari 
veneau după ace sau aţă şi vroiau să mai 
afle ce avea de povestit, încât clopoţelul 
dela uşa prăvăliei sunase până răguşise, 
aşa de des se deschidea şi se închidea uşa. 
D-na Dibble ştia cum fuseseră mobilate 
odăile, ce jucării scumpe se cumpăraseră, 
că eră şi un pony murg cu un om care să 
îngrijească de el, o trăsurică, hamuri le
gate în argint etc. Şi apoi mai ştia ce zi
seseră slugile, cari văzuseră pe copil în 
seara dintâi, i'emeile spuneau că erâ ru
şine— aşa şi erâ — să despartă pe băieţel 
de mamă; şi că le bătea inima la toţi, când 
a intrat băiatul singur în biblioteca buni
cului, fiind-că nu se ştia cum are să se 
poarte cu el; bătrânul înspăimânta cu fi
rea lui ciudată pe oamenii în vârstă, dar 
pe un biet copil ? 

„Sâ mă crezi, d-nâ Jennifer, băieţelul 
nu ştie de frică. A intrat surâzând şi a în
ceput să vorbească cu bătrânul par'că e-
rau prieteni vechi. Iar bunicul a fost aşa 



loO LORDUL CEL M I T I T E L . 

de uimit, în cât se uita la băiat şi asculta 
la el fără să zică nimic. D-l Toma spune 
că, aşa rău cum e Contele, tot îi părea bine 
în fundul inimei şi se simţea mândru. D-l 
Toma zice că nici n'a văzut copil mai fru
mos şi mai bine crescut." 

Apoi venise şi istoria cu Higgins. Preo
tul Mordaunt o povestise la el la masă, 
iar servitoarea, care o auzise, o spusese la 
bucătărie, şi de aci se răspândise ca focul 
în toate părţile. 

Când a venit Higgins la oraş în ziua de 
târg, îl întrebau toţi din toate părţile cum 
stau lucrurile; şi pe Newick l-au întrebat, 
iar el arăta scrisoarea iscălită Fauntleroy. 

Şi astfel femeile arendaşilor au avut de 
vorbă în jurul mesei cu ceai şi la târgu
iala, şi toate lăudau pe băieţel. De,aceea 
au plecat Duminecă multe pe jos la bise
rică, altele în brişcă mânată de bărbaţii 
lor, curioşi să vadă şi ei pe Lordul cel mi
titel, care avea să fie cu vremea proprie
tarul pământului. 

Nu era în obiceiurile Contelui să meargă 
la biserică, dar Dumineca asta hotărî să 
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se ducă, îi venise poftă să se aşeze alături 
e Fauntleroy în strana familiei. 

Erau mulţi pierde-vară prin curtea bi-
sericei şi pe câmp; se strânseseră la poartă 
şi sub boltă şi aşteptau să vadă, dacă vine 
mylord sau ba. Pe când vorbeau despre 
aceasta, se auzi glasul unei femei care 
zicea : 

..Asta trebue să fie mama, e tânără şi 
frumoasă." 

Toţi întoarseră capul spre cărarea, pe 
care venea o femee mlădioasă, îmbrăcată 
în negru. Vălul eră ridicat de pe obraz, şi 
astfel putură să vadă ce frumoasă şi dră
gălaşă era, şi ce păr buclat de copil se ză
rea sub pălăria de zăbranic. 

Ea.nu.se gândea la lumea dinprejur, se 
gândea la Cedric, cum venea să o vadă, la 
bucuria lui pentru pony, pe care sosise că
lare în ajun, cum se ţinea drept şi cât eră 
de fudul şi de fericit. Dar de odată băgă 
de seamă, că se uită lumea la dânsa. Văzîi 
întâi o femee bătrână în roche roşie, care 
se ploconi înaintea ei, apoi alta care-i zise 
bună ziua, iar bărbaţii îşi scoteau pălăria 

http://Ea.nu.se


1 5 2 LORDUL CEL MITITEL 

unul după altul. întâi nu-şi dete seama 
ce se petrecea, apoi îi trecu prin minte că 
o salutau fiindcă e mama Lordului celui 
mititel, se roşi, surâse şi mulţumi. Pentru 
o persoană, care trăise într'uu oraş ame
rican cu locuitorii cei mulţi, cum numai, 
în America se găsesc, i se părîi lucru aşa 
de nou in cât se cam uimi, dar apoi îi făcu 
plăcere ca ceva prietenesc. 

Abia intrase sub bolta bisericei şi sosi 
trăsura dela Castel, trasă de doi cai fru
moşi şi cu servitorii în livrea. 

„Iată-i", se auzi din toate părţile. 
Trăsura se opri, Toma se coborî, des

chise uşa, un băieţel în haine de catifea 
neagră, cu o pădure de" păr blond, care 
sburâ în vânt, sări din trăsură. 

Femei, bărbaţi, copii, toţi se uitau la 
dânsul. 

„Par'că e căpitanul!" strigară cei care 
cunoscuseră pe tatăl copilului. „Căpitanul 
în carne şi în oase." 

Copilul sta sub razele soarelui uitân-
du-se la Conte, căruia îi ajută Toma să se 
coboare. Când i se păru, că poate ii de 
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vre-un folos, întinse mâna şi-şi apropie li
niarul, par'câ ar fi fost înalt de 7 picioare. 
Era evident pentru toţi, că or cum s'ar fi 
purtat Contele Dorincourt cu ceilalţi oa
meni, în inima nepotului său nu încăpea 
frica de dânsul. 

11 auziră cum zicea :„razemă-te pe mine. 
Ce bine le pare oamenilor că te văd, ei te 
cunosc toţi." 

„Scoate beretul,Fauntleroy", zise Con
tele, „te salută pe d-ta." 

„Pe mine?" întrebă mirat şi scoase re
pede beretul întorcându-se cu faţa spre 
public şi, privind cu ochii mari cam sfioşi, 
încercă să salute pe fiecare în parte. 

,,Să-ţi dea Dumnezeu noroc", zise fe-
meea în haină roşie, care vorbise cu mai
că-sa, ,,să-ţi dăruiască viaţă lungă." 

„Mulţumesc", răspunse Pauntleroy, şi 
apoi intrară în biserică, unde se uitau toţi 
la ei până ajunseră în strana cu perdele 
şi cu perne de catifea roşie. După ce se 
aşezară jos, Fauntleroy descoperi două lu
cruri, care-i făcură plăcere: cel dintâi eră 
că în faţa lui, în fundul bisericei, se află 
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mama, care se uita la dânsul şi-i surâdeâ; 
cel de al doilea, că la marginea stranei în 
părete erau două chipuri săpate în piatră, 
iar între ele o tablă pe care sta scris: 

„Aici odihneşte trvpvl Ivi Grigorie Ar-
tvr întâiul conte Dorin covrt şi femeea Ivi 
Alesone Ilildegarde." 

„Pot să vorbesc încet?" şopti băieţelul. 
„Ce-i", întrebă tata-mare. 
„Cine sunt aceia?" 
„Doi din strămoşii d-tale, cari au trăit 

acum câteva sute de ani." 
„Poate dela ei am moştenit eu orto

grafia!" 
Apoi urmări liturgbia. Când începu cân

tecul, se sculă în picioare şi se uită surâ
zând la maică-sa. Ii plăcea foarte mult 
muzica şi adesea cântase împreună cu 
„draga;" începu şi acum să cânte cu cei
lalţi toţi, iar glasul lui dulce şi curat se 
înălţa ca şi cântecul unei păsări. Se uitase 
de tot pe sine-de plăcerea cu care cânta. 
Şi Contele şedea pierdut în colţul stranei 
ascuns de perdea şi privind la băiat. Ce-
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dric sta cu psaltirea deschisă înaintea lui 
şi cânta din toate puterile; o rază de soare, 
care stăbăteâ prin fereastră şi alunecă pe 
părul lui auriu, îi formă un nimb în jurul 
capului. Prin inima mamei trecu un fior, 
şi ea începu să se roage cu evlavie ca să 
rămâe copilul ei nevinovat şi fericit, şi ca 
neaşteptata bogăţie şi mărire, ce se revăr
sase asupra lui, să nu-1 strice sau să-i aducă 
vre o nenorocire. Multe griji noue îi intra
seră în suflet în vremea din urmă. 

„0 Cedric," îi zisese ea în ajun, când 
venise să o vadă, „aş vrea să-ţi pot da 
multe poveţi. Să fii bun şi cinstit şi să nu 
faci nimenui rău cât vei trăi; poţi veni la 
mulţi in ajutor şi poate că lumea asta să 
se schimbe ceva în bine, fiindcă s'a năs
cut copilul meu într'însa. Şi.asta-i mare 
lucru, dacă omenirea e ceva mai bună din 
pricina unui singur om." 

Intorcându-se la castel, Fauntleroy re
petă aceste cuvinte bunicului. 

„Eu m'am gândit atunci la d-ta," adău
gă băiatul, „şi i-am spus, că aşa se întâm-



lofi LORDUL CEL MITITEL. 

plase cu d-ta în lume şi că vreau sa în
cerc să-ţi semăn." 

„Şi ce a răspuns e a ? " , întrebă mylord 
cam îngrijat. 

„A zis ca aşa e, şi că treime totdeauna 
să căutăm să descoperim partea cea bună 
înoamenişisăîncercămsăfacemcadânşii." 

Poate la asta se gândea bătrânul uitân-
du-se printre perdeaua de la strană. îşi 
aruncă de mai multe ori ochii spre partea, 
unde şedea singură văduva fiului său, se 
uita la femeea frumoasă, pe care răposa
tul o Iubise aşa demult, sila ochii ei, cari 
semănau cu ai copilului de lângă dânsul. 
— Ce gânduri îi treceau prin minte, dacă 
erau straşnice şi neîmpăcate, sau dacă se 
îmblânzise puţin, ar fi fost greu de ghicit. 

Când se sfârşi liturghia, mulţi din cei 
de faţă aşteptară să-i vadă trecând pe di
naintea lor. Ajungând Contele cu Fauntle-
roy spre poartă, zăriră un om, care stătea 
cu pălăria în mână şi nu îndrăznea să se 
apropie. 

„Ce-i Higgins?" întrebă Contele. 
„Ah, acesta e Higgins?" zise băiatul. 
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„Da, şi-mi închipuesc, că a venit să-şi 
vadă stăpânul cel nou." 

„Aşa-i", răspunse omul roşindu-âe. „Ne-
vick mi-a spus, că tânărul Lord a pus o 
vorbă bună pentru mine şi am venit să-i 
mulţumesc, dacă-mi dă voe." 

Poate-1 cuprinse mirarea văzând ce mic 
era băiatul, care-i făcuse aşa mult bine şi 
care acum se uita la dânsul par'că ar fi 
fost unul din copiii săi, fără să-şi dea seamă 
de marea lui însemnătate. 

„Vă mulţumesc aşa de mult, a ş a . . . " 
„Dar eu am scris numai scrisoarea, tata 

mare a făcut tot, ştii cât îi place să facă 
bine oamenilor. Nevasta d-tale e sănă
toasă acum?" 

„Ah da, e mai bine. de când s'aliniştit; 
grija o prăpădise aşa". 

„îmi pare bine'', zise Fauntleroy. „Bu
nicului îi părea aşa de rău că-ţi erau co
pii bolnavi de scarlatina, tot ca şi mie. 
Şi el a avut copii, ştii că eu sunt copilul 
băiatului lui." 

Higgins rămase trăsnit, simţea că ar 
fi mai bine să se depărteze fără a se uita 
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la Conte, căci era lucru ştiut, că dragostea 
acestuia pentru copii lui eră de aşa soiu 
încât abia-i vedea de două ori pe an, sică 
fugise la Londra, când se îmbolnăviseră, 
de teamă că i se umple casa de doctori şi 
de surori de caritate. Eră deci lucru cam 
îndrăzneţ să spue faţă de el, că se inte
resa de scarlatina. 

„Vezi, Higgins", zise Contele cu surâsul 
său sarcastic, „cum v'aţi înşelat voi în 
privinţa mea. Lord Fauntleroy mă pricepe. 
Când veţi vrea să aflaţi ceva despre mine, 
lael să văadresaţi.Sue-teîn trăsură, Faunt
leroy." 

Şi Fauntleroy sări în trăsura, care se 
puse în mişcare trecând printre livezile 
verzi, şi când ajunse pe drumul mare, su
râsul de pe buzele Contelui nu dispăruse 
încă. 

CAP. V I I I . 

învaţă s ă călărească. 

Surâsul sardonic rămase cam în perma
nenţă pe buzele Contelui Dorincourt. Cu 



LORDUL CEL MITITEL. 159 

cât trecea vremea de când venise nepotul, 
cu atât surâsul se ivea mai des şi par'că 
se îmblânzea. Bătrânului începuse să i se 
urască mai dinainte cu singurătatea, cu 
podagra şi cu cei 70 de ani ai săi. După 
o viaţă de plăceri nu era lucru uşor să 
şezi mereu singur într'o odae, fie cât de 
luxoasă, cu piciorul bolnav pe scăunel, fără 
altă distracţie decât să te răsteşti la un 
fecior speriat, care îţi urăşte şi umbra. Era 
om prea deştept ca să nu fi priceput, că 
slugile nu-1 puteau suferi şi că dacă venea 
cineva la dânsul, nu o făcea de plăcerea 
ca să-1 vadă, ci numai ca să facă haz au-
zindu-1 cum îşi bătea joc de toată lumea. 
Câtă vreme fusese sănătos şi voinic, se 
ducea dintr'un loc într'altul ca să petreacă, 
dar drept vorbind nimic nu-i făcea plăcere; 
iar când sănătatea i se slăbi, se închise la 
Dorincourt cu podagra, cu cărţile şi cu ga
zetele. Nu putea să citească toată vremea 
şi i se ura din ce în ce mai mult; zilele şi 
nopţile îi păreau grozav de lungi, devenea 
tot maiîntărâtat. Atunci sosi LordulFaunt-
leroy şi, din fericire pentru copil, buni-
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cui se simţi mândru de aşa nepot. Dacă 
Cedric ar fi fost mai puţin frumos, bătrâ
nul nici nu şi-ar fi dat osteneala să desco
pere însuşirile cele bune ale copilului. Dar 
aşa, frumuseţea şi duioşia băiatului erau 
privite ca nişte daruri fireşti ale familiei 
Dorincourt şi ca un tribut datorit rangului 
său, iar când îl auzi vorbind şi văzii ce co
pil bine crescut este, îi plăcii bătrânului, 
cu toate că băiatul habar n'aveâ de însem
nătatea situaţiei lui celei nouă, şi acum Con
tele începu să şi petreacă cu el. Făcu haz 
să pue pe copil în stare de a ajuta pe săr
manul Higgins. Contele nu-şi bătea capul 
de Higgins, dar îi făcea plăcere gândul, că 
se va vorbi pretutindeni de micul lui nepot 
şi că are să devie popular printre munci
tori de pe acum, din frageda sa copilărie. 
Apoi fusese mulţumit să meargă cu Ce
dric la biserică şi să constate, cu ce curi
ozitate şi cu ce mişcare aşteptase lumea 
venirea lor. Ştia el, că lumea o să vorbească 
de frumuseţea băieţelului, de trupul lui 
nalt şi mlădios, de ţinuta lui, de obrazul 
lui, de părul lui şi că au să zică toţi (au-
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zise el pe o femee adresându-se la alta): 
„din cap până'n picioare adevărat lord." 
Contele Dorincourt era un om îndrăsneţ, 
mândru de numele lui, de poziţia lui şi plin 
de trufie că putea arătă lumei ce moşte
nitor, demn de rangul ce avea să-1 ocupe, 
se născuse în familia Dorincourt. 

In dimineaţa, în care încercară calul, Con
tele era aşa de vesel în cât îşi uită poda
gra. Când fu adus dela grajd sprintenul 
animal, bătrânul se aşeză la fereastra des
chisă spre a fi faţă la cea dintâi lecţie de 
călărie a copil ului; era curios să vadă, dacă-i 
va fi frică. Calul, deşi un pony, nu era prea 
mic, şi bătrânul văzuse adese ori copii pier-
zându-şi cumpătul, când încălecau pentru 
prima oară. 

Pauntleroy se sui încântat pe cal; nu 
călărise nici odată şi se bucură grozav. 
Wilkins, groomul, ţinea calul de căpăstru 
şi-1 plimbă pe dinaintea ferestrei. 

„Băiatul e plin de curagiu," spunea Wil
kins la grajd, „n'a fost greu să-1 sui pe cal, 
Şi apoi se ţinea drept de-ţi eră drag să te 
uiţi la el, şi tot întrebă: „Wilkins, mă ţiu 

l'Orttut rcl mititel. 11 
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bine? La circ se ţin toţi drepţi pe cal." 
I-am răspuns că şedea smirna, şi făcea un 
haz nespus, râdea de bucurie şi apoi iar 
mai întrebă: „aşa e bine? să-mi spui dacă 
nu mă ţiu bine." 

Dar acumnu-imai ajungea să şadă smir
na şi calul să-1 mâne altul de frâu; peste 
câteva minute întrebă pe bunic, care se 
uita la dânsul pe fereastră: 

„Pot să merg singur, şi mai iute ? Băie
ţelul din Fifth Avenue la New-York călă
rea la trap şi la galop." 

„Crezi că ai putea merge la trap şi la 
galop?" 

„Aş vrea să încerc." 
Wilkins, după un semn al bătrânului, 

încalecă şi el pe un cal şi apucă frâul po-
nyului. 

„Ei, porneşte la trap,"1 zise Contele. 
Dar cele dintâi minute nu i se părură 

atât de încântătoate precât se aşteptase. 
Băieţelul găsi că nu e aşa plăcut să mergi 
la trap ca la pas, şi cu cât trapul erâ mai 
repede, cu atât plăcerea erâ mai mică. 
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„Te sa-al-tă vârtos, nu-i aşa ? te sa-al-tă 
şi pe dum-nea-ta?" 

„Nu, mylord, ai să te obişnueşti cu vre
mea, rid ică-te în scări," răspunse groomul. 

„Mă sa-altă în sus toată vre-mea." 
Se ridică şi cădea iar pe şea în chip o-

bositor; resuflâ greu şi se făcuse stacojiu, 
dar se ţinea în scări din toate puterile şi 
sta drept ca un par. Contele privea pe fe
reastră. Când se apropiară călăreţii iarăş 
de casă, după ce fuseseră ascunşi câteva 
clipe de copaci, Fauntleroy îşi pierduse 
pălăria, obrajii lui erau ca un bujor, dar 
rămăsese ţeapăn pe cal şi mergea tot la 
trap. 

„Opriţi-vă, unde ţi-e pălăria?" întrebă 
Contele. 

Wilkins răspunse: „I-a căzut din cap. 
Pot să mă opresc şi să mă duc să o ridic 
de jos?" 

„Nu i-a fost frică?" întrebă Contele. 
„Frică? nu ştie ce e frica", răspunse 

Wilkins. „Am învăţat pe mulţi să călă
rească, d'ar n'am văzut nici unul cu atâta 
curaj." 
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„Eşti obosit?" întrebă Contele pe copil 
„vrei să te cobori de pe cal?" 

