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DIN DOCUMENTELE POSTUME ALE 
CLUBULUI PICKWICK 

CAP I. 

Pickwickienii 

huma. sclipire ce prefăcu într 'o strălucitoare lumină te
nebrele în cari părea învăluită apariţia nemuritorului Pickwick 
pe orizontul lumii savante, prima pomenire oficiata, a acestui 
om prodigios, se găsesc în statutele inserate p n n l i e procesele-
yerbale ale Clubului Pickwick, — căci editorul lucrării de faţă 
este doar fericit să poată a le supune ochilor cititorilor săi, ca 
o probă a atenţiunei scrupuloase, a sârguinţei neobosite, a isteţi-
mei investigatoare cu care şi-a condus cercetările, ce sălăşluesc 
în abdomenul maldărelor de documente încredinţate grijei sale. 

„Şedinţa din 12 Mai 1831, prezidată de Joseph Smiggers, 
Esq., V. P. P. M. P. C *) a hotărât în unanimitate cele ce ur-
jnează : 

„ A S O C I A T I U N E A a ascultat, cu un sentiment de satis
facţie, fără vre un lăturalnic amestec şi cu aprobare absolută, ce
tirea documentelor comunicate de Samuel Pickwick Esq., P. P . 
M. P. C -)> intitulate Cercetări asupra isvoarelor eleşteelor din 
Hampstead, urmate de oare-cari observaţiuni asupra teoriei 
mormolocilor. 

„ A S O C I A T I U N E A prezintă mulţumirile sale cele mai 
sincere sus zisului Samuel Pickwick, Esq., P. P. M. P. C. 

„ A S O C I A T I U N E A , apreciind în cel mai înalt grad a-
vantajele ce ştiinţa trebue să tragă din scrierile susmenţionate, 
cât şi din neobositele cercetări ale lui Samuel Pickwick în 
Hornsey, Highgate, Brixton şi Camberwell *), nu se poate ab
ţine să nu recunoască nestimatele rezultate de care s'ar putea 
prea bine măguli, prin împrăştierea cunoştinţelor utile şi pr in 
perfecţionarea instrucţiunii, dacă lucrările acestui om ilustru 
s'ar exercita pe o scară mai vastă, dacă călătoriile sale, cât şi 
siera observaţiunilor sale, ar fi cât mai larg desfăşurate. 

J) Cavaler, vice-preşedinte perpetuu, membru al Pitkwick-Clubului. 
2) Cavaler, preşedinte perpetuu, membru al Pickwick-Clubului. 
"J Sate în jurul Londrei, cum ar fi Moeoşoaia, Băneasa şi Herăstrău! 

in jurul Bucureştilor. 



„in acest scop, A S O C I A Ţ I U N E A a luat în serioasă con
sideraţie o propunere pornită de la susnumitul Samuel Pick
wick, Esq., P. P. M. P . C. şi de alţi trei pickwickieni, mai jos 
numiţi, tinzând să formeze o nouă ramură a pickwickienilor-
uniţi, sub titlul de Societatea corespondentă a Pickwick-Clu-
buiui. 

..Zisa propunere fiind aprobată şi sancţionată de ASO-' 
C I A Ţ I E , 

„Societatea corespondentă a Pickwick-Clubului e prin 
aceasta constituită ; Samuel Pickwick, Esq., P. P. M. P. C , Au
gust Snodgrass, Esq., M. P. C , Tracy Trupman, Esq., M. P. C. 
şi Nataniel Winkle, Esq., M. P. C, sunt de asemenea aleşi prin 
prezenta şi numiţi membri ai numitei „Societate corespon
dentă", însărcinaţi să adreseze din timp în timp A S O C I A Ţ I U -
N I I „PICKWICK-CLUB';, la Londra, amănuntele autentice 
ale călătoriilor lor, investigaţiunile lor ; observaţiunile lor 
asupra caracterelor şi moravurilor ; toate aventurile, în fine, 
precum şi poveştile şi alte opuscule la care ar putea da nsştere 
scenele locale sau suvenirurile de cari se leagă. 

„ A S O C I A Ţ I U N E A " recunoaşte cu plăcere principiul 
că membrii Societăţii corespondente trebue să suporte ei în
să şi cheltuelile călătoriilor lor şi nu vede nici un inconvenient 
în aceea că membrii pomenitei societăţi pot să-şi urmărească 
cercetările cât le va place, bun înţeles în aceleas condiţiuni. 

„In fine, membrii suszisei societăţi sunt prin prezenta 
informaţi că propunerea d-lor de a-şi plăti mărcile scrisorilor 
şi expediţiilor, a fost discutată de A S O C I A Ţ I U N E ; că ASO
C I A Ţ I U N E A consideră această ofertă ca demnă de marile spi
rite de la care emană şi că-i dă deplină aprobare". 

Un observator superficial, adaogă secretarul, din notele 
căruia împrumutăm cele ce urmează, un observator superficial 
— zicem — n'ar fi găsit poate nimic extraordinar în capul chel 
şi în ochelarii rotunzi, invariabil întorşi către secretarul Aso-
ciaţiunii, în timp ce acesta citea statutele mai sus raportate, 
dar spectacolul era în adevăr remarcabil pentru cine voia să ştie 
că gigantecul creer al lui Pickwick lucra sub acea chelie şi că 
ochii expresivi ai lui Pickwick străluciau în dosul acelor sticle 
de ochian. In adevăr, omul care urmărise până în mădularele vi
nişoarelor izvoarele vastului eleşteu din Hampstead, omul 
care cutremurase întreaga lume ştiinţifică prin noua sa teorie 
asupra metamorfozei, special aplicată mormolocilor, era acolo, 
atât de calm, atât de neclintit, ca şi profundele unde ale acelor 
băltoace pe o zi de ger ; sau, şi mai exact, ca un solitar speci
men din acei inocenţi mormoloci în profunzimea cavernoasă a 
unui chiup de pământ. 

Dar cât de interesant ajunse acest spectacol, fu când, la 
strigătele repetate de Pickwick ! Pickwick ! care scăpărată si
multan din gura tuturor discipolilor, acest om ilustru se ridică, 



plin de viaţă şi de înviorare, urcă binişor pe scăunaşul rustic 
pe care era atât de primitiv aşezat şi adresă cuvântul clubului 
ce el însă-şi fundase. Ce studiu pentru un artist această scenă 
interesantă ! Elocventul Pickwick era ocolo, o mână graţios as
cunsă sub pulpana redingotei, în timp ce cu cealaltă frământa 
aerul pentru a da mai multă forţă călduroasei sale declaraţiuni. 
Poziţia sa sus-pusă făcea să-i se vadă pantalonul lipit şi ciubo-
iţelele, cărora nu le-ai fi putut acorda mare atenţiune dacă ar fi 
îmbrăcat un om de şir, dar cari, împodobite, ilustrate prin con
tactul cu Pickwick — dacă ne este permis a întrebuinţa aseme
nea expresie — umpleau pe nevrute spectatorii de un respect 
ca de evlavie bisericească. El era înconjurat de aceşti oameni 
de inimă cari se oferise a împărtăşi pericolele călătoriilor sale, 