„Ştii, te sdruncină mai mult decât ai 
crede, şi te cam oboseşte, dar nu vreau 
să mă cobor. Aş vrea să învăţ să călăresc. 
După ce m'oi odihni puţin, vreau să merg 
să-mi ridic pălăria de pe jos." 

Cel mai şiret diplomat n'ar fi putut găsi 
mijloc mai potrivit ca să câştige inima 
bătrânului. Când porni calul iarăş spre 
poartă, obrazul îndârjit al Contelui se în
roşi puţin şi ochii îi străluceau de plăcere 
sub sprâncenele stufoase. Aştepta cu ne
răbdare până se auziră copitele calului, 
care de data asta alergă mai repede ca 
adineauri. Pălăria fireşte că nu erâ pe ca
pul copilului, ci în mâna lui Wilkins, obra
zul îi erâ ca para focului, părul îi sburâ 
peste urechi, dar acum venea în galop. 

„Iacă, viu în ga-a-lop. N'am mers aşa 
de bine ca băiatul din Fifth Avenue, dar 
tot am mers la galop şi m'am ţinut ţeapăn." 

Din momentul acela se împrieteni cu 
pony şi cu Wilkins. Şi nu trecea zi, în care 
să nu-1 întâlnească oamenii din sat aler-
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gând în galop pe drumul mare sau prin
tre livezi. Copii se repezeau în uşa case
lor să-1 vadă trecând ţanţoş, călare pe 
pony, şi el fâlfâiâ vesel beretul în mână 
strigându-le : „ura ! bună dimineaţa !"•— 
lucru ne mai pomenit la un lord englez. 
Câte odată se oprea şi sta de vorbă cu 
copii. Wilkins povesti într'o zi la Castel, 
că Lordul Pauntleroy a voit cu orce preţ 
să se coboare de pe pony la uşa şcoalei, 
ca să poată încăleca un băieţel şcliiop spre 
a se întoarce acasă. 

„Aşa să-mi ajute Dumnezeu", spunea 
Wilkins la grajd, „nu vroia să înţeleagă 
nimic. Eu i-am zis, că e mai bine să dau 
calul meu, dar lui mylord îi eră teamă ca 
nu cumva să şeadă rău băiatul pe un cal 
mare. „Nu vezi, Wilkins, copilul e şchiop 
şi eu sunt teafăr, şi apoi vreau să stau ni
ţel de vorbă cu el." Şi copilul a trebuit 
să se sue pe pony, iar mylord umbla pe 
jos lângă el, cu mâinile în buzunar, cu be
retul pe ceafă, fluerând şi vorbind. Când 
am ajuns la casa copilului şi a eşit mama 
ca să vadă ce se întâmplase, mylord îşi 
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scoase beretul şi-i zise „ţi-am adus băiatul 
acasă, fiindcă-1 doare piciorul, şi nu cred 
că poate umblă bine rezemându-se pe un 
băţ; am să mă rog de tata-mare să-i facă 
o pereche de cârji". Femeea a rămas în
cremenită". 

Când află Contele istoria, nu se supără 
de loc, după cum se aştepta Wilkins; din 
contră râse din toată inima şi chemă pe 
Fauntleroy să-i povestească el însuş ce 
se petrecuse, şi apoi îl apucă iar râsul. 
Peste câteva zile trăsura dela Castel se o-
pri la casa din mijlocul livezilor, în care 
locuia copilul şchiop, iar Fauntleroy sări 
din trăsură purtând ca o puşcă la spinare 
o pereche de cârji ţeapene şi uşoare, pe 
care le de te d-nei Hârtie (pe băieţelul şchiop 
îl chema Hârtie) zicând: 

„Tata-mare vă trimete complimente şi 
cârjile astea pentru băiat; nădăjduim că 
o să-i fie de folos şi că n'o să se mai obo
sească umblând." 

„Le-am spus că le trimeţi complimen
te" , zise Contelui întorcându-se la Castel. 
„Nu m'ai însărcinat să le spui, dar am 
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crezut că ai uitat. Nu-i aşa, că am făcut 
bine?" 

Pe Conte îl apucă iar râsul, dar nu-i spuse 
că ar fi făcut rău. In fapt se împrieteneau 
amândoi pe zi ce mergea, şi încrederea în 
bunătatea şi în virtuţile bunicului creştea 
în inima băiatului. Nu se îndoia câtuş de 
puţin că tata-mare e cel mai politicos şi 
cel mai darnic dintre oamenii în vârstă. 
Dorinţele copilului fiind împlinite înainte 
de a fi avut vreme să le exprime, i se în
tâmpla să se înspăimânte de câte daruri 
căpăta. Tot ce- i trebuia şi tot ce dorea eră la 
picioarele lui. Felul acesta de a-1 creşte nu 
era aşa lucru cu minte pentru un copil de 
vârsta lui, atâta răsfăţare i-ar fi putut 
prinde rău, dacă, pe lângă firea lui aleasă, 
n'ar fi avut şi pe mama, la care petrecea 
mai multe ceasuri pe zi. Această prietenă 
bună a lui îl priveghiâ cu cea mai mare 
îngrijire. Stăteau mult de vorbă împreună, 
şi copilul nu se întorcea niciodată la Cas
tel fără sâfeâ cu dânsul pe lângă sărută
rile de pe obraz şi câte o povaţă nemerită, 
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de care-şi aducea aminte când era departe 
de mama. 

Un lucru îl mira pe băieţel. Se gândea 
la taina ceri-înconjura, mult mai des de
cât şi-ar fi închipuit cineva ; nici mamei, 
nici Contelui nu le trecea prin minte, ca 
băiatul se gândeşte la aşa ceva. Se tot în
treba copilul, de ce bunicul şi mama lui nu 
se văd niciodată, căci el băgase de seamă 
că nu se întâlneau nicăiri. Când venea cu 
trăsura de la Castel la Court-Lodge, Con
tele nu se cobora, iar la biserică Faunt-
leroy se oprea singur de vorbea cu maică-
sa, or o însoţea până acasă. Şi totuş se tri
meteau pe fie-care zi flori şi fructe din se
rele Castelului la Court-Lodge. Dar fapta 
cea mai bună a Contelui în ocini băiatului 
seîntâmplase o săptămână după prima Du
minică, în care fusese'la biserică şi d-na 
Errol se întorsese singură acasă. Când por
ni Cedric la maică-sa, văzu în loc de ca
leaşca cea mare obişnuită, o cabrioletă 
frumuşică şi un cal murg minunat. 

„Acesta e un dar,' pe care ai să-1 faci 
mamei d-tale", îi zise bunicul, „nu se poate 
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să umble singură, pe jos, prin sat. Are ne-
voe de trăsură; e un dar din partea d-tale." 

Fauntleroy eră nebun de bucurie. Abia 
se putea stăpâni până ajunse 3a Court-
Lodge. Maică-sa culegea trandafiri din gră
dină. Copilul sări din trăsură şi se asvârli 
în braţele ei. 

„Dragă, îţi vine să crezi? Cabrioleta 
asta e a ta ! Bunicul zice, că e un dar din 
partea mea. E trăsura ta, cu care te poţi 
duce unde vre i ! " 

Eră asa de fericit, încât nu mai ştia ce 
să zică. Şi dânsa nu se putea hotărî să-i 
strice plăcerea nevoind să primească da
rul, cu toate că trăsura venea de la omul, 
care o duşmănea aşa de tare. Fu silită să 
se urce în trăsură cu trandafiri cu tot ca 
să se plimbe, şi Fauntleroy îi povestea 
despre bunătatea bunicului. Erau istorii 
aşa de copilăreşti, încât îi venea să râdă, 
dar apoi strângea pe Cedric în braţe, îl 
săruta şi eră fericită, că băiatul nu vedea 
decât partea bună a acestui bătrân, care 
avea aşa de puţini prieteni. 

A doua zi se puse Fauntleroy să scrie 
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d-lui Hobbs. Ii scrise o scrisoare foarte 
lungă şi aduse ciorna s'o citească ta ta-
mare . 

„Fiind-că nu sânt sigur de ortografie ; 
şi dacă-mi îndreptezi greşelile, o prescriu 
î n c ă o d a t ă . " 

Iată scrisoarea: 

„Dragă domnule Hobbs aş vrei să istorisesc 
de tata mare că e el mai bun conte şi nu e ade-
văat că toţi sunt tirani el nu e tiran de loc dacă 
l-ai cunoaşse va-ţi împrieteni ştiu eu că va-ţi îm
prieteni are rematism în picior şi suferă mult 
are răbdare iol iubesc tot maî mult orcine ar 
iubi un conte aşa bun caiel ie îndatoitor pentru 
toţi pe lume aş vrea să poţi să vorbeşti cu iei 
ştie tot poţi să-1 întrebi' ce vrei dar na jucat nici 
odată popiei mia dat un pony şi o tăsurică şi 
Iu draga o caboletă şi am trei odăi şi jucări de 
boat felurile de tar prinde mirarea ţar place cas
telul şi parcul castelul ie aşa mare că tai pierde 
în iei Wilkins zice că ie o închisoare subtelană 
Wilkins îngrijeşte de calul mieii toate lucrurile 
din parc sînt frumoase şi tear prinde mirarea 
să vezi copaci marî căpioarele şi iepuri şi alt 
vînat tatamare ie bogat dar nu ie mîndru cum 
aT crezut dumneata că sînt toţi conţi miem place 
să şed cu el şi aicîtoatălumeaepoliticoasăscoate 
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pălăria şi femeile fac reverans şiţî zice ca să a-
jute Dnezeu şi acum pot să merg călare dar la 
început mă sduncina grozav calu şi tatamare a 
iertat pe un om care nu putea săşî plătească 
chiria şi înghijitoarea a trimes vin copiiior te 
doresc şiaş vrea să şază şi draga cu mine în 
castel dar tot pot să ovăd când vreati şi iubesc 
pe tatamare pecarel iubeşte toată lumea scriem 
te rog. 

Prietenul matale care te iubeşte, 
Gedric •Crrol. 

p. s. nu e nimen în închisoare tatamare n'a în
chis nici odată pe nimen. 
p. s. îe aşa de bun îmaduce aminte de mneata 
toată lumeal iubeşte." 

„Iţi lipseşte mama foarte m u l t ? " în
trebă Contele, după ce citi scrisoarea. 

„Da, mi-e dor de ea toată vremea." 
Se apropie de bătrân, puse mâna pege-

nunchiilui şi uitându-se în ocbiîi zise: „Dar 
dumitale nu»ţi lipseşte?" 

„Eu n'o cunosc." 
„Ştiu, şi vezi bine de asta mă mir. Ea 

nu mi-a zis să te întreb şi nici nu te-aş fi 
întrebat, dar câte odată tot mă gândesc 
la asta şi nu pricep. Dar nici acum nu te 
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întreb nimic. Şi ştii, când mi-etare dor, mă 
pui seara Ia fereastră şi văd lumina din 
odaea ei printre copaci. Ea îşi pune tot
deauna lumânarea aprinsă, îndată ce se 
întunecă, şi eu văd cum suflă vântul fla
căra şi ştiu ce zice.". 

„Ei, şi ce zice?" 
„Zice : Noapte bună, Dumnezeu să-ţi 

ajute—aşa zicea ea când şedeam împre
ună. In fie-care dimineaţă şi în fie-care 
seară zicea: să-ţi ajute Dumnezeu! Şi vezi, 
de aceea-mi merge totdeauna bine." 

„Nu mă îndoesc," răspunse Contele cu 
răceală; apoi ridică ochii spre copil şi privi 
la el aşa de lung, încât acesta se întrebă 
mereu: la ce s'o fi gândind tata mare? 

CAP. IX. 

Case le d ă r ă p ă n a t e . 

Ce e drept Contele Dorincourt începu să 
se gândească la multe lucruri, cari nici 
nu-i trecuseră prin minte până aci,.şi toate 
steteau în legătură cu nepotul său. Mân-
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dria eră partea de căpetenie a firei lui, iar 
băiatul măgulea această mândrie în toate 
privinţele. Şi astfel bătrânul începu să gă
sească un interes nou în viaţă. Ii plăcea 
să-şiaratemoştenitorul; fiindcă lumea ştia 
câtă desamăgire avusese dela fii lui, tre
buia să vadă acum pe noul Lord Fauntle-
roy. EI dorea să înţeleagă băiatul ce pu
tere şi ce strălucire îi aducea rangul său, 
dar vroia să o priceapă şi ceilalţi. Făcea 
planuri de viitor, se pomenea adesea mun
cit de dorul nespus de a fi dus alt soiu de 
viaţă, o viaţă lipsită de lucruri, de care să 
se înspăimânte inima curată a copilului, 
dacă le-ar afla. 

Ii venea greu să se gândească la ochii 
speriaţi ai băiatului, când ar fi auzit din 
întâmplare că bătrânul bunic'fusese pore-
dit„Contele Dorincourt cel răutăcios". Atâ
tea gânduri îl munceau, în cât începuse 
să-şi uite podagra, şi doctorul îl găsea mult 
mai bine decât s'ar fi aşteptat. Poate că-i 
m e r g e â mai bine, fiindcă nu i se mai pă
leau zilele aşa lungi, fiindcă avea şi alte 
lucruri în cap decât boala şi necazurile. 
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Intr'o d imineaţă locuitorii satului răma
seră uimiţi întâlnid doi călăreţi; Lordul 
Fauntleroy pe pony, alături de el Contele 
pe un cal mare bălan. 

Lordului mititel îi năzărise gândul ăsta. 
Când era să se sue pe pony, zise bătrâ
nului : 

„Ce bine ar fi să călăreşti cu mine. Când 
plec, mă simt aşa de trist, fiindcă te las 
singur în castelul ăsta mare. Aş vrea să 
călărim împreună." 

Mare fierbere la grajd, când sosi porunca 
să pue şeaua pe Selim. De aci înainte Se-
lim era cu şeaua pe spate mai în toate zi
lele, şi lumea se obişnui să întâlnească 
ponyul cu Lordul Fauntleroy alături de 
calul înalt, bălan, cu bătrânul Conte pe el. 
In plimbările lor de-alungul livezilor cei doi 
călăreţi se împrieteniră mai mult ca ori 
când. încetul cu încetul, bătrânul afla amă
nunte despre „draga", şi felul ei de viaţă. 
Copilul povestea mereu, era aşa de feri
cit, ochii îi străluceau de bucurie, iar bă
trânul asculta tăcut. Câte odată-1 pornea 
pe băiat înainte la galop şi se uita mul-
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ţumit şi plin de mândrie, cum se ţinea de 
drept şi frumos pe cal, iar copilul se în
torcea în fuga mare Ia bunic, scotea be-
retul de pe cap şi-1 fâlfâiâ în vânt, simţind 
că el şi cu bătrânul erau cei mai buni 
prieteni. 

Contele descoperi că noră-sa nu ducea 
o viaţă lenevită. El află, că săracii o cu
noşteau foarte bine. De câte ori se ivea 
vre-o boală sau altă nenorocire, trăsura 
văduvei era dinaintea uşei. 

„Ştii",îi spuseîntr'o zi Fauntleroy, „cine 
o întâlneşte, îi zice: D-zeu să-ţi ajute ; şi 
copii se bucură când o văd. Multe fetiţe 
se duc la ea acasă să le înveţe să coase ; 
şi ea spune' că se simte bogată, fiind-că 
poate ajuta pe săraci." 

Nu-i fusese neplăcut Contelui, că mama 
moştenitorului său erâ tânără şi frumoasă 
şi că semăna.a cucoană mare; îi plăcea 
să o ştie iubită de săraci. Totuşse simţea 
gelos văzând ce dragoste avea copilul pen
tru ea, ar fi dorit să nu aibă rival. 

In dimineaţa, de care am vorbit, se sui 
călare pe un deal şi arătând cu biciuşca 
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peste lanurile ce se'ntindeau la picioarele 
or, zise băiatului: 

,iŞtii, că toată moşia asta e a m e a ? " 
„Ce frumos ! dar e mare pentru un om 

singur." 
„Ştii, că are să fie odată a d-tale, asta 

şi altele mai mari?" 
„A mea ?" zise Fauntleroy cam speriat. 

„Când?" 
„După moartea mea." 
„Apoi n'o vreau, vreau să trăeşti tot

deauna." 
„Asta-i frumos din partea d-tale, dar 

totuş are să se întâmple odată — şi ai să 
ajungi Conte Dorincourt." 

Lordul cel mititel tăcu; se uită, dus pe 
gânduri, la livezile întinse, Ia casele din 
sat, la castelul ce se înălţă din mijlocul 
copacilor, şi suspină. 

„La ce te gândeşti?" 
„Mă gândesc la mine, ce băiat mic sunt, 

şi la ce spunea draga." 
„Ce spunea?" 
„Zicea, că poate nu e lucru uşor să fii 

foarte bogat. Dacă ai tot ce-ţi trebue, uiţi 
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că sunt atâţia, cari n'au nimic, şi totuş ar 
trebui să-ţi aduci aminte de ei. Eu îi spu
neam ce bun eşti, şi ea zicea că asta e lu
cru minunat, fiind-că un om aşa bogat are 
mare putere, şi că dacă ar trăi numai pen
tru dânsul şi nu s'ar gândi la oamenii de 
pe moşie, s'ar întâmpla ca ei să aibă ne
voi, pe care dânsul nici să nu le cunoască 
—şi că sunt aţâţi oameni cari au trebuinţă 
de ajutor. Mă uitam şi eu la casele din sat 
şi mă întrebam, cum aş putea afla des
pre nevoile oamenilor, când voi fi Conte. 
Cum ai cunoscut d-ta nevoile lor?" 

Cunoştinţele Contelui cu privire la lo
cuitori mârginindu-se la ocrotirea celor ce 
plăteau regulat şi la îndepărtarea celor 
ce nu plăteau, întrebarea copilului eră cam 
supărătoare'. „Astae treaba lui Newick", 
răspunse el răsucindu-şi mustăţile şi pri
vind cu oarecare sfială la nepoţel. „Acum 
ne întoarcem acasă, şi când vei fi d-ta 
Conte, „vezi să fii mai bun decât mine." 

Apoi rămase tăcut până la Castel. I se 
păre.â de necrezut ca el, care nu ţinuse la 
nimeni.toată viaţa, să poată iubi aşa de 

Lordul cel mititel. 12 
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mult pe băieţelul ăsta.. La început fusese 
mândru de frumuseţea şi de curajul lui 
Cedric, dar acuma era cu totul altceva. Ii 
venea silui să râdă de mulţumirea, cu care 
vedea pe copil lângă dânsul, cum se bu
cura să-i audă glasul, şi câtă dorinţă avea 
ca nepotul lui să-1 iubească şi să-1 creadă 
om de treabă. 

„Sunt bătrân şi n'am la ce mă gândi", 
îşi zicea el, dar ţotuş simţea că nu e aşa.. 
Şi dacă nu s'ar fi sfiit să recunoască ade
vărul, ar fi mărturisit, că ceea ce-1 atrăgea 
spre copil, erau tocmai însuşirile ce-i lip
seau lui însuş; firea deschisă, sinceră şi 
iubitoare a copilului, care nu era muncit 
de îndoeli şi nu se gândea la rău. 

Peste o săptămână Pauntleroy se în
toarse dela maică-sa şi intră în bibliotecă 
pe gânduri. Se aşeză în jeţul, pe care şe
zuse în seara sosirii sale, şi privea tăcut 
la foc. Contele se uită mirat la dânsul aş
teptând ce are să mai vie. Fără îndoială 
că în mintea lui Cedric se petrecea ceva. 
In sfârşit ridică ochii si întrebă: „Oare o 
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fi ştiind Newick toate despre oamenii din 
s a t ? " 

„Astă treabă o are", răspunse Contele. 
„Nu şi-a făcut datoria?" Lucru ciudat, ni
mic nu-i făcea atâta plăcere ca grija ce o 
purta copilul pentru locuitorii din sat. El 
nu se interesase nici odată de aşa ceva, 
dar făcea haz să vadă pe copilul cu firea 
sa veselă, care se bucură la orce jucărie, 
frământat de gânduri serioase. 

„E un ioc," răspunse copilul, „la celălalt 
capăt al satului, unde sunt casele aşa de 
grămădite unele lângă altele şi aşa deră-
pănate, de nu-ţi poţi trage sufletul, şi e 
atâta sărăcie! Copii mor de friguri, şi oa
menii au să se facă răi, fiindcă trăesc în 
aşa mizerie şi nenorocire. E mai trist de
cât la Mihai şi la Bridget! Plouă in casă; 
draga a fost pe acolo şi n'a voit să mă 
lase să mă apropii de ea până nu şi-a schim
bat hainele, îi curgeau lacrămile când îmi 
istorisea ce văzuse." Şi copilului i se um
plură ochii de lacrămi. 

„I-am spus că d-ta nu ştii nimic despre 
asta şi că am să-ţi povestesc eu," şi să-
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rind jos de pe jeţ, se apropie de bunic şi 
zise: 

„Ai să-i ajuţi şi pe ei, cum ai ajutat pe 
Higgins. Dumneata îi ajuţi pe toţi la ne-
voe. I-am spus eu, că ai să îndreptezi lu
crurile şi că de sigur Newick a uitat să-ţi 
vorbească de asta." 

Contele privea la mânuşiţa rezemată de 
genunchiul său. Adevărul e, că Newick nu 
uitase nimic şi că-i povestise în mai multe 
rânduri de mizeria, în care zăcea partea 
aceea a satul ui. Aflase tot despre casele dă
răpănate, zidurile umede, giamurile sparte, 
acoperişurile găurite, despre sărăcie, fri
guri şi mizerie. Preotul Mordaunt i le de
scrisese şi dânsul în colori destul de negre, 
şi el se necăjise; iar odată, când îl chinuia 
podagra, spusese că, dacă se vor prăpădi 
locuitorii din acea parte a satului, cu atât 
mai bine, şi apoi nu mai fusese vorba de ei. 
Iar acum, când privea la mânuşiţa de pe 
genunchii săi şi dela mânuşiţă la ochii se
rioşi şi cinstiţi ai băiatului, îi eră ruşine şi 
de sat şi de el însus. 

„Ce, ai de gând să faci din mine un con-
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structor de sat model?" întrebă pe băiat, 
şi—lucru de necrezut—se apucă să mân-
gâe cu propria lui mână mânuşiţa copilului. 

„Casele trebuesc dărâmate," răspunse 
Pauntleroy, serios; „aşa zice şi „draga." 
Haide să mergem mâine să punem să le 
dărâme. Oamenii au să fie aşa de fericiţi, 
când te-or vedea pe d-ta! Ei ştiu bine că 
ai să le vii în ajutor!" Ochii copilului stră
luceau ca două stele. 

Contele se sculă de pe scaun şi puse 
mâna pe umărul băiatului. „Haide să ne 
plimbăm pe terasă," zise râzând, „şi să 
vorbim de astea toate." 

Se plimbară îri sus şi-n jos pe terasă, 
şi cu toate că bătrânul începu ca de obi-
ceiu să râdă, părea preocupat de gânduri, 
care nu-i erau neplăcute, iar mâna şi-o re
zema pe umărul micului său prieten. 

CAP. x. . 

S p a i m a . 

E drept, că d-na Err ol aflase o mulţime 
de lucruri triste în vizetele ei pe la săraci. 
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Satul, care apărea aşa de pitoresc vâzut 
din depărtare, pierdea din farmecul său 
îndată ce erai aproape. Descoperise lene, 
sărăcie şi ignoranţă, acolo unde ar fi cre
zut că e muncă şi belşug. Mai aflase, că 
partea aceea, numită Erleboro, nu se bu
cură de nume bun prin vecinătate. Preo
tul Mordaunt îi vorbise despre unele din 
greutăţile ce le întâmpinase el, iar dînsa 
le descoperise pe celelalte. Vătafii însăr
cinaţi cu gospodăria moşiei căutau să fie 
bine văzuţi de proprietar, dar nu-şi băteau 
capul de nevoile locuitorilor; toate căzu
seră în părăginire şi mergeau din rău în 
mai rău. La Earl's Court eră mizeria şi • 
mai groaznică. 

D-na Errol rămase încremenită, când îşi 
dete seama de ce se petrece. Nevoea, ig
noranţa şi murdăria sunt mai urâcioase 
la ţară decât la oraş, căci acolo par'că ar 
fi mai uşor de înlăturat. Privind la copii 
crescuţi în mijlocul viţiului şi lăsaţi în 
voia întâmplării, se gândea la băiatul ei, 
care-şi petrecea viaţa la castel, în mijlocul 
luxului, crescut ca un prinţ, cu toate do-
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rinţeleîmplinite.Un gând se furişă în inima 
ei plăpândă. începu să priceapă, ca şi cei
lalţi, ce noroc avusese băiatul să placă bă
trânului aşa de mult, în cât acesta nu se 
împotrivea la nici o dorinţă a copilului. 
„De ce n'am întrebuinţa şi în folosul altora 
această pornire a Contelui?" zise ea preo
tului. 

Ştia că se poate încrede în inima bună a 
copilului; de aceea povesti lordului Faunt-
leroy despre sărăcia din sat, fiind sigură 
că el va istorisi toate bunicului şi nădăj
duind, că va eşi ceva folositor de acolo. 

Şi spre mirarea tuturor rezultatul a fost 
bun. Faptul e, că cea mai mare înrâurire 
o avea asupra bătrânului încrederea oarbă 
a copilului în el, siguranţa că bunicul va 
face totdeauna dreptate şi că e generos. 
Nu se putea liotărî să lase pe băiat să 
descopere că nu eră generos de Ioc, că nu-şi 
bătea capul de ce eră drept sau nedrept 
şi că făcea toate pe placul lui. 

Era lucru aşa de nou pentru el, să fie 
privit ca bine-făcătorul obştei, în cât nu 
se putea liotărî să-i spue băiatului: „sunt 
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un bătrân egoist şi nemilos, n'am făcut 
nici o faptă bună în toată viaţa mea. şi 
nu-mi pasă de locuitorii satului"—sau aşa 
ceva. Acum ţinea aşa de mult la băiatul 
cu buclele drăgălaşe, în cât îi plăcea să 
se facă, din când în când, vinovat de o faptă 
bună. Şi cu toate că-şi cam bătea joc de 
el însuş, trimise după Newick, 'se sfătui 
mult cu dânsul şi hotărî să dărâme locu
inţele dărăpănate şi să zidească în locul 
lor case cum se cade. 

„Lordul Pauntleroy ţine la asta, crede 
că are să sporească venitul proprietăţii, 
poţi spune oamenilor că e idea lui," şi 
privi la mylord, care se juca pe jos dina
intea căminului cu Dugal. Câinele eră ne
despărţit de băiat; îl urmă cu paşi greoi, 
când umbla, şi alerga după el, când eşeâ 
călare sau în trăsură. 

Vestea asta bună despre clădirea case
lor se răspândi ca fulgerul printre locui
torii satului şi printre orăşeni; la început 
nu află crezământ, dar când sosiră meş
terii şi începură să dărâme casele crăpate 
şi mucigăite, oamenii pricepură, că Lordul 
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cel mititel iar le făcuse un mare bine şi 
că numai prin mijlocirea lui se pusese ca
păt stării ruşinoase de până atunci. 

Ce mirare l-ar fi cuprins, dacă ar fi ştiut 
ce zicea lumea de el, cum îl lăudă şi ce 
lucruri mari aşteptă de la dânsul pentru 
viitor. Dar el nu ştia nimic, trăia în liniş
tea lui copilărească şi se bucură de fru
museţea parcului, g-oneâ iepurii spre cul
cuşul lor şi se întindea pe iarbă la umbra 
copacilor sau în bibliotecă pe covorul di
naintea sobei, citea istorii minunate, pe 
cari le povestea întâi bunicului, şi apoi ma
mei, scria scrisori lungi lui Dick şi d-lui 
Hobbs, cari răspundeau în felul lor carac
teristic, călărea cu tata-mare sau cu Wil-

' kins. Când treceau prin micul târg-, vedea 
pe locuitori, cum se uitau la dânşii şi cum 
surâdeau scoţând şepcile, dar credea că 
ei se ditâ Ia bătrân, iar nu la el. 

„Vezi cum te iubesc oamenii?" ziseîn-
tr'o zi bunicului, privind cu drag Ia el. 
„Vezi cum se bucură când te văd? Nădăj-
duesc să mă iubească tot aşa şi pe mine. 
Ce lucru minunat să ştii că te iubeşte toată 
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lumea." Şi se simţea mândru de a fi ne
potul unui om aşa de admirat şi de iubit. 

Când se zideau casele, băiatul şi buni
cul porneau călări spre partea aceea, şi 
Pauntleroy arătă mare interes pentru ce 
se făcea. Se cobora de pe cal şi se ducea 
să facă cunoştinţă cu meşterii pe care-i 
întreba, cum se arde cărămida şi cum se 
zideşte cu ea, iar dânsul le povestea despre 
America. Peste câtăva vreme începu el 
să tălmăcească bunicului, cum se lucrează 
cărămida. 

„Mie-mi place să învăţ lucruri de astea, 
fiind-că nu ştii nici odată la ce-ţi poate 
sluji mai târziu." 

Când pleca de la ei, lucrătorii se apu
cau să vorbească despre copil şi făceau 
haz, dar le erâ drag, le plăcea să-1 vadă 
în mijlocul lor, când sta de vorbă cu mâi-
nele în buzunare, cu beretul pe ceafă, as
cultând la toate cu mare luare aminte. 

„Nu-i ca alţii", spuneau lucrătorii în
tre dânşii, „e aşa de cuminte pentru vâr
sta lui", şi apoi istoriseau pe acasă neves
telor despre băieţel, iar femeile povesteau 
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mai departe ce auziseră, aşa în cât se răs
pândiseră o mulţime de anecdote asupra 
Lordului Fauntleroy; şi încetul cu încetul 
eşise în vileag, că boerul de la curte gă
sise în sfârşit pe cineva care să-i fie drag, 
pe cine-va, care se furişase în inima lui 
de ghiaţă şi o topise. 

Dar nimeni nu ştia cât se încălzise inima 
bătrânului, şi cum pe zi ce merge copilul 
îi era tot mai drag, căci fusese singura 
fiinţă, care se încrezuse în el. Se pomenea 
cu gândul străbătând vremurile şi vedea 
pe Cedricfrumos şi voinic, cu inima caldă, 
fâcându-şi noi prieteni pretutindeni, şi se 
întreba, ce va eşi din tânărul acesta şi cum 
va întrebuinţa darurile, cu care erâ înzes
trat. Se uita la băieţelul întins pe covorul 
dinaintea sobei cu o carte în mână, şi o-
chii bunicului se împăinjeneau, iar obrajii 
i se roşeau. 

„Băiatul poate să facă tot ce vrea, tot 
ce vrea." Nu spunea la nimeni de drago
stea lui pentru copil; când vorbea despre 
el cu ceilalţi, îşi păstră surâsul obişnuit. 

Dar Fauntleroy simţise că-1 iubeşte bu-
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nicul şi c ă i place să-1 aibă lângă dânsul: 
alături de scaunul lui, dacă erau în biblio
tecă, în faţa lui la masă, lângă dânsul în 
trăsură, călare sau când se plimbau pe 
terasă, 

„Iţi mai aduci aminte", îl întrebă Ce-
dric într'o zi, „ce ţi-am spus în seara, în 
care am venit: că avem să fim prieteni 
buni ? Nici nu cred să fie vre undeva doi 
prieteni mai buni ca noi." 

„Adevăr, că suntem prieteni", răspunse 
bătrânul, „vino încoace." 

Fauntleroy se ridică de pe covor şi se 
apropie de tata-mare. 

„Mai ai o dorinţă ? îţi lipseşte ceva pe 
lume?" 

Copilul privi cam pe gânduri la bătrân, 
apoi răspunse: „Un singur lucru." 

„Care?" 
„Draga." 
Contele încreţi din sprâncene. 
„Dar o vezi mai în toate zilele, asta nu-ţi 

ajunge?" 
„Eram obişnuit să o văd toată ziua, 

mă săruta seara când mă culcam, dimi-
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neaţa era mereu lângă mine şi ne puteam 
spune toate unul altuia, fără să fim siliţi 
să aşteptăm până a doua zi." • 

Ochii bătrânului şi ai copilului se întâl
niră în tăcere. 

Apoi bunicul cam încruntă sprâncenele. 
„Nu poţi să o uiţi câte odată?" 
„Nu, nici odată, şi nici ea nu mă uită 

pe mine. Nici pe d-ta nu te-aş uita, când 
n'am trăi împreună: m'aş gândi cu atât 
mai mult la d-ta." 

„Zău, că-mi vine să cred ce spui!" Ge
lozia şi grija ce-1 apucaseră când vorbea 
copilul cu aşa dragoste de mama lui,par'că 
creşteau din ce în ce — creşteau, fiindcă 
şi iubirea bătrânului pentru nepot erâ în 
creştere. 

Dar nu trecu multă vreme, şi alte griji 
mai mari veniră peste dânsul, cu atât mai 
mari, cu cât începuse să uite ura lui în 
contra norei sale. Şi lucrul se ivi într'un 
chip ciudat şi neaşteptat. 

Intr'o seară (erau aproape gata casele 
cele noue din sat) se dedea o masă mare 
la Dorincourt, de un şir de ani nu fusese 
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aşa multă lume la castel. Cu câte-va zile 
înainte sosiră Sir Harry Lorridaile şi Lady 
Lorridaile,- singura soră a Contelui Dorin-
court, lucru ce produsese mare învălmă
şeală în târguşor, din care pricină clopo
ţelul prăvăliei d-nei Dibble sună toată ziua; 
se ştia că Lady Lorridaile fusese numai 
odată la castel de v r e o 35 de ani, de când 
se măritase. Eră o bătrână frumoasă cu 
zulufi albi şi peliţa ca de piersică; eră bună 
ca pâinea caldă şi nu se împăcase, cu fi
rea fratelui ei, cum nu se putea împăca 
nimeni cu el; dar fiind femee cu mintea 
întreagă, nu-i era frică să spue ce gân
deşte, aşa că după ce se certase de câteva 
ori cu dânsul, nu-şi mai bătii capul de el. 
Auzise multe lucruri neplăcute. Auzise 
de felul cum trăise cu nevastă-sa şi de 
moartea acesteia; de nepăsarea sa pentru 
copii şi despre cei doi băeţi stricaţi care 
nu-i făcuseră cinste nici lui, nici nimănui 
pe lume. Nu văzuse nici odată pe aceşti 
doi fii maimari, Bevis şiMaurice; dar odată 
sosi la Lorridaile-Park un tânăr nalt şi 
frumos, ca de 18 ani, care-i spusese că e 
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nepotul ei, Cedric Errol, şi că trecând prin 
apropiere, a venit să vadă pe mătuşa Con
stanţa, despre care auzise pe maica-sa 
vorbind. Ea se bucură din toată inima de 
sosirea nepotului, îl ţinu o săptămână la 
dânsa, şi a rămas încântată de el. Tânărul 
era aşa de blând, cu inima descliisâ şi deş
tept, în cât la plecarea lui mătuşa arătă do
rinţa de a-1 vedea mai des; dar nu-1 mai 
văzii. Contele Dorincourt se supărase de 
această vizită şi-1 opri să se mai întoarcă 
la Lorridaile-Park. Lady Lorridaile totuş 
se gândea la el cu drag, şi cu toate că eră 
îngrijată de căsătoria lui cam pripită în 
America, se întrista foarte tare aflând, că 
tatăl său nu mai vroia să ştie de dânsul 
şi că nimeni nu aflase cum şi unde trăia. 
Apoi se răspândi vestea despre moartea 
lui. Puţin timp după această nefericire, 
trânti calul pe Bevis şi-1 omorî, iar Mau
rice se sfârşi la Roma de friguri. Apoi se 
svonise despre băieţelul din America, pe 
care era vorba să-1 aducă la castel pentru 
a purtă numele de Lord Fauntleroy. 

„Casase prăpădească şi el ca ceilalţi", 
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zise Lady Lorridaile către bărbatu-său, 
„afară numai dacă mama e cu minte şi 
are destulă voinţă spre a vedea ea singură 
de copil." 

Dar când află,' că micul Cedric fusese 
despărţit d e m aică-sa, nu mai găsea cuvinte 
spre a-şi arătă indignarea. 

„E grozav, Harry!" strigă ea. „Un co
pil în vârstă aşa de fragedă să-1 desparţi 
de mama si să fie zilnic cu un om ca fra-
te-meu! Or are să fie mojic cu băiatul, or 
are să-1 lase în voea lui până o ajunge un 
monstru. Dacă aş crede că ar fi de folos, 
as scrie." 

„N'o să fie de nici un folos, Constanţo." 
„Ştiu că n'are să fie, îl cunosc prea bine 

pe mylordul din Dorîncourt, dar e lucru 
grozav." , 

Vorba despre Lordul Fauntleroy nu se 
lăţise numai printre locuitorii satului; şi 
alţii mai străini aflaseră de dânsul. Se po
vesteau atâtea istorii despre el — de fru
museţea, blândeţea şi de stăpânirea lui 
tot mai covârşitoare asupra bătrânului 
Conte — vorbele acestea se lăţiseră prin 
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împrejurimi şi în multe districte din An
glia. Oamenii vorbeau de copil la masă, 
femeile plângeau pe biata mamă, şi se în
trebau, dacă băieţelul e aşa de frumos pre
cum îi mergea vestea, iar bărbaţii, cari 
•cunoşteau pe bunicul cu obiceiurile lui, se 
prăpădeau de râs când li se povestea ce în
credere avea băiatul în bunătatea lui. Sir 
Thomas Asshe, aflându-se într'o zi în târ-
guşorul Erleboro, întâlni călări pe Contele 
Dorincourt cu nepoţelul, se opri să le dea 
mâna şi felicită pe bătrân, că arată aşa 
hine şi că a scăpat de podagră. „Şi ştiţi", 
povestea el mai târziu, „bătrânul se umfla 
în pene ca un curcan; şi nu e de mirarş, 
căci ri'am văzut copil mai frumos decât 
băieţelul acela! Drept ca un par, şi ţeapăn 
pe cal ca un soldat!" 

Astfel află cu vremea şi Lady Lorrida-
ile de băiat; auzi despre Higgins şi despre 
copilul şchiop, despre casele din Earl's-
Court şi o mulţime de alte lucruri, care o 
făcură să dorească să vadă şi ea pe băiat. 
Iar pe când se întreba cum ar putea să-şi 
îndeplinească dorinţa, care-ifu mirarea să 
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primească o scrisoare de la fratele ei, prin 
care o poftea cu bărbatu-săulaDorincourt. 

„E de necrezut! Auzisem eu că băieţe
lul a făcut minuni, şi acum încep şi eu s'o 
cred. Spun toţi, că frate-meu a prins o dra
goste nemărginită pentru copil, nu se mai 
poate despărţi de el şi e aşa mândru de 
băiat. Cred că acum vrea să nitl arate şi 
nouă !" 

Sosind seara la Dorincourt, se urcă la 
ea în odae înainte de a se întâlni cu fra-
te-său. Se coborî în sufragerie, după ce se 
îmbrăcase de masă. Bătrânul aştepta la 
gura sobei, lângă el eră un băiat în haine 
de catifea neagră cu un guler mare de hor
botă scumpă -— un băiat cu chip aşa de 
vesel şi frumos şi care o privea cu ocbi 
aşa de minunaţi, în cât Lady Lorridaile 
nu-şi putu stăpâni strigătul de plăcere la 
vederea lui. 

Când întinse mâna spre frate-său, îi zise 
pe nume, lucru ce nu i se mai întâmplase 
de când fusese fată mare. 

„Ce fel, Molineux, ăsta e băiatul?" 
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„Da. Constanţo, acesta e ; Fauntleroy, 
iată pe mătuşa d-tale, Lady Lorridaile". 

„ Ce mai faci, mătuşica ? " întrebă Faunt
leroy. 

Lady Lorridaile puse mâna pe umărul 
copilului şi, după ce privi câteva clipe la 
ochii lui, îl sărută din toată inima. 

„Eu sânt mătuşa Constanţa, am iubit 
foarte mult pe tatăl tău, cu care semeni." 

„Ce fericit sânt, când aud că semăn cu 
tata, fiind-că toată lumea pare să-1 fi iu
bit, — tocmai ca pe draga, întocmai — mă
tuşica." (Vorba din urmă o adăugă după 
o mică tăcere). 

Lady Lorridaile erâ încântată; se aplecă 
şi-1 sărută încă odată, iar din minutul acela 
se împrieteniră. 

„Ei, Molineux, aşa e că a eşit cât se poate 
de bine?" 

„Aşa cred şi eu", răspunse bătrânul. 
„E băiat subţire şi sântem foarte buni 
prieteni. Pe mine mă crede cel mai blând 
şi darnic filantrop. Constanţo. îţi mărtu
risesc că sânt pe cale să-mi pierd minţile 
după el." 
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„Ce zicemaică-sadespre t ine?" întrebă 
Lady Lorridaile, obşmiită să vorbească 
fără încunjur. 

„N'am întrebat-o," răspunse fratele cam 
posomorât. 

„Eu îţi vorbesc pe faţă, nu înţeleg felul 
tău de a te purta cu dânsa, şi am de gând 
să mă duc să o văd îndată ce voiu putea; 
dacă nu-ţi place, spune-mi-o de pe acum. 
Tot ce aud de această femee, mă face să 
cred că de la dânsa are băiatul însuşirile 
lui cele mai bune. Am aflat chiar şi la Lor
ridaile Park ce dragoste au locuitorii de 
aici pentru ea." 

„Pe băiat îl iubesc toţi," zise Contele 
Dorincourt. „D-na Errol e o femee frumu
şică, îi sunt chiar îndatorat că a trecut o 
parte din frumuseţea ei asupra copilului; 
despre mine te poţi duce să o vezi. Tot ce 
vreau, e să rămâe la Court-Lodge şi să 
nu-mi cereţi să merg eu la dânsa. 

„Lucru hotărât," zicea Lady Lorridaile 
bărbatului ei, „că n'o mai urăşte ca mai 
nainte penoră-sa. E aşa de schimbat, băie
ţelul ăsta a făcut alt om din el; şi—lucru 



LORDUL CEL M I T I T E L . 197 

de necrezut—Cedric îl iubeşte, nu-1 vezi 
cum se lipeşte de el, cum se acaţă de ge
nunchii lui? Nici odată proprii săi copii 
n'ar fi făcut aşa ceva. Cum să le dea în 
gând să se apropie de o fiară sălbatică?" 

Peste câteva zile se duse să vadă pe 
d-na Errol. Intorcându-se la castel, zise 
fratelui ei: „Molineux, e femeea cea mai 
drăgălaşe din lume. Glasul ei par'că ar fi 
un clopoţel de argint, şi-i poţi mulţumi 
că a făcut din băiat ceea ce este. I-a dat 
mai mult decât frumuseţea ei, şi faci o 
mare greşală, că nu o chemi să vază de 
voi. Am de gând să o poftesc la Lorridaile." 

„N'are să vrea să se depărteze de băiat " 
„Vreau să iau şi pe băiat," zise Lady 

Lorridaile râzând. 
Ştia bine că pe F*auntleroy n a r e să-1 dea, 

căci simţea pe fie-care zi, ce legături 
strânse ţineau pe aceşti doi oameni îm
preună, şi că toată mândria, nădejdea şi 
dragostea bătrânului se concentrase asu
pra băiatului; iar acesta îl iubea la rândul 
său cu supunere şi cu credinţă. Ştia ase
menea, că adevăratul motiv pentru care-i 
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poftise la castel, era dorinţa Contelui de a 
arăta lumei pe Lordul Pauntleroy ca să 
vadă toţi că băieţelul despre care se du
sese pomina, e mai frumos şi mai drăguţ 
decât se auzise. 

„Bevis şi Maurice îl dedese de ruşine, 
istorisea ea bărbatului ei, „aşa în cât îi 
ura cu drept cuvânt, acum se poate făli 
cu ceva." 

Probabil nimeni din cei poftiţi nu ve
nea fără gândul ascuns de a vedea pe Lor
dul Fauntleroy, şi toţi se întrebau de au 
să-1 vadă. 

Şi în adevăr că-1 văzură. 
„Băiatul e bine crescut," zicea Dorin-

court, „n'are să stea oamenilor în drum. 
Copiii sunt de obiceiu proşti sau obraznici 
—ai mei erau şi una şi al ta—dar el răs
punde frumos la întrebări, şi tace când 
trebue. Nu e supărător de loc." 

Dar nici nu-1 lăsară să tacă multă vre
me. Fiecare avea ceva să-i spue; doreau 
toţi să-1 audă vorbind. Damele îl mângâ-
iau şi-1 întrebau fel de fel de lucruri; dom
nii îi dădeau şi ei prilej de vorbă şi glu-
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meau cu dânsul, cum făcuseră marinarii 
de pe corabie când veneau din America. 
Fauntleroy nu prea înţelegea de ce râdeau 
aşa de răspunsurile lui, dar eră obişnuit 
să vadă oamenii petrecând, dacă vorbea 
el serios, şi nu l-au scos din ale lui 

Seara i se păruse ca un farmec. Odăile 
erau aşa de frumos luminate, flori pretu
tindeni, domnii veseli, iar damele aveau 
rochi bogate şi scule strălucitoare în păr şi 
în jurul gâtului. Una din ele, foarte tânără, 
era încântătoare, băiatul nu-şi putea lua 
ochii de la dânsa . . . Erâ naltă, capul mic 
purtat mândru pe umeri, ochii ca viore
lele, iar buzele şi faţa ca trandafirii: Avea 
rochie albă şi mărgăritari la gât. Lucru 
ciudat, domnii se strângeau toţi în jurul 
ei şi-şi dedeauostenealasă-iplacă;Faunt
leroy îşi zise că trebue să fie vre-o prin
ţesă. Şi fără să-şi dea seama se apropia 
tot mai mult de dânsa, până ce întoarse 
ea capul spre el şi-i zise: 

„Vino încoace, Lord Fauntleroy, şi-mi 
spune de ce te uiţi aşa la mine." 

„Fiindcă eşti frumoasă." 
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Toţi domnii începură să râdă, şi ea râ
dea puţin, dar se roşi foarte tare. 

„AhjFauntleroy" zise unul dintre domni, 
bucură-te de copilărie, când te-i face mare, 
n'o să ai curajul s-ă spui aşa ceva." 

„Dar de ce? nu-i adevărat, nu crezi şi 
d-ta că e a mai frumoasă din t o a t e ? " 

„N'avem voe să spunem ce credem", 
răspunse domnul acela; cei-lalţi râdeau 
într'una. 

Iar tânăra — Miss Vivian Herbert — în
tinse mâna şi apropie pe Cedric de dânsa, 

„Lordul Fauntleroy trebue să spue ce 
gândeşte, şi eu îi sunt foarte îndatorată, 
fiind-că sunt sigură că şi gândeşte tot ce 
spune" şi-1 sărută pe obraz. 

„Mi se pare că eşti mai frumoasă decât 
toată lumea pe care o cunosc, afară de 
„draga". Ce-i drept, nici nu se poate să 
fie cine-va mai frumos de cât „draga", eu 
cred că ea e cea mai frumoasă fiinţă pe 
lume." 

„Şi eu sunt sigură că ai dreptate", îi 
zise Miss Vivian Herbert, ş i l mai sărută 
încă odată. 
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Ea-i făcii loc alături de dânsa şi aşa pe-
trecură mai toată seara. Din vorbă în vorbă 
băieţelul ajunse să istorisească despre 
America, despre serbarea republicană, 
despre d l Hobbs şi despre Dick şi apoi 
scoase cu mândrie basmaua de mătase ro
şie din buzunar. 

„Am pus-o în buzunar astăzi fiindcă era 
primire, mi-am închipuit că i-ar face plă
cere lui 1 )ick să ştie că o port la o primire". 

Şi basmaua, mare şi stacojie cum eră, 
nu-i făcu să râdă pe cei dimprejur, fiind
că ochii băiatului erau aşa de serioşi şi 
plini de dragoste pe când vorbea. 

„Uite, mi-e dragă, fiindcă vine de la Dick, 
care mi-e drag." 

Şl cu toate că lumea vorbea mult cu el, 
după cum se aşteptase Contele Dorin-
court, nu stătea în cale nimănui. Copilul 
eră tăcut şi asculta cu luare aminte când 
vorbeau ceilalţi, aşa că nu eră obositor 
pentru nimeni. Multe surâsuri se furişară 
pe buze, când băiatul se apropia în deo
sebite rânduri de tata-mare, aşezându-se 
pe un scăunel la picioarele lui spre a as-
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culta ce spunea Odată se apropie aşa de 
tare de jeţul bătrânului, în cât îşi lipi o-
brazul de umărul lui, iar bunicul, zărind 
surâsul celor dimprejur, surâse şi dânsul. 
El ştia bine ce gânduri treceau prin cape
tele celor de faţă şi se bucura în sufletul 
lui, că văd şi ei ce prieteni buni erau el 
şi copilul, şi că acesta nu împărtăşea de 
loc părerea obştească despre el. > 

Eră aşteptat şi d-I Havisbam, toţi se 
mirau văzând că zăboveşte. Aşa ceva nu 
se întâmplase în lungul şir de ani, de când 
venea advocatul la castelul Dorincourt. 
întârziase aşa de mult, încât sosi tocmai 
în momentul când treceau oaspeţii în su
fragerie. Când se apropia de stăpânul casei, 
acesta privi lung la dânsul: par'că se gră
bise, alergase, era galben la faţă. 

„Am întârziat din pricina unei întâm
plări foarte ciudate," zise Contelui Dorin
court. 

Era lucru neobişnuit pentru bătrânul 
advocat să fie mişcat şi să zăbovească, iar 
azi i se întâmplase amândouă lucrurile. 
La masă abia gustă din bucate; când vor-
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bea cineva cu dânsul, tresărea par'că i-ar 
fi fost gândurile aiurea. La sfârşitul mesei, 
când intră Pauntleroy în sufragerie, ad
vocatul se uită la el plin de grije şi ca 
speriat. Copilul se mira de această privire, 
căci ei erau prieteni buni şi de obiceiu îşi 
surâdeau unul altuia; în seara aceea par'că 
uitase cum se surâde. 

Edrepft, că le uitase toate, afară de nou
tatea stranie şi dureroasă, pe' care trebuea 
s'o aducă bătrânului Conte, noutate care 
avea să-1 doboare şi să scbimbe faţa lu
crurilor. Când se uita la odaea luxoasă şi 
la societatea aleasă, adunată la un loc pen
tru a vedea pe băiatul cu zulufii blonzi de 
lângă jeţul bunicului, când privea la bă
trânul cel mândru şi Ia copilul cel frumos 
care surâdeâ lângă el, se simţea cuprins 
de spaimă, cu toate că erâ om tare şi rece. 
Ce lovitură erâ cbemat să le dea! 

Nu ştia nici cât a ţinut masa nici ce a 
mâncat, i se părea că visează, şi din când 
în când vedea, că stăpânul casei se uită 
mirat la el. Dar în sfârşit trecu şi masa, se 
duseră cu toţii în salon. Fauntleroy şedea 
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pe o canapea lângă Miss Vivian Herbert— 
frumuseţea Ia modă; se uitaseră împreună 
la cadre, şi când intrară domnii în odae, 
băiatul mulţumea tocmai tovarăşei sale. 

„Sunt aşa de recunoscător pentru bună
tatea d-tale, eu nara mai fost nici odată 
la o primire, şi astă-zi am petrecut de mi
nune." 

Petrecuse aşa de bine. în cât la venirea 
celorlalţi domni de la masă, cari se adu
naseră iar în jurul lui Miss Herbert şi în
cepuseră vorba cu dânsa, băieţelul încercă 
să înţeleagă glumele lor, dar pleoapele 
începură să i se coboare şi se coborau me
reu până-i ascunseră ochii de tot; de vre-o 
două-trei ori mai auzi glasul lui Miss Her
bert şi iar ridică pleoapele pe două, trei 
clipe. Erâ sigur că n'o să adoarmă, dar la 
spatele lui se afla o pernă mare de atlas 
galben şi capul îi căzu pe ea, de acum nu 
se mai ridicară pleoapele, nici chiar când 
îl sărută cine-va pe obraz. Era Miss Vi
vian Herbert, care înainte de a pleca îi 
zise: „Noapte bnnă,LordPauntleroy,somn 
uşor." Şi a doua zi nu mai ştia, că încer-
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case să deschidă ochii şi că răspunsese din 
somn. „Noapte bună.. . îmi pare.. . aşa de 
bine.. . că eşti aşa... aşa... frumoasă " 

Abia plecaseră musafirii, şi d-1 Havi-
sham se apropia de canapea şi privi la 
copilul adormit. Lordul Pauntleroy eră cu 
picioarele încrucişate, cu o mână pe dea
supra capului şi răsufla ca un copil sănă
tos şi fericit, buclele de aur se resfirau pe 
perna de atlas galben. Eră un tablou vred
nic de privit. D-1 Havisham îşi frecă băr
bia rasă, ca un om ohosit. 

„Ce-i, Havisham'?" întrebă Contele Do-
rincourt de la spate. „Ce s'a întâmplat, 
ce lucru neobişnuit V" 

D-1 Havisham tot îşi frecă bărbia. 
., Veste rea, veste grozavă, nu se putea 

mai rea. îmi pare rău că trebue să o aduc 
eu." 

Bătrânul se necăjea totdeauna, când îi 
era teamă de ceva, de aceea strigă răstit: 

„De ce te uiţi aşa la băiat? Toată seara 
te-ai uitat la el, par 'că. . . Uite la mine 
acum, de ce priveşti aşa la băiat,1 par'că 
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ai fi o cucuvea? Ce are a face vestea d-tale 
cu Lordul Fauntleroy?" 

„Nu vreau să pierd vremea cu vorbe. 
Vestea mea priveşte pe Lord Fauntleroy, 
şi dacă e adevărată, apoi atunci cel ce 
doarme aici nu e Lordul Fauntleroy, ci nu
mai fiul căpitanului Errol, iar adevăratul 
Lord Fauntleroy e băiatul fiului d-tale 
Bevis şi se află în momentul de faţă într'o 
odae mobilată închiriata la Londra." 

Contele apucă jeţul cu amândouă mâi
nile până i se umflară vinele; şi când vi
nele de pe frunte i se umflară, obrazul îi 
era galben ca ceara. 

„Ce, ai înebunit! Cine a născocit min
ciuna asta?" 

„Dacă e minciună, apoi grozav seamănă 
cu adevărul. Azi dimineaţă a venit o fe-
mee la mine şi mi-a spus, că Bevis o luase 
de nevastă acum 6 ani la Londra; mi-a 
arătat actul de căsătorie. Un an după cu
nunie s'au despărţit, el i-a dat bani ca să 
plece; are un băiat de 5 ani. E o ameri
cană de rând, o fiinţă fără creştere, şi până 
mai deunăzi habar n'aveâ la ce poate a-
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junge copilul ei. Un advocat a descoperit, 
că băiatul ei este adevăratul Lord Fauntle-
roy şi viitorul Conte Dorincourt, şi neapă
rat, că cere să i se recunoască drepturile.'-

Capul buclat de pe perna de atlas gal
ben se mişcase, un suspin uşor se strecură 
printre buzele puţin deschise, dar copilul 
nu era neliniştit; nu i se turburase som
nul prin faptul, că eră să treacă de un mic 
înşelător, că nu mai eră el Lordul Faunt-
leroy şi că nu avea să ajungă niciodată 
Conte Dorincourt; întoarse capul, par'că 
vroia să se aşeze în aşa fel în cât să-1 vadă 
mai bine cei doi bătrâni, cari priveau la el. 

. Faţa Contelui se îngălbeni şi buzele în
cepură să-i tremure. 

„N'aşi crede nici o vorbă din toată is
toria, dacă n'ar fi ceva aşa de ordinar şi de 
păcătos, care se nemereşte cu fiul meu Be-
vis. Seamănă cu el, viaţa lui a fost un şir 
de scandaluri; un om plin de apucături 
rele, din el să se tragă adevăratul Lord 
Fauntleroy! Par'că ziceai, că femeea e de 
rând, fără nici o creştere?" 

„Nu cred să se poată iscăli măcar. E 
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,fără nici o creştere, fără învăţătură, un fel 
de slujnică. Nu-i arde decât de parale; o 
frumuseţe grosolană." 

Avocatul tăcii şi se scutură scârbit. 
Vinele pe fruntea bunicului se încorda

seră, şi sudoarea îi curgea în picături reci 
pe obraz. Luă batista de se şterse pe frunte, 
iar buzele-i încremeniră într'un surâs des
perat. 

„Şi eu, care eram în contra celeilalte, 
în contra mamei acestui copil!" şi privi 
pe băiatul adormit pe canapea. „N'am voit 
s'o primesc, şi ea cel puţin ştie să-şi iscă
lească numele. Asta-i răsplata." 

Sări de pe scaun şi începu să umble re
pede prin odae. Cuvintele cele mai sălba
tice îi eşeau din gură. Furia şi desnădej-
dea îl scuturau cum scutură furtuna co
pacii. Era grozav în turbarea lui. D-l Ha-
visbam însă îşi dete seamă, că bunicul nu 
uită nici un moment pe copilaşul adormit 
pe perna de atlas galben, căci vorbele îi e-
şeau mai mult ca şoapte de frică să nu 
•deştepte pe băiat. 

„La asta trebuia să mai aştept: de când 
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s'an născut, mi-au făcut numai ruşine fii 
mei; îi uram pe amândoi, dar şi ei mă u-
rau pemine.Bevis eră cel mai stricat din
tre amândoi, dar tot nu-mi vine încă să 
cred; am să lupt cât voiu putea." 

Şi apoi iar întreba de femee, ce probe 
avea, şi tot se plimbă prin odae; aci i se 
suia sângele la cap de se făcea roşu ca un 
rac, aci eră galben ca ceara. 

După ce-i spuse ce ştia şi-i tălmăcise 
toată primejdia, d-1 Havisham începu să 
se teamă de efectul produs asupra Contel ui. 
Acesta eră schimbat de tot la faţă şi aiu
rit. Fui'ia îi fusese totdeauna neprielnică, 
dar de data asta îi făcuse mai mult rău 
ca de obiceiu. 

Apropiindu-se de canapea se opri. 
„Dacă mi-ar fi spus cineva că o să-mi 

leg inima de un copil, n'aş fi crezut. Nici 
odată nu mi-au fost dragi copii; ai mei 
mai puţin decât or-care alţii. Dar pe acesta 
îl iubesc, şi el mă iubeşte pe mine. Până 
acuma n a m fost nici odată om iubit, dar 
băiatul acesta mă iubeşte. Lui nu i-a fost 
nici odată frică de mine. s'a încrezut în 

l.ordnl c-.t mititel. 
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mine, el mi-ar fi ţinut locul mai bine decât 
l-am ţinut eu însumi. Ştiu că ar fi făcut 
cinste numelui nostru." 

Se aplecă şi privi câteva clipe la copi
lul adormit şi liniştit; sprincenele îi erau 
încruntate, şi totuşi faţa lui n'ar fi înspăi
mântat pe nimeni în acest moment. întinse 
mâna şi dete la o parte buclele blonde de 
pe fruntea băiatului; apoi sună. 

Când intră feciorul, îi arătă canapeaua. 
„Ia"—glasul îi tremura puţin—„ia pe 

Lordul Fauntleroy şi-1 du la el în odae." 

CAP. XI. 

Grije ş i în H m e r i e a . 

După ce băieţelul părăsise pe d-1 Hobbs 
spre a merge la Dorincourt Castle, ca să 
devie Lord Fauntleroy, proprietarul băcă
niei începu să priceapă că Oceanul Atlantic 
se întindea între el şi prietenul cel mititel, 
care petrecuse atâtea ceasuri de mulţumire 
în societatea lui, şi se simţi deodată sin
gur şi părăsit. Faptul e că d-1 Hobbs nu 
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era nici om învăţat, nici cu duh, era mai 
curând greoiu la minte şi la trup, iar prie
teni nu avea mulţi. Nu era destul de cult 
spre a-şi făuri singur vre-o petrecere sau 
altă îndeletnicire decât să citească gaze
tele şi să ţie socotelile prăvăliei. Nici chiar 
socoteala nu erâ lucru uşor pentru dânsul, 
şi Lordul Fauntleroy, care învăţase să nu
mere pe degete şi apoi să scrie cu creta 
pe tablă, îi ajutase foarte des la adunare. 
Câtă vreme fusese copilul acolo, ascul
tase cu luare aminte la ce scriau gazetele; 
amândoi vorbiseră aşa mult de Revoluţie, 
de Anglia, de alegeri şi de partidul repu
blican, în cât nu e de mirare că plecarea 
băieţelului să fi lăsat un gol simţitor în 
prăvălie. D-luiilobbsi se parii la început, 
că Cedric nu erâ dus aşa departe şi că se 
va întoarce în curând, că într'o bună dimi
neaţă, ridicând ochii de pe gazetă, va ve
dea pe băieţel cu hainele albe, ciorapii ro
şii şi cu pălăria de pae pe cap stând în 
uşă, şi că-i va auzi glasul strigând vesel: 
„Hei d-le Hobbs! Aşa-i că e cald azi?" 

Dar zilele treceau fără să se întâmple 
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această minune şi d-1 Hobbs se simţea din 
ce în ce mai trist şi mai nefericit. Nici ga
zetele nu le făcea haz ca mai înainte. 
Punea jurnalul pe genunchi, după ce-1 ci
tise, şi se uită ţintă la scaunul dela teş-
ghea. Pe picioarele scaunului se vedeau 
urmele lăsate de tocurile viitorului Conte 
Dorincourt, urme care-1 umpleau de amă
răciune pe bietul d-1 Hobbs. Se vede că 
şi copiii nobililor lasă urme pe scaune, 
când le lovesc cu tocurile ; sângele nobil 
tot nu împedică asemenea stricăciune. 
Apoi după ce se uita la urmele de pe 
scaun, scotea din buzunar ceasornicul şi 
privea Ia inscripţie: D-lui Hobbs de la ve
chiul său prieten Lord Fauntleroy. 

Aste rânduri când citeşti 
La mine să te gândeşti. 

Şi apoi închidea ceasornicul cu sgomot 
şi suspina, se scula pornind spre uşă, se 
oprea între sacii de cartofi şi coşurile cu 
mere, şi apoi privea la uliţă. Seara, după 
ce închidea prăvălia, îşi aprindea luleaua 
şi se plimba încet pe trotoar până ajungea 
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la casa unde locuise Cedric ; pe geam era 
lipit un bilet „De închiriat", se oprea, pri
vea câtăva vreme clătinând din cap, pu-
fuiâ tare din lulea şi se întorcea trist acasă. 

Şi tot aşa vre-o două, trei săptămâni, 
până-i veni o idee nouă. Fiind greoiu la 
minte, îi trebuia vreme multă până să-i 
dea ceva în gând. De obiceiu nu-iplăceau 
ideile nouă, se simţea mai bine cu cele 
învechite. 

Aşa dar peste două, trei săptămâni, în 
care îi mersese tot mai rău în loc să se 
liniştească, i se ivi un plan în minte. Se 
hotărî să meargă să vadă pe Dick. Fumase 
o mulţime de lulele până să se hotărască, 
dar în sfârşit se hotărî. Avea de gând să 
se ducă la Dick, pe care-1 ştia, fiindcă-i po
vestise Cedric despre el, şi-i veni în minte 
că poate să se mai liniştească vorbind cu 
Dick despre copil. 

Şi aşa, într'o zi, pe când Dick văcsuiâ 
cişmele unui client, un om scund, gros şi 
chel se opri dinaintea lui şi privi câteva 
clipe la firma pe care sta scris: 

„Maestrul Dick Tipton fără concurenţă." 
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Băcanul îşi opri ochii la firmă aşa de 
mult, în cât Dick începu să se simtă atras 
spre dânsul şi după ce isprăvi cu cişmele 
clientului, întrebă: 

„Doriţi să vă văcsuesc?" 
D-l Hobbs se apropia şi-şi aşeză piciorul 

pe scăunel. 
Pe când Dick freca cisma, omul scund 

şi gros se uita când la firmă, când la Dick. 
„De unde ai căpătat-o!" 
„Dela un prieten—un băieţaş mi-a dat 

toate uneltele. Era un copil minunat, acum 
e plecat în Anglia, unde se face Lord." 

„Lord—Lord—Lord Fauntleroy?" în
trebă d-l Hobbs respicat, „şi cu vremea 
are să fie Conte Dorincourt!" 

Lui Dick îi căzii peria din mână. 
„II cunoşti şi d-ta?" 
„L-am cunoscut", răspunse d-l Hobbs 

ştergându-şi năduşala de pe frunte, „de 
când s'a născut. Eram cei mai buni prie
teni." 

Sesimţeâmişcat vorbind de copil. Scoase 
ceasornicul de aur din buzunar, deschise 
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capacul şi citi lui Dick inscripţia: „Aste 
rânduri când citeşti, la mine să te gândeşti." 

„Acesta-i suvenirul care mi 1-a lăsat la 
plecare. Nu vreau să mă uiţi—astea i-au 
fost ultimele cuvinte,—m'aşi fi gândit la 
el şi dacă nu-mi dedea nimic. Era un prie
ten, de care orce om şi-ar fi adus aminte." 

„Minunat băiat, avea scaun la minte; 
eram prieteni buni. I-am prins odată min
gea de sub o trăsură, şi asta n'a uitat-o. 
Venea cu maică-sa or cu dădacă şi numai 
ce strigă: Halo Dick! Ai fi crezut că e cât 
mine de mare, şi când colo un poşidic, îm
brăcat ca fetiţele. Şi zău că dacă-ţi mer
gea rău cu negoţul, te îmbărbăta o vorbă 
de a lui " 

„Asta-i", răspunse d-1 Hobbs. „Păcat de 
Dumnezeu să ajungă lord, să se fi apu
cat de-o meserie cum se cade, să se fi fă
cut băcan de pildă!" şi d-1 Hobbs clătină 
desperat din cap. 

Aveau atât de multe de vorbit, în cât 
nu le puteau spune toate dintr'o dată, şi 
de aceea hotărâră, că a doua zi seara Dick 
să meargă la prăvălia d-lui Hobbs spre a-i 
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ţine sindrofie. Dick era încântat; obişnuit 
din copilărie să-şi petreacă viaţa pe uliţă, 
avusese totdeauna mare dor de un traiu 
mai tihnit. De când ducea negoţul pe 
seama lui, strânsese bani destui că să pe
treacă noaptea sub un acoperiş, în loc de 
a dormi pe stradă, şi nădăjdueâ cu vre
mea să ajungă ceva mai sus. Să fie poftit 
de un om cu greutate, la prăvălia lui din 
colţul unei strade, om care îşi ducea marfa 
cu propriul său cal înhămat la căruţa sa, 
asta i se părea lui Dick un eveniment. 

„Ştii din întâmplare ceva despre lorzi 
şi despre casteluri?" întrebă d-1 Hobbs. 
„Aşi vrea să capăt oare-cari desluşiri în 
această privinţă." 

„E o istorie cu aşa lucruri în „Gazeta 
de un ban," se chiamă „Crima pentru o 
coroană sau răzbunarea Contesei May," e 
minunată,noi băieţii cumpărăm gazeta nu
mai pentru istoria asta." 

„Adu-mi-o şi mie când îi veni, o plătesc. 
Adu tot ce poţi găsi unde e vorba de no
bili. Dacă n'or fi Conţi, fie şi Marchizi sau 
Duci—cu toate că el n'a spus nimic despre 
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această din urmă categorie. Despre coroa • 
nele Conţilor a fost câte odată vorba între 
noi, dar nu cred să găsim aşa ceva aici." 

„La Tiffany trebue să fie de vânzare, 
dar nu le-aş recunoaşte, când le- aş vedea." 

D-l Hobbs nu vroia să dea la iveală 
propria lui nepricepere în materie, de aceea 
tăcea din gură şi clătina numai din cap. 

„Nici nu cred să se ceară multe." adău
gă el, şi aci se sfârşi conversaţia asupra 
acestui subiect. 

Astfel începu prieteşugul lor. Când ve
nea Dick la băcănie, d-l Hobbs îl primea 
cu mare căldură, îi apropia un scaun de 
use lângă coşul cu mere, i le arăta cu mâna 
şi zicea: „poftim." Apoi lua gazeta cu is
torii şi se încingea discuţia asupra aristo
craţiei engleze, d-l Hobbs fumându-şi lu
leaua şi clătinând din cap, mai ales când pri
vea la scaunul tocit de ghetele lui Cedric. 

„Picioruşele lui au tocit scaunul, picio
ruşele lui! Şed ceasuri întregi de privesc la 
scaun şi mă 'ntreb : ce-i cu lumea asta ? 
Mai deunăzi era aici, mânca la pesmeţi din 
cutie şi la mere din coş; iar acuma a ajuns 
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Lord şitrăeşteîntr'un castel. Când mă gân
desc la picioruşele, care au tocit scaunul, 
că azi sunt picioare de lord, ajung1 să mă 
'ntreb dacă sunt în toată firea! Asta-i lu
cru naibii!" 

Par'că se înviora vorbind cu Dick. Apoi 
se aşezară la masa cu brânză; sardele, 
pesmeţi şi alte mezeluri din băcănie. La 
urmă d-1 Hobbs destupă două sticle cu 
bere şi ridică un toast : 

„In sănătatea lui ! şi să-i înveţe minte 
pe toţi Conţii, Marchizii, Ducii şi cum le 
mai zice !" 

De aci încolo se întâlniră foarte des, iar 
d-lui Hobbs îi mergea tot mai bine. Citeau 
împreună gazeta de un ban şi altele, şi 
ajunseseră la o cunoştinţă aşa de ciudată 
despre datinele şi obiceiurile nobilimei, 
încât această clasă despreţuită ar fi fost 
cuprinsă de grijă, dacă ar fi ştiut cum era 
de încondeiată. 

Intr'o zi d-1 Hobbs se duse într'o pră
vălie la vale de oraş, spre a-şi îmbogăţi 
biblioteca. Se apropia de băiatul din pră
vălie şi cerii „o carte asupra Conţilor". 
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„Ce fel de carte." 
„O carte asupra Conţilor". 
„Mi-e teamă că nu avem ce cereţi." 
„N'aveţi? Ei bine, atunci ceva despre 

Marchizi—sau Duci !" 
„Nu cunosc aşa carte." 
D-l Hobbs eră uimit. Se uită la podele, 

apoi spre tavan şi însfârşit zise : 
„Nici asupra Conteselor?" 
„Mi-e teamă că nu", răspunse băiatul 

surâzând. 
Tocmai când era să iasă pe uşă, îl opri 

stăpânul prăvăliei şi-1 întrebă, dacă nu 
vrea o carte, în care era .vorba de multe 
personaje nobile. 

D-l Hobbs răspunse, că o va lua şi pe 
aceea, dacă n'are una întreagă numai des
pre Conţi. 

Şi astfel se întoarse acasă cu un volum 
intitulat „Turnul Londrei" de Harrison 
Ainsworth. 

Când sosi Dick, începură să citească. 
Era o istorie plină de minunăţii, se pe
trecea sub Domnia Reginei Engliterei su
pranumită Maria cea sângeroasă. Când 
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află d-1 Hobbs despre faptele Reginei Ma
ria, care avea obiceiu să taie capul oame
nilor, să-i supue la schingiuiri şi să-i ardă 
de vii, se înspăimântă. Scotea luleaua din 
gură şi se uită încremenit la Dick, şi apoi 
îşi ştergea năduşala de pe frunte cu o baz-
ma mare roşie. 

„Nu e în siguranţă! Nu e în siguranţă! 
Dacă femeile se pot sui pe tron şi porunci 
asemenea grozăvii, cine poate şti cum e 
de primejduit în momentul de faţă? Nu e 
sigur de nimic! Numai să înebunească o 
femee ca asta, şi apoi ce siguranţă mai 
avem pentru el ?" 

„Aşa e", răspundea Dick, şi el cam spe
riat, „dar nu e asta Regină acum. Ştiu că 
acum e una Victoria, şi pe cea din carte 
o eh iarnă Maria." 

„Aşa e, şi nici prin gazete nu se aude 
nimic de schingiuiri şi arderi pe rug, dar 
tot nu mi se pare lucru sigur să-1 ştim 
printre astfel de oameni." 

„Aud că nici 4 Iulie nu se serbează acolo ". 
Câteva zile nu-şi putu veni în fire d-1 

Hobbs, şi abia după ce primi o scrisoare 
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dela Fauntleroy şi o citi de mai multe ori, 
întâiu singur, apoi cu Dick, şi mai citi şi 
pe cea primită de Dick personal, se linişti 
iarăş. 

Amândoi se bucurau de scrisorile pri
mite, le citeau mereu şi vorbeau despre 
ele; fiecare cuvânt li se părea minunat. Şi 
apoi le trebuia zile întregi ca să răspundă 
şi să-şi citească răspunsurile tot aşa de 
mult ca şi scrisorile primite. 

Pentru Dick lusese o adevărată muncă 
să-şi scrie pe a lui. învăţase numai vre-o 
câteva luni să scrie şi să citească, pe când 
locuia cu un frate al lui şi mergea la şcoala 
de seară; dar fiind băiat cu cap, profitase 
de acele puţine lecţii şi a ajuns mai de
parte citind prin gazete şi scriind cu căr
bune pe trotoar sau pe pereţii caselor. El 
povestea adesea d-lui Hobbs despre copi
lăria lui, cum după moartea mamei îi pur
tase degrijeun frate mai mare, căcitata-i 
murise cu mult înainte. Pe fratele lui îl 
chemă Ben, el se îngrijise de Dick până 
când acesta ajunsese în vârstă să poată 
vinde gazete şi să alerge după comisioane. 



LORDUL CEL MITITEL. 

Locuiseră împreună până ce Dick găsi un 
loc de ucenic la o prăvălie. 

„Şi apoi," strigă Dick desgustat, „s'a 
însurat, şi-a perdut capul după o desmă-
ţa tă ! o nebună, care spărgea tot ce-i că
dea în mână când o apucau năbădăile. Şi 
copilul e tocmai ca ea: dacă nu-1 purtam 
în braţe toată ziua, sbierâ, iar mama svâr-
leâ după mine cu tot ce găsea ; într'o zi 
mi-a aruncat o farfurie în cap, dar a ne-
merit pe băiat şii-a tăiat bărbia; doctorul 
a spus, că are să-i rămâe semn toată viaţa. 
Frumoasă mamă! Pe Ben 1-a făcut să fugă 
de acasă, îl tot ocăra pentru că nu câştiga 
destul; s'a dus şi el spre West cu un to
varăş să crească vite. Abia plecase de-o 
săptămână şi m'am pomenit că a fugit şi 
ea cu băiatul, unde? nu ştiu. Se spune că 
ar fi trecut oceanul cu o cucoană spre a-i 
dădăci un copil. Nu mai ştiu de ea de a-
tunci — nici Ben n'a mai auzit nimic. Eu 
aş fi fost foarte mulţumit în locul lui că 
am scăpat de dânsa; aş, el era aşa de amo
rezat! Mă întreb şi eu de ce? Eră femee 
îndrăcită, avea nişte ochi negri şi un păr 
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ca pana corbului, pe care îl învârtea ca o 
frânghie cât braţul de groasă în jurul ca
pului. Oamenii spun, că avea sânge italie
nesc în vine şi de aceea era aşa de a dra
cului." 

Din vreme în vreme Dick povestea d-lui 
Hobbsşi alte din năsdrăvăniile cumnată-si 
şi despre Ben, care-i scrisese de vre-o câte
va ori de când pornise spre West. Nu-i 
mersese bine şi se muta din loc în loc; la 
urma urmelor se aşezase în California, eră 
pe vremea când se împrietenise Dick cu 
d-1 Hobbs. 

„Femeea aceea 1-a scos din minţi, mi-e 
milă de el." 

Şedeau tocmai în prăvălie şi d-1 Hobbs 
îşi aprindea luleaua. 

„N'ar fi trebuit să se însoare, n'am în
ţeles nici odată rostul femeei", zise bă
canul. 

Luă un chibrit din cutie şi se opri ză
rind o scrisoare pe tarabă. 

„E de la el, o scrisoare de la dânsul—n'o 
văzusem. Poştaşul o fi pus-o aici fără să-1 
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văd, sau o fi alunecat din vre-o gazetă." 
O luă în mână şi privi la ea. 

„De la el, e mâna lui!" 
îşi uită luleaua, se aşeză pe scaun şi 

scoase briceagul din buzunar ca să des
chidă plicul. 

„Ce veşti ne-o mai fi aducând?" Des-
doi scrisoarea şi citi precum urmează: 

„Dorincourt Castle. 

„Iubite domnule Hobbs, 

„Scriu foarte repede având ceva curios săţi 
spui şi ştiu că ai să te miri grozav când vei ve
dea despre ce e vorba, e încurcătură eu numai 
sunt lord şi nam să flu nici odată conte fiind 
că e o femeie cu care a fost însurat unchiul meu 
Bevis care are un băiat şi este şi el un lord 
Fauntleroy fiind casa e obicei în Anglia ca bă
iatul fiului mai mare al conţilor să fie conte 
dacă a murit toţi ceilalţi vreau să zic dacă a mu
rit tata şi tatamare tatamare al meu na murit 
dar a murit unchiu bevis şi băiatul luî e lord 
Fauntleroy şi eu numai sunt fiind că tata era 
mai tânăr şi pe mine mă chiamă iar Cedric Er-
rol cum mă chema când eram la New-York şi 
toate lucrurile au să fie ale băiatului celuilalt 
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am crezut că trebue săi dau şi pony şi trăsura 
dar tatamare spune că nu e nevoe tatamare e 
foarte supărat mi se pare că nui place dama cea 
nouă dar poate crede că ne pare rău mie şi dra
gei că n'am să flu conte acum mîar fi plăcut 
mai bine ca la început să fiu conte fiincă e aşa 
de frumos castelul şimi place toată lumea de 
aici şi apoi dacă eşti bogat poţi să faci aşa mult. 
bine acum nu sunt bogat fiincă dacă papa a fost 
fiu mai tânăr nu are parale multe am să învăţ 
să lucrez spre a putea îngriji de draga, am în
trebat pe wilkins cum stă cu băeţii de la cai 
poate să mă fac vizitiu sau băiat Ia grajd dama 
a adus pe băiatul ei la Castel şi d-1 Havisham 
şj tatamare au vorbit cu ea mi se pare că ea era 
supărată fiincă strigă aşa de tare şi tata mare 
erasupărat nul văzusemniciodatăsupărat mam 
gândit să vă scriu la amândoi cum stau lucru
rile fiincă are să vă tereseze. 

prietenii mnitale cel vechi 
Cedric €rrol (nu lord Fauntleroy). 

D-1 Hobbs se rezimă de scaun, scrisoa
rea îi căzii pe genunchi, plicul şi briceagul 
pe jos. 

„Mă loveşte d a m b l a u a ! " 
„Ei, s'a sfârşit cu t o a t ă î m p ă r ă ţ i a ? " 

s t r igă Dick. 
Lordul vel vilti el. 15 
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„Aş, e un complot al Englezilor ca să-i ia 
moştenirea, fiindcă e American. Au necaz 
ne noi de când cu revoluţia, şi acum vor 

'sa se răzbune pe el. Spuneam eu că nu e 
sigur acolo, şi vezi că s'a împlinit! S'apus 
guvernul să-1 despoaie de ce e al lui." 

Eră grozav de turburat. La început nu-i 
păruse bine de schimbarea produsă în 
viaţa micului său prieten, da^ cu vremea 
se împăcase, şi după ce primise scrisori 
dela Cedric, simţea un fel de mândrie de 
bogăţia prietenului său. N'o fi avut el pă
rere bună despre Conţi, dar ştia că şi în 
America paralele erau privite cu respect, 
şi dacă bogăţia şi splendoarea se ţine de 
titlu de nobleţe, apoi era greu să rămâe 
fără el. 

„încearcă să-1 despoaie, şi cine are ban 
destui ca şă7l apere, trebue să meagă să 
vază de e l ! " 

Ţinu pe Dick foarte târziu la dânsul în 
seara aceea, ca să se lămurească asupra 
chestiei, şi-1 mai însoţi până la colţul uli
ţei; apoi se opri dinaintea casei goale, pe 
care scria „de închiriat" şi-şi fuma luleaua 
în mare nelinişte. 
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CAP. XII. 

Rivali i. 

Câteva zile după prânzul cel mare dela 
Castel, mai toţi Englezii cari citesc gazete, 
cunoşteau întâmplarea romantică dela Do-
rincourt, interesanta istorie în toate amă
nuntele ei: întâi băieţelul adus din Ame
rica spre a fi Lord Fauntleroy şi care era 
aşa de frumos şi bine crescut în cât îl în
drăgise toată luinea; apoi bunicul aşa de 
mândru de moştenitorul său ; pe urmă 
mama oropsită fiindcă se măritase cu că
pitanul Errol; mai venea curioasa căsăto
rie a lui Bevis, răposatul Lord Fauntleroy, 
cu ciudata femee despre care până atunci 
nu auzise nimeni vorbindu-se şi care se 
ivise deodată cu băiatul, spuind că acesta 
era adevăratul Lord Fauntleroy, şi-şi re
clamă dreptul lui. Despre toate acestea 
se vorbea şi se scria, eră, mare aprindere 
în public. Se mai răspândise ştirea, că bă
trânul Conte Dorincourt nu eră mulţumit 
cu întorsătura ce oluase afacerea, că poate 
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se va adresa la tribunale şi că toate aveau 
să se sfârşească printr'un curios proces. 

Nu se pomenise aşa agitare în distric
tul, in care se afla Erlesboro. In zilele de 
târg oamenii se grămădeau şi discutau ne-
domiriţi, nevestele locuitorilor se pofteau 
una la alta la ceai, spre a-şi povesti ce 
mai aflaseră, ce credeau şi ce-şi închipuiau 
că cred ceilalţi. Ştiau anecdote minunate 
despre necazul Contelui, hotărârea lui de 
a nu recunoaşte pe noul Lord Fauntleroy 
şi ura lui în contra femeei, care era mama 
reclamantului. Dar aceea care cunoştea 
mai bine istoria şi se vedea înteţită în pră
vălia ei, era fără îndoeală d n a Dibble. 

„Toate au să meargă sucit", asigura ea, 
„şi dacă m'aţi întrebă ce gândesc, v'aş 
răspunde că e răsplata pentru felul cum 
s'a purtat cu blândeţea asta de femee, pe 
care a despărţit-o de copilul ei; acum iu
beşte pe băiat, se făleşte cu el, în cât e ca 
nebun de cele întâmplate. Şi ce e mai rău, 
e că asta de acum nu e cocoană, ca mama 
Lordului nostru cel mititel. E o carne cu 
ochi, cum zice d-1 Toma, nici un om cu li-
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vrea nu ar primi poruncă de la ea, şi dacă 
intră aia în casă, apoi eşim noi. Şi nici bă
iatul ei nu se poate pune alături de al nos
tru, numai Dumnezeu ştie cum o să eşim 
din încurcătură, mi s'au muiat picioarele 
când mi-a povestit Ioana toată istoria." 

La Castel turburarea eră grozavă: în bi
blioteca unde şedea Contele cu d-1 Havi-
sham la sfat, în bucătărie, unde toate slugile 
cu d-1 Toma în frunte vorbeau şi strigau 
toată ziua, la grajd unde Wilkins ţesălă 
pony şi se tânguiâ vizitiului, povestindu-i 
ce frumos şi repede învăţase băiatul să 
călărească, şi cu ce bucurie îl însoţea la 
plimbare. 

In mijlocul turburării generale numai 
Lordul Fauntleroy, acela, despre care se 
spunea că nu mai e Lord Fauntleroy de loc, 
eră liniştit şi fără grijă. Când află la înce
put toată istoria, se simţi, ce e drept, cam 
neliniştit, dar nu pentru că era ambiţios. 
Pe când îi desluşea bunicul cum stăteau 
lucrurile, copilul şedea pe un scăunel la 
picioarele bătrânului şi ascultă cu luare 
aminte. 
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„Ce ciudat mi se pare, ce ciudat", zise 
băiatul. 

Contele privea la copil în tăcere, el în-
suş se simţea mai mişcat de cât ar fi cre
zut; şi era cu atât mai atins, cu cât zărise 
o expresiune de tristeţe în ochii, de obi-
ceiu veseli, ai băiatului. 

„Au să iâ şi casa, în care sade draga, şi 
trăsura ei?" întrebă copilul îngrijat. 

„Nu", răspunse Contele necăjit, „ei nu-i 
pot lua nimic!" 

„De sigur?" întrebă Cedric liniştit. Apoi 
privind la bunic cu ochii mari şi împain-
jiniţi, zise cu blândeţe: 

„Băiatul celalalt are să fie băiatul du-
mitale acum, după cum fusesem eu?" 

„Nu", răspunse bunicul aşa de răstit în
cât Cedric sări în sus de bucurie. 

„Am să rămân băiatul d-tale şi dacă nu 
mă fac nici odată Conte? Am să rămân 
băiatul D-tale ca mai nainte?" Şi aştepta, 
roşu la faţă, răspunsul bunicului. 

Cum se uita la el bunicul, din cap până 
în picioare! Cum îşi încrunta sprincenele 
şi cum îi scăpărau ochii! 
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„Băiatul m e u ! " zise bătrânul cu glasul 
tremurând, par'câ nu se recunoştea glasul 
Contelui, cu toate că vorbea în cbip hotă
rât, mai hotărât decât alte daţi, „da, ai 
să fii băiatul meu cât voi trăi; şi aşa să-mi 
ajute Dumnezeu, une ori simt că eşti sin
gurul băiat pe care l-am avut vre-odată." 

Cedric se 'nroşi până în creştet, se'nroşi 
de bucurie. Îşi vâri manile în buzunar şi 
privi în ochii bunicului. 

„Dacă e aşa, nici nu-mi pasă de conţie. 
Eu am crezut, că acel ce avea să fie Conte, 

i era să fie şi băiatul D-tale, de asta-mi era 
mie teamă, asta n'aş fi putut-o răbda; 
dar aşa!" 

Contele puse mâna pe umărul copilului 
şi-1 apropia mai tare de dânsul. 

„N'au să-ţi ia nimic din ce-ţi pot da. Nu 
cred încă să-ţi poată luă ceva. Erai menit 
să împlineşti locul acesta, şi mai ştii, poate-1 
vei împlini. Dar or ce s'ar întâmpla, tot 
ce-ţi pot da, îţi voiu da." 

Par'că n'ar fi vorbit cu un copil, aşa de 
hotărât eră lucrul în mintea lui, ţmrcă-şi 
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luă o îndatorire sfântă faţă, de sine însuş 
— şi poate o şi lua. 

Până aci nu-şi deduse seamă ce adânca 
era iubirea lui pentru copil şi ce rădăcini 
puternice prinsese mândria lui de el. Nici 
însuşirile minunate şi frumuseţea băiatu
lui par'că nu le preţuise aşa ca acum. Şi 
cu firea lui despotică i se părea cu nepu
tinţă să se lipsească de un lucru, de ca-
re-şi legase inima; deci botărî să lupte fără 
preget. 

Câte-va zile după ce se întâlnise cu d-t 
Havisliam, femeea, care zicea că e Lady 
Pauntleroy, se prezintă la Castel dimpre
ună cu fiul ei. Dar nu fu primită, Contele 
nu vroia să o vadă, ci trimise răspuns cu 
feciorul, că va veni advocatul să se înţe
leagă cu dînsa. Toma vorbise cu ea şi, is
torisind mai pe urmă celorlalte slugi cum 
se petrecuseră lucrurile, adăugă : „n'am 
purtat eu livreaua de geaba atâta vreme 
ca să nu ştiu să deosibesc cine e cocoană 
şi cine nu. Aceea de la Court Lodge da ; 
americană sau ba, dar cocoană este, asta 
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am spus-o de la început, de când am vă-
zut-o." 

Femeea se întorsese înapoi înfuriată, 
dar şi cam înfricoşată. D-l Havisham vă
zuse de la început, că avea fire aprinsă şi 
apucături obraznice, dar nu eră destul de 
îndrăzneaţă: câte-odată par'că eră speriată 
de situaţia în care se vârâse. Par'că nu 
s'ar fi aşteptat să găsească atâta îndărăt
nicie. 

„Trebue să fie o femee din clasa cea 
mai de jos", spunea d-nei Errol advocatul. 
E fără creştere şi neobişnuită să aibă a-
face cu oameni de teapa noastră. Nu ştie 
cum s'o apuce, vizita la Castel a zăpăcit-o, 
eră furioasă, dar zăpăcită. Contele n'a pri
mit o, dar l-am sfătuit să meargă cu mine 
la hanul unde sade Când 1-a văzut intrând 
în odae, s'a făcut galbenă ca ceara, fireşte 
că pe urmă a .început să ameninţe şi să 
ceară dreptul ei." 

Adevărul e că bătrânul Conte intrase în 
odae ca un uriaş de viţă împărătească, se 
oprise în loc şi privea la femee fără a zice 
un cuvânt, se uita la dânsa din cap până 
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în picioare cala o dihanie curioasă. 0 lăsă 
să vorbească şi să-şi ceară dreptul până 
ce obosi, apoi răspunse: 

„Spui, că eşti nevasta fiului meu mai 
mare. Dacă e adevărat, dacă ai probe în
destulătoare, legea-ţi va da dreptate, în 
cazul acesta băiatul d-tale e Lordul Faunt-
leroy. Poţi fi sigură, că lucrul se va cer
ceta cu luare aminte; dacă pretenţiunile 
d-tale sunt valabile, ai să capeţi ce ţi se 
cuvine. Dar eu nu am de gând să te mai 
văd nici pe d-ta, nici pe băiatul d-tale, cât 
voiu trăi. Din nefericire aveţi să plictisiţi 
pe oamenii de aici destul după moartea 
mea. Eşti tocmai asa femee cum mă si as-
teptam să-şi aleagă fiul meu Bevis." 

Peste câteva zile după această scenă 
d-na Errol scria în iatacul ei, când i se 
anunţă o vizită. Pata din casă, (jare venise 
cu vestea, părea mişcată, cu ochii speriaţi 
privea plină de milă spre stăpâna ei." 

„E Contele", zise tremurând. 
Când intră d-na Errol în salon, zări un 

domn înalt şi bătrân; un chip frumos, cu 
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mustaţă albă, stufoasă, şi cu privire straş
nică. 

„D-naErrol?" 
„Da." 
„Eu sunt Contele Dorincourt." 
Se opri un moment: ochii ridicaţi spre 

el erau tocmai ca ochii băiatului, ochii 
aceia cari priveau aşa de mult la dînsul. 

„Copilul îţi seamănă", zise scurt. 
„Mi-au spus-o mai mulţi, dar mie-mi 

pare bine, că seamănă şi cu tată-său." 
Adevărat că avea glas dulce, după cum 

îi spusese Lady Lorridaile, şi tot felul ei 
era simplu şi demn. Nu părea de loc in
timidată prin prezenţa lui. 

„Aşa e, seamănă şi cu fiu-meu." Şi în
cepu să-şi răsucească mustaţa cu furie. 
„Ştii de ce am venit?" 

„Am văzut pe d-1 Havisham, care nai-a 
povestit despre pretenţiile..." 

„Am venit să-ţl spun, că se vor face cer
cetări şi constatări, dacă putem contestă. 
Am venit să-ţi spun, că vom apăra copilul 
cu toată puterea legilor. Drepturile lui..." 

Glasul cel dulce îl întrerupse: 
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„Cedric nu trebue să capete decât ce i 
se cuvine, chiar dacă legea i-ar da." 

„Din nenorocire legea nu-i poate da ce 
cred eu că i se cuvine", răspunse Contele, 
„dacă ar putea, i-aş da. Secătura aceea de 
femee cu băiatul e i . . . " 

„Poate că îl iubeşte cum iubesc şi eu 
pe Cedric, şi dacă a fost nevasta fiului 
d-tale mai mare, copilul ei e Lord Faunt-
leroy, nu al meu." 

Şi privea la el Iară frică, precum s'ar li 
uitat Cedric, iar bătrânul, care fusese des
pot toată viaţa, era încântat. Aşa de rar 
i se întâmplase să îndrăznească oamenii 
să fie de altă părere, în cât se bucură do 
noutatea lucrului. 

„Poate ţi-ar părea mai bine să nu fie 
Cedric nici odată Conte Dorincourt," răs
punse necăjit. 

Ea se roşi. 
„E lucru foarte frumos să fie cineva 

Conte Dorincourt, o ştiu, dar eu m'aş mul
ţumi să fie ce a fost tatăl său, curagios, 
drept şi om de treabă." 



LORDUL CEL MITITEL. 237 

„Ca deosebire de ce a fost bunicul?" 
răspunse bătrânul sardonic. 

,.Pe bunicul său nu-1 cunosc destul, dar 
ştiu că băieţelul meu îl crede " se opri 
puţin, apoi privind liniştit la el adăugă: 
„ştiu că Cedric vă iubeşte." 

„M'ar fi iubit, dacâ-i spuneai de ce nu 
te-am primit la Castel?" 

„Nu, cred că nu, şi de aceea nici n'ani 
voit să ştie." Bătrânul începu să cutreere 
odaea, răsucindu-şi repede mustăţile. 

„Aşa e, mă iubeşte; şi eu îl iubesc pe 
dînsul. Nu pot zice, că am iubit pe cineva 
mai înainte. Mi-e drag, mi-a plăcut de în
dată ce l-am văzut. Sunt un om bătrân, 
eram obosit de viaţă, şi el mi-a.dat un 
rost de trăit. Sunt mândru de el, mă în
cântă gândul, că avea să fie odată capul 
familiei în locul meu." 

Apoi se opri înaintea d-nei Errol. 
„Sunt foarte nefericit," zise de odată. 
I se vedea pe faţă că e nefericit, şi cu 

toată trufia lui, nu-şi putea stăpâni tre
muratul glasului şi al mâinilor; în ocbi 
păreau că se ascund stropi mari de lacrămi. 
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- „Poate că am venit la d-ta, fiindcă mă 
simt aşa-de nenorocit; te uram, eram zu
liar. Istoria asta grozavă le-a schimbat 
toate. După ce am văzut pe femeea aceea, 
care spune că e nevasta fiului meu Bevis, 
ara simţit, că o să-mi facă bine să privesc 
la d-ta. Am fost un nebun să mă port aşa 
rău cu d-ta. Semeni cu băiatul, şi băiatul 
e lucrul de căpetenie în viaţa mea. Sunt 
nefericit, şi am venit la d-ta, fiindcă se
meni cu băiatul, iar el ţine la d-ta, şieuţin 
la dînsul. Poartâ-te cât poţi de bine cu 
mine de dragul copilului." 

Le spusese toate cu glas poruncitor, dar 
părea aşa de obosit, încâtd-nei Errol i se 
umplu inima de milă. Apropia un jeţ şi 
zise foarte blând: 

„Şedeţi jos, aţi fost aşa de sguduit în
cât sunteţi obosit, şi aveţi nevoe de pu
tere." ••• • - • 

Tot aşa de rar i se întâmplase să-i vor
bească cineva cu blândeţe şi să se îngri-
jască de el. Iar îşi aduse aminte de băiat 
şi se aşeză pe jeţ. Dacă nu s'ar fi simţit 
nefericit, ar fi urmat poate cu ura în con-
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tra d-nei Errol, dar aşa îşi recăpăta liniş
tea lângă dînsa. Or-cine i s'ar fi părut 
plăcut, când îşi aducea aminte de grozava 
Lady Fauntleroy; dar femeea lângă care 
şedea acum, avea un glas aşa de dulce, o 
fire aşa de blândă şi era atâta armonie şi 
demnitate în mişcările ei, încât încetul 
cu încetul sub influenţa aceasta se simţea 
mai puţin nefericit şi începu să stea cu ea 
de vorbă. 

„Orce s'ar întâmplă, băiatul va avea 
ce-i trebuie şi acum şi pe viitor." 

înainte de plecare se uită la odae. 
„Iţi place locuinţa?" 
„Da, foarte mult." 
„Odaia e veselă. Fot să mai viuca să vor

bim de cbestia a s t a ? " 
.,De câte ori doriţi, mylord." 
Bătrânul se sui în trăsură şi plecă. Iar 

Torna şi Henry amuţiseră pe capră văzând 
ce întorsătură iau lucrurile. 
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CAP. X I I I . 

Diek a l e a r g ă în ajutor. 

Neapărat că îndată ce se încinse discu
ţia despre istoria Lordului Pauntleroy în 
gazetele engleze, începu să se vorbească 
de ea şi în cele americane. Era lucru prea 
interesant pentru a trece repede peste el, 
si astfel se lăţi vorba pretutindeni. 

Se povestea în atâtea feluri, în cât ar fi 
fost nemerit să cum peri toate gazetele pen
tru a le compară între ele. Atâtea citise 
d-1 Hobbs, încât ameţise. Un jurnal vorbea 
de Cedric par'că ar fi fost încă la doică; 
altul zicea, că e student la Oxford, că lua 
toate premiile şi-şi făcea un nume cu po
ezii greceşti; al treilea spunea, că e logo
dit cu o fată de o frumuseţe rară, fiica unui 
Duce; altul descria nunta, care se şi făcuse; 
singurul lucru de care nu vorbea nimeni, 
erâ de vârsta adevărată, între şeapte şi 
opt ani, de picioarele lui sprintene şi de 
zulufii aurii. Uniispuneau, că nici nu erudă 
cu bătrânul Conte Dorincourt, ci că eră un 
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înşelător, care vânduse gazete pe uliţele 
din New-York înainte de a sosi în America 
advocatul familiei, care venise să caute pe 
adevăratul moştenitor şi fusese mistificat 
de mama lui Cedric. Apoi urma descrierea 
noului Lord Fauntleroy şi a mamei aces
tuia. Aci eră o ţigancă, aci o actriţă, aci o 
spaniolă frumoasă; dar în toate descrierile 
se spunea că bătrânul Conte Dorincourt îi 
eră duşman şi că va face tot, ca să nu re
cunoască pe băiatul acesta de moştenitor; 
şi fiindcă în hârtiile pe cari le arătase se 
aflau câteva amănunte cari se băteau în 
cap, eră să se nască un proces foarte 
nostim. 

D-l Hobbs citea gazetele până i se făcea 
capul tobă şi apoi seara vorbea cu Dick des
pre toate. Astfel descoperiră ce persoană 
însemnată eră Contele Dorincourt, ce venit 
mare avea, câte moşii erau ale lui şi în ce 
castel măreţ locuia; şi cu cât aflau mai 
mult, cu atât se nelinişteau mai tare. 

„Conte, ne-conte, ceva trebue să fa
cem", zicea d-l Hobbs, „nu se poate să-i 
scape aşa avere din mână!" 

Lorfttil cel mititel. K» 
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Dar ce p u t e a u ei să facă, decât să scrie 
fiecare câte o scrisoare lui Cedric, spre a-1 
asigura de dragostea lor. Şi se şi puseră 
să scrie, îndată ce aflară toate a m ă n u n t e l e 
afacerii, şi apoi îşi t recură unul altuia scri
soarea p e n t r u a lua cunoşt inţă de ea. 

Ia tă ce citi d-1 Hobbs în scrisoarea lui 
Dick: 

Iubite pretene, am primit scrisoarea matale 
şi d-I Hobbs pa lui şi ni sa amărât sufletul 
de ceata de hoţi care încearcă să te despoaie. 
Dar vreau să-ţi spui căn'am uitat ce ai făcut pen
tru mine, şi daca nu ealt chip, întoarcete îndă
răt şi late tovarăş cu mine. Meşteşugul merge 
bine şi nu ţi se poate întâmpla nici un neajuns: 
Ai să încerci întâi cu maestru Dick Tipton. Atât 
pentru azi. 

2)ic/(. 

Şi iată ce citi Dick în scrisoarea d-1 ui 
Hobbs : 

„Stimate domn, am primit onorata şi văd că 
lucrurile stau prost. Trebue ţinuţi do aproape 
cei ce au făcut amestecătura. Două lucruri am 
de spus. Vreau să cercetez bine, să consult un 
advocat şi să fac ce pot, d-ta fii liniştit. Dacă 
iese rău de tot şi sunt Conţi mai mulţi de cât 
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avem noi nevoe, e loc de tovarăş în băcănia mea 
pentru d-ta, când vei fi destul de mare, şi aci 
vei găsi un prietin şi un culcuş. 

Devotat 
Si/as %Obbs. 

„Acume asigurat, dacănu se face Conte" 
zise d-1 Hobbs. 

„Aşa e", răspunse Dick," noi nu-1 lăsăm 
să piară, ca ne e grozav de drag." 

A doua zi veni la Dick un client al lui, 
un advocat care-şi începea cariera, sărac 
precum sunt advocaţii începători, dar ve
sel şi plin de curaj. Cancelaria lui sărăcă
cioasă se află alături de prăvălia lui Dick, 
si acesta îi văcsuiâ cişmele în toate dimi-
neţele; ei nu erau ce se chiamă prieteni, 
dar advocatul găsea totdeauna câte o 
vorbă bună sau o glumă pentru Dick. In 
acea zi, când îşi aşeză piciorul pe scăunel, 
ţinea în mână un jurnal ilustrat, se uitase 
la toate chipurile şi apoi îl dete lui Dick. 

„Iacă un jurnal pentru d-ta, te poţi uita 
la el cât îi fi la birt să mănânci. Sunt re
produceri de casteluri englezeşti şi portre
tul norei unui Conte. Frumoasă femee—o 
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minune de păr — dar i-a zăpăcit pe toţi 
acolo. Ai să faci cunoştinţă cu nobilimea, 
Dick. începe cu Contele Dorincourt şi Lady 
Fauntleroy-. Dar ce ai, ce s'a întâmplat?" 

Portretele erau în capul foii, şi Dick se 
uită la ele cu gura căscată, cu ochii zgâiţi 
şi galben ca ceara. 

„Ce e Dick? Ce, te-a lovit damblaua?" 
Şi în adevăr Dick părea paralizat, arătă 

cu degetul la chipul, sub care sta scris: 
„mama reclamantului, LadyFauntleroy." 

Eră chipul unei femei frumoase, cu ochi 
mari, iar coada din jurul capului cât bra
ţul de groasă. 

„Ea ! 0 cunosc mai bine de cât pe d-ta! 
Advocatul începu să râdă. 
„Unde ai întâlnit-o, Dick, la Newport, 

or în ultima d-tale călătorie la Paris?" 
Dick nici nu se gândea să glumească; 

începu să-şi strângă periile şi toate lucru
rile, par'că avea ceva de făcut care l-ar 
împedicâ să-şi mai vadă deocamdată de 
meşteşug. 

„Asta-i treaba mea, o cunosc, şi pe ziua 
de azi s'a sfârşit cu văcsuitul." 
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Şi în mai puţin de cinci minute se află 
pe uliţă, pornind cu paşi repezi spre pră
vălia din colţ. D-l Hobbs nu-şi putea crede 
ochilor privind de la teşghea spre Dick, 
care se repezise în prăvălie cu un jurnal 
în mână. Băiatul venise într'un suflet, abia 
mai putea vorbi şi asvârli jurnalul pe teş
ghea. 

„Ce-ai acolo"? întrebă d-l Hobbs. 
„Uită-te la ea, uită-te la femee, la chi

pul de pe jurnal, nu e din aristocraţie, nu 
e nevastă de Lord. Să mor eu, dacă nu e 
Mina. Mina, pe care aş recunoaşte-o or unde 
as vedeă-o, si Ben ar cunoaste-o îndată." 
D-l Hobbs sări de pe scaun. 

„Ştiam eu că eră o intrigă urzită de ei 
acolo, fiind-că e American !" 

„Un complot", strigă Dick desgustat. 
„Ea a urzit istoria întreagă, toată viaţa ei a 
umblat după intrigi. Am citit într'una din 
gazete despre băiatul ei, şi se spune că 
are un semn la bărbie; băiatul ei nu e copil 
de Lord, cum nu sunt eu, este copilul lui 
Ben, şi semnul din bărbie i 1-a făcut ea, 
când a asvârlit cu farfuria după mine." 
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Maestrul Dick fusese tot-deauna ager 
la minte, iar când îţi agoniseşti viaţa pe 
stradele unui oraş mare, ţi se agereşte 
mintea şi mai tare. Erâ obişnuit să-şi 
deschidă ochii şi să-şi strângă gândurile, 
şi trebue să mărturisim, că se bucura de 
excitarea ce i-o pricinuia toată istoria. 

Dacă ar fi putut aruncâLordul cel mititel 
măcar o privire în băcănie, în acea dimi
neaţă, l-ar fi i ;teresat" foarte mult, chiar 
dacă discuţia şi planurile ce se făceau, ar 
fi avut de scop să hotărască de soarta al
tuia, decât de a sa. D-l Hobbs erâ cople
şit de marea lui răspundere, iar Dick plin 
de viaţă şi energie. El se apucă să scrie 
fratelui său Ben, tăia portretul din gazetă 
şi-1 vârî în scrisoare; iar d-l Hobbs trimise 
o „epistolă" lui Cedric şi alta Contelui. 
Erau în mijlocul scrierii, când îi mai năzări 
un gând lui Dick. 

„Ascultă", ziseel, „domnul caremi-a dat 
gazeta e advocat. Haide să-1 întrebăm ce-i 
mai bine de făcut. Advocaţii se pricep la 
toate." 

D-l Hobbs erâ foarte impresionat de 
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această idee, şi de agerimea lui Dick în 
afaceri. 

„Aşa e!" răspunse el. „Asta e treabă de 
advocat." Şi lăsând prăvălia în grija unui 
cunoscut, se căsni să încapă în palton şi 
plecă în partea de jos a oraşului alături 
de Dick. Amândoi se înfăţişară cu istoria 
lor romanţioasă în cancelaria d-lui Harri
son, care nu-şi putea stăpâni mirarea. 

Dacă n'ar fi fost un advocat foarte tâ
năr, cu spirit întreprinzător şi cu vreme 
multă de pierdut, D-l Harrison nu s'ar fi 
interesat aşa de repede la povestirea lor, 
căci era ciudată şi de necrezut; dar din 
norocire el dorea să aibă de lucru, cunoş
tea pe Dick, şi Dick povestea toate cu a-
gerime şi interes. 

„Şi", adăugă d-l Hobbs, „spune cât ceri 
pe ceas şi uită-te bine la toate astea, am 
să-ţi plătesc vremea ce ţi-o pierzi—eu Si
las Hobbs, colţul stradei Blank, coloniale 
şi comestibile." 

„Bine", răspunse d-l Harrison, „e afa
cere importantă şi dacă se sfârşesc toate 
cu bine, afacerea e tot aşa de importantă 
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pentru mine ca şi pentru Lordul Pauntle-
roy; în orce caz nimic nu ne împedică să 
facem cercetări. Pare sa se fi ivit oarecari 
nedomiriri asupra copilului. Femeea s'a 
cam încurcat în chestia vârstei băiatului, 
ceeace a dat loc la multe prepusuri. Pri
mele persoane, cu cari trebue să ne pu
nem în legătură, e fratele lui Dick şi advo
catul Contelui- Dorincourt." 

Şi în adevăr până a nu apune soarele 
două scrisori fură trimese în două direc
ţii opuse: — una eşi din portul dela New-
York pe un vapor care pleca spre Anglia, 
iar ceailaltă porni cu trenul, care ducea 
scrisori şi călători drept în California. Cea 
dintâi adresată lui T. Havisham, Esqr., 
cea de a doua lui Benjamin Tipton. 

Şi după ce se închise prăvălia în acea 
seară, d-1 Hobbs şi Dick se aşezară în o-
daea din fund şi statură de vorbă până 
după miezul nopţii. 
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CAP. XIV. 

S c h i m b a r e . 

E de mirare în ce puţină vreme se pot 
petrece lucrurile cele mai neaşteptate. Au 
trebuit în aparenţă numai vre-o câteva mi-
nute pentru a preface soarta băieţelului, 
care trăise aşa de liniştit în căsuţa mică 
dintr'o uliţă dosnică, ale cărui picioruşe ro
şii se răsfăţaseră pe scaunul cel nalt din 
prăvălia d-lui Hobbs, şi pentru a face din 
el un nobil Englez, moştenitorul unui titlu 
de Conte şi al unei averi însemnate. In a-
parenţă tot câteva minute au trebuit pen
tru a-1 preface dintr'un nobilEnglez într'un 
înşelător fără o lăscae şi fără nici un drept 
la luxul, de care se bucurase. Şi, orcât de 
surprinzător ar părea, n'a fost nevoe de 
aşa multa vreme precum ne-am fi aştep
tat, pentru a se schimba din nou faţa lu
crurilor şi a-i restitui toate bunurile, pe 
cari fusese în primejdie de a le pierde. 

A trebuit vreme numai aşa de puţină, fi
indcă femeea, care se botezase Lady Faunt-
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leroy, era departe de a fi atât de deş
teaptă pe cât era de stricată ; şi când o 
încolţi d-1 Havisliam cn întrebările asupra 
căsătoriei ei şi a naşterii băiatului, se în
curcă şi deşteptă bănuieli; apoi îşi pierdu 
cumpătul de tot şi în necazul ei se trăda 
şi mai rău. Desluşirile despre băiat nu se 
potriveau, părea adevărat că fusese cunu
nată cu Bevis, Lord Fauntleroy, că se cer
tase cu dînsul şi primise o sumă de bani 
pentru a-1 părăsi ; dar d-1 Havisliam des
coperirea istoria cu naşterea băiatului la 
Londra eră falşă ; şi tocmai când se aflau 
în tevatura produsă de această descope
rire, sosi scrisoarea tânărului advocat. 

Ce seară fu aceea, în care primiră scri
sorile şi în care d-1 Havisliam şi Contele se 
aşezară în bibliotecă pentru a-şi făuri pla
nurile ! 

„După a treia vorbă cu ea", zise d-1 Ha
visliam, „am început să bănuiesc adevărul. 
Mi se părea că băiatul e mai mare decât 
spunea dînsa, se încurca vorbind de ziua 
naşterei, şi pe urmă încerca s'o dreagă. 
Istoria, de care vorbesc scrisorile astea, se 
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potriveşte cu multe din prepusurile mele. 
€el mai bun lucru e să chemăm telegrafic 
pe cei doi Tipton, să nu vorbim despre ei 
cu dînsa şi să-i punem pe neaşteptate faţă 
în faţă cu ea. Se vede, căe o intrigantă de 
rând. Eu cred, că-şi va pierde sărita şi se 
va trăda îndată." 

Aşa se şi întâmplă. Nu-i spuse nimic, şi 
d-1 Havisham urmă întrevederile cu ea, în 
care o asigură că studiază afacerea cu lu
are aminte ; şi în adevăr ea se simţea aşa 
de sigură, încât începea să se şi obrăzni
cească. 

Dar într'o dimineaţă, pe când şedea ÎIÎ 
odaea ei din banul „laPajură" urzind pla
nuri frumoase pentru viitor, veni să-i spue 
că a sosit d-1 Havisham. Advocatul intră 
însoţit de trei persoane: un băiat cu ochii 
ageri, un om tânăr şi vârtos, iar al treilea 
era contele Dorincourt. 

Ea sări în picioare şi scoase un ţipăt de 
spaimă înainte de a fi avut vreme să-1 nâ-
buşaşcă. Credea pe aceşti oameni sute de 
posti departe de dânsa, dacă se gândea 
vreodată la ei, lucru ce nu-1 făcuse de 
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mult. Nu se aştepta să-i mai întâlnească. 
Trebue să mărturisim, că Dick rânji la 
dînsa, când o văzu. 

„Halo, Mina!" strigă el. 
Celălalt, care era Ben, privea la ea în 

tăcere. 
„O cunoaşteţi?" întrebă d-1 Havisham, 

uitându-se când la unul când la altul. 
„Da", răspunse Ben, „o cunosc şi ea mă 

cunoaşte pe mine". Se întoarse cu spatele 
la dînsa şi se uită pe fereastră, par'că-i 
erâ greu să privească la ea. Pemeea, vă-
zându-se descoperită şi batjocorită, fu apu
cată de furia bine cunoscută de Dick şi 
de Ben. Dick rânjea mereu auzind vorbele 
urâcioase ce le rostea şi cum îi blestema; 
dar Ben nici nu întorcea faţa, spre a se 
uită la dînsa. 

„Pot jură înaintea orcărui judecător", 
zise el către d-1 Havisham, „şi pot să mai 
aduc o grămadă de martori ca să jure. 
Tată-său e un om de treabă, cu toate că 
a ajuns rău. Maică-sa a fost tocmai ca 
dînsa. Ea a murit, dar el trăeşte şi e de
stul de cinstit ca să-i fie ruşine de fiică-sa. 
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El are să vă spue cine e ea şi dacă s'a cu
nunat cu mine sau ba." 

Apoi strânse pumnul deodată şi- se re
pezi spre dînsa. 

„Unde e copilul?" o întrebă el. „Are să 
vie cu mine! Cu tine nu mai avem a face 
nici el nici eu ! " 

Şi tocmai când sfârşea aceste cuvinte, 
sedescbise uşa de alături, şi băiatul, atras 
de sgomotul glasurilor, vârî capul în odae. 
Nu era băiat frumos, dar curăţel, semăna 
cu Ben, tatăl său, cum o putea vedea or-
cine, iar în bărbie avea semnul ranei. 

Ben înainta spre dînsul şi-1 apucă de 
mână. 

„Pot jura că e băiatul meu. Tom", zise 
el copilului, „eu sunt tatăl tău; am venit 
să te iau cu mine. Unde ţi-e pălăria?" 

Băiatul arătă spre scaunul, unde eră pă
lăria. Se bucură să plece. Păţise atâtea în 
viaţă, în cât nu-i părea ciudat să vie un 
străin să-i spue că e tatăl său. Tot aşa de 
puţin se mirase cu vre-o câteva luni îna
inte, când veni o femee în locul, unde-şi 
petrecuse el toată copilăria, să-i spue că 
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e mama lui; el era gata la orce schimbare. 
Ben luă pălăria de pe scaun şi se îndreptă 
spre uşă. 

„Dacă mai aveţi nevoie de mine", zise 
către d-I Havisham, „ştiţi unde mă găsiţi." 

Eşi din odae cu băiatul de mână, fără 
a întoarce capul spre femeea, turbată de 
necaz, iar Contele privea liniştit la ea prin 
ochelarii, pe cari-i aşezase cu răgaz pe na
sul său aristorcatic. 

„Linişteşte-te, t'emee", zised. Havisham. 
„De astea nu so trec pe la noi; dacă nu 
vrei să te închidem, trebue să te porţi cum 
se cade." 

Tonul eră aşa de răstit în cât femeea 
înţelese, că lucrul cel mai cuminte pentru 
dînsa era să le piară din cale. Aruncă o 
privire sălbatică spre advocat şi, trecând 
repede pe dinaintea lui, intră în odaea de 
alături, trântind uşa. 

,.N'o să ne mai necăjească", zise d-1 Ha
visham-

Şi avea dreptate; căci în noaptea aceea 
femeea părăsi hanul „la Pajură", luă tre-
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nul spre Londra, şi nimeni nu-i mai dete 
de urmă. 

* 
* * 

Contele eşi din odae după această în
tâlnire şi se urcă în trăsură. 

„La Court-Lodge", porunci lui Toma. 
„La Court-Lodge", zise Toma vizitiului 

suindu-se pe capră, „şi te poţi încrede în 
mine, lucrurile iau o întorsătură neaştep
tată." 

Când se opri trăsura la Court-Lodge, Ce-
dric se află în salon cu maică-sa. 

Contele intră în odae fără a fi anunţat. 
Arătă cu câteva şchioape mai înalt şi cu 
mulţi ani mai tânăr. Ochii svârleau scântei. 

„Unde e Lordul Fauntleroy," zise el. 
l)-na Errol înainta spre Conte, roşin-

du-se. 
„E Lordul Fauntleroy ?" întrebă ea. „El 

e Lordul în adevăr?" 
„Da, el e ! " 
Apoi puse mâna pe umărul lui Cedric. 
„Fauntleroy," zise el în i'elul său auto-
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ritar şi iară înconjur, „întreabă pe mama, 
când vrea să vie la noi Ia Castel?" 

Fauntleroy îşi aruncă braţele în jurul 
gâtului mamei. 

„Săşazăcunoi", strigă el, „să şază me
reu cu n o i ! " 

Contele se uita la d-na Errol, şi d-na 
Errol privea la Conte. Luminăţia sa era 
serios. Se botărâse să nu piardă vreme în 
alcătuirea acestui lucru. începuse să pri
ceapă, că are să-i priească împrietenirea 
cu mama moştenitorului său. 

„Sunteţi siguri, că aveţi nevoe de mine?" 
zise d-na Errol cu surâsul ei blând şi plăcut, 

„Poartesiguri," răspunse el scurt, „am 
avut totdeauna nevoe de d-ta, dar nu ne
am dat seama Ia vreme. Nădăjduim că ai 

CAP. XV. 

Aniversara a opta a naşterii iui. 
i 

Ben îşi luă băiatul şi porni cu el înapoi 
la cirezile de vite din California în împre
jurări foarte prielnice. In ajunul plecării 
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avusese o întâlnire cu d-1 Havisham, care-i 
spusese că bătrânul Conte Dorincourt vrea 
să facă ceva pentru băiatul, care s'ar fi 
putut întâmpla să devie Lord Fauntleroy, 
şi advocatul liotărâ, că cel mai nemerit 
lucru era să cumpere pământ în Califor
nia şi vite, pe cari să le crească pentru 
copil, iar Ben să fie plătit ca să •îngrijească 
de ekvşi în acest chip se asigura viitorul 
băiatului. Ben părăsi deci Anglia cu pers
pectiva de a munci un pământ, pe care-1 
putea privi ca al său. Cu vremea ajunse 
şi el proprietar; iar Tom ieşi un tânăr 
cum se cade, cu mare dragoste pentru ta
tăl său; şi au trăit aşa de fericiţi încât Ben 
spunea, că Tom 1-a despăgubit pentru 
toate neajunsurile ce le suferise în viaţă. 

Iar Dick şi d-l Hobbs, care venise şi el 
cu ceilalţi să vadă cum se vor desfăşură 
evenimentele — nu se întoarseră aşa de 
curând. Contele vroi să se îngrijască de 
viitorul lui Dick şi să-i dea o creştere so
lidă; iar d-l Hobbs hotăra, de vreme ce 
lăsase un om, în care se putea încrede să-i 
vază de prăvălie, să rămână la serbările 
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ce aveau să se dea pentru a opta. 
sară a naşterii Lordului Fauntlen 
arendaşii erau poftiţi; se pregăti" 
ţuri şi focuri de artifiţii în parc. 

„Tocmai ca la4 Iulie!" zicea lordul Faunt-
leroy. „Ce păcat că nu m'am născut la 4, 
nu e aşa ? Piind-că am fi putut serba amân
două aniversările de odată." 

Trebue să mărturisim de Ia început, că 
d-1 Hobbs şi Contele nu erau aşa de intimi 
după cum ne am fi aşteptat în interesul 
aristocraţiei engleze. Faptul e că bătrânul 
Conte cunoscuse foarte puţini băcani, şi 
d-1 Hobbs nu avusese prieteni' cari să fie 
(!onţi, şi ast-fel conversaţia între ei nu era 
tocmai animată, când se întâlneau. Trebue 
să mărturisim de asemenea, că d-1 Hobbs 
se simţea foarte micşorat în faţa tutulor 
lucrurilor bogate şi frumoase, pe cari Lor
dul Fauntleroy credea de datoria lui să i 
le arate. Poarta de la intrare, leii de pia
tră şi alea impresionară pe d-1 Hobbs la 
început, iar când văz ii castelul, grădina, 
florăria, terasele, închisorile subterane, ar
mele, scara de onoare, grajdurile, păunii, 
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ii în livrele, astea toate îl ameţiră, 
â mai mare impresie o avu în sala 

^tele familiei. 
„Un fel de muzeu ?" întrebă el pe Faunt-

leroy, intrând în salonul cel mare şi bogat. 
„Nu ! răspunse Pauntleroy cam sfios, 

„nu cred să fie muzeu. Tata mare spune 
că sunt strămoşii mei.'' 

„Toţi?" 
D-l Hobbs, copleşit de atâţia strămoşi, 

căzii pe un jeţ. 
Lordul Fauntleroy cbemă pe doamna 

Mellon, care ştia al cui e fie-care portret, 
precum şi numele pictorului care le zugră
vise după vremuri, şi povestea istorii ro
mantice despre Lorzii şi damele, ale căror ^ 
portrete erau spânzurate de păreţi. După 
ce pricepu d-l Hobbs despre ce era vorba, 
picturile îl atraseră mai mult de cât or
oare alt lucru, şi venea adesea de la hanul 
din sat „la Pajură", unde trăsese, pentru 
a se plimba singur în galeria cu portrete, 
privind cu luare aminte la damele şi dom
nii zugrăviţi acolo, cari priveau şi ei la 
d-l Hobbs; iar acesta clătina din cap. 
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„Şi toţi' erau Conţi-•!• spune& e1, „sau. aşa 
ceva! Si el are să fie'ca ei, şi ale lui au să 
fie toate." 

In fundul sufletului nu: eră aşa de des-
gaistatde Conţi şi de felul lor de a trăi, 
după cumseaşteptase,şi emare îndoială, 
dacă'principiile sale republicane nu înce
pură să se clatine puţin,, după ce a făcut 
mai de aproape cunoştinţă cu strămoşii, 
casteluri-le şi tot ce se ţinea de ele/Intr'o 
zi spuse o vorbă memorabilă şi, cu totul 
neaşteptată : .. . ,• ,!••••• 

„ N ' a ş a y e â . nimic contra, să fiu şi,eu 
printre ei" — ceea ce însemnă în adevăr 
o mare concesie din partea lui. 

Ce, zi mare a fost aceea, ,când a împlinit 
Lordul F.auntlevoy opt ani, şi ce bucurie pe. 
copil!, ,Ce frumos eră parcul plin de .săteni 
în hajne.de sărbătoare, şi toate casple gă-, 
tite cu steaguri: dar cel mai mare steag 
fâlfâia d'aşiipra Castelului. Nimeni din.c&ţi 
au putut veni n'au rămas acasă, liipdcă 
toţi erau fericiţi, că tot Lordul cel mititel 
eră adevăratul Lord Fauutleroy şi că el eră 

http://hajne.de
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să lie cu vremea stăjmrt pe toâte.'Toţi'db-
roau să spriveâscă la dînsul şi la maicâ-sâ, 
care-şi câştîgas'b aţâţi prieteni,' şi e adevă- ' 
rât câ toţi se'apropiau mult niai cu" drag 
de Conte, fiindcă băiatul îl iubiâ şi avea 
încredere într însul, şi fiindcă se împriete
nise şi se purta bine cti mâmacopilului.Se '• 
spunea Chiar, că începuse să o iubească şr 
că. trăind între mamă şi băiat, Contele pu
tea ajunge cu vremea un bătrân plăcut 
şi că toţi locuitorii de pe proprietăţile lui 
au să fie mai fericiţi şi: că are sale meargă 
mai bine. • • 

Ce sumedenie de oameni se grămădeam •.. 
sub copaci, sub corturi şi prin livezi! A-
rendaşii cu soţiile lor în haine de sărbă
toare; Cu pălării şi şaluri; fete cu logodni
cii lor; copii alergând şi chiuind; femei îti 
vârstă cu mantale roşii, vorbind între ele. 
La Castel erau domni şi doamne, cari veni
seră să privească la horod,'Săheretisească 
pe Conte şi să cunoască pe d-naBrrol.Erâ' 
si I/ady Lorridaîle cu bărbatul său, Sir To-
mas Ashe cu fetele şi fireşte d.Havishăni 
şi apoi frumoasa Miss Vivian Herbert, în 



2H2 LORDUL CEL MITITEL. 

rochie albă şi cu umbrelă de lîortîotiCşi o 
mulţime de tineri cari se învârteau în jurul 
ei, cu toate că ei îi plăcea Lordul Fauntleroy 
mai mult decât toţi tinerii, cari o încon
jurau. Iar când o văzu băiatul, alergă la 
dînsa, îi puse braţele în jurul gâtului, şi 
ea îl luă în braţe, îl sărută, par'că ar fi 
fost cel mai drag frăţior al ei, şi-i zise: 

„Dragă Lord Fauntleroy ! Dragă băie
tele ! Sunt aşa de fericită ! Aşa de feri
cită !" 

Şi apoi se plimbă cu el prin grădină ca 
să vadă toate, şi când se apropiară de lo
cul, unde se aflau d-1 Hobbs şi Dick, băia
tul îi zise „acesta e vechiul, vechiul meu 
prieten d-1 Hobbs, Miss Herbert, şi acesta 
e vechiul meu prieteii Dick, le-atn spus 
ce drăgălaşă eşti şi că te vor putea vedea 
dacă vei veni la naşterea mea." — Ea le 
dete mâna la amândoi, stătu de vorbă cu 
ei şi-i întrebă despre America şi de felul 
cum au petrecut de când erau în Anglia; 
în vreme ce Fauntleroy se uita la ea GU 
ochii plini de adoraţie şi cu obrajii roşii 
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de bucurie, văzând că d-lui Hobbs şi lui 
Dick le plăcea fata aşa de mult. 

„Aşa-i", zise Dick cu solemnitate mai 
târziu, „e cel mai frumos mărgăritar de 
fată pe care am văzut-o vre-odată, adevă
rat mărgăritar, şi eu mă cunosc!" 

Toţi se uitau la ea când trecea, la ea şi 
la Lordul Fauntleroy. Soarele strălucea, 
steagurile fâlfâiau, jocurile urmau neîntre
rupt, iar când se sfârşi ziua cea plină de 
petreceri şi de veselie, ochii Lordului celui 
mititel par'căînnotau în fericire. Lumeaîn-
'reagă i se părea de o nespusă frumuseţe. 

Mai eră încă cineva foarte fericit—un 
bătrân, care, cu toate că fusese nobil şi bo-
"gat toată viaţa, nu gustase adevărata fe
ricire. P6ate se simţea fericit, fiindcă se fă
cuse mai bun. Fireşte că nu era dintr'o-
dată aşa de bun, precum îl credea Faunt
leroy, dar încetul cu încetul începu să 
prindă interes de lucruri şi aflase un fel de 
plăcere în îndeplinirea unor datorii, pe cari 
i le arătase copilul nevinovat. In fiecare zi 
se apropia mai tare de noră-sa; era ade
vărat ce spunea lumea, că începuse să o 
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iubească, li.plăcea :şărL audă glasul dulce 
şi să privească Ja chipul drăgălaş; şi pe 

, când..şes ,pdjlmpâ în jeţ, îj plăcea să se uite 
la dînsa.şi să.asculte la ,ce.vorbea cu băia
tul; auzea cuvinte cuminte şi dulci, caii 
erau cu totul nouă pentru dînsul, şi înce
pea să priceapă cum băieţelul, care trăise 
la ,New-York.într'o uliţă dosnică şi se îm
prietenise ou băcani, şi cu, văcşuitori de 
eisme, eră aşa de bine crescut.şi nu rămâ
nea mai pe jos, chiar când soarta, îl adu
cea să trăiască .într'un Castel şi sg, moşte
nească un, titlu de Conte. 

Eră foarte simplu la urmaurmelor; trăise 
aproap.edep inimă curată şi plăpândă, fu
sese învăţat să se gândească la lucruri 
nevinovate şi să se îngrijească de,alţii. E 
lucru mic, poate, dar e cel mai bun Lucru-
Nu auzise nimic despre Conţi şi casteluri; 
eră neştiutor de măriri şi bogăţii; dar fu
sese totdeauna drăgălaş, fiindcăerâ sţjinplii 
şi iubitor. A trăi aşa, e mai' bine decât a 
a se fi născut rege, 

Când se uită Contele la băiat în ziua 
aceea, cum se plimbă printre săteni, vor-
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bind cu afceia pe câri-i cunoştea şi închi-
nându-se la aceia cari-i scoteau şeapca, 
petrecând cu Dick şi cu d-i Mobbs, sau 
stând lângă maică-sa şi lângă ! Miss Her
bert ca să asculte la ce ziceau'ele- "bătrâ
nul se simţea foarte mulţumit. lai1 când 
se coborâră cu toţii la cortul cel mare, în 
care şedeau la masă arendaşii cei mai de 
seamă din DorihcoUrt, Contele era cât se 
poate de fericit. * . 

Se ridicară toasturi; şi după ce băură 
în sănătatea Contelui cu mult mai mare 
eritueiasm decât se întâmplase vreodată 
până aci, ridicară paharul în sănătatea 
..Lordului celui mititel." Şi dacă ar fi fost 
vre-o îndoeală despre popularitatea lui, 
s'ar fi risipit în acel moment. Ce strigăte, 
ce ciocniri de pahare, ce aplause! II iubeau 
aşa demult aceşti oameni Cu inima caldă, 
încât nu se puteau stăpâni nici faţă de 
domnii şi doamnele, cari veniserădela Cas
tel să-i vadă. Erâ mare gălăgie, şi multe 
mame îşi aruncau privirile spre locul, unde 
steteâ băieţelul între mama lui şi Gonte, 
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şi li se umpleau ochii de lacrămizicând una 
alteia: 

„Dumnezeu să-1 binecuvinteze, drăgu
ţul de el!" 

Lordul cel mititel era încântat. Surâdeâ, 
se închina la oameni şi se roşea până în 
creştet. 

T 

„Vezi cum mă iubesc, dragă?" zicea 
către maică-sa, „sunt aşa de fericit!" 

Iar Contele puse mâna pe umărul băia
tului şi-i zise: 

„Pauntleroy, spune-le că le mulţumeşti 
pentru bunătatea lor." 

Pauntleroy se uită mai întâi la dînsul, 
apoi la mama. 

„ A ş a t r e b u e ? " întrebă el cam sfios ; 
mama surâse, şi Miss Herbert surâse, a-
mândouă făcură semn din cap, că aşa so 
cade. Copilul înainta câţi-va paşi, toţi se 
uitau la el — era aşa de frumos cu ochii 
lui cei sinceri—şi vorbi tare cu glasul lui 
cel dulce: 

„Vă mulţumesc la toţi şi nădăjduesc 
că vă bucuraţi de naşterea mea, fiindcă 
si eu mă bucur asa de mult. Sunt foarte 
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fericit că am sa fiu Conte. N'aş fi crezut 
la început, că are să-mi placă, iar acum 
mă bucur—mi-e drag locul acesta, e foarte 
frumos ş i . . . . şi când voiu fi Conte, 
am să încerc să fiu bun ca tata-mare." 

In mijlocul strigătelor şi aplauselor, bă
iatul făcu câţi-va paşi înapoi cu un suspin 
de mulţumire, apucă pe Conte de mânaşi 
se rezimă de dânsul surâzând. 

Aci s'ar sfârşi istoria mea; dar trebue 
să mai adaogcâte-vainformaţiuni ciudate 
privitoare la d-1 Hobbs, care a rămas aşa 
de fermecat de viaţa din lumea mare, în
cât şi-a vândut băcănia din New-York şi 
s'a aşezat în târguşorul englez Erlesboro, 
unde a deschis o prăvălie sub ocrotirea 
Castelului, cu mare succes. Şi cu toate că 
nu se împrietenise foarte tare cu Contele, 
mă puteţi crede când vă spui, că d-l Hobbs 
cu vremea se făcu mai aristocrat de cât 
el, citea în fiecare dimineaţă ştirile de la 
Curte şi urmărea toate actele Casei Lor
zilor ! 

Peste vre-o zece ani, când îl întrebă 
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Diek, .careişi sfârşise -studiile şi plecă să 
vadă pe frate-său> în- California, dacă nu 
doreşte să, se/întoarcă în America, dete 
din cap şi zise: 

„Nu vreau, să trăiesc acolo, nu vreau să 
trăesc acolo. Trebuie să (iu aproape de el 
şi să văd de dînsul. E ţară bună pentru, 
tineri, dar are multe cusururi. Nu au stră
moşi ! nici măcar un Conte !" 
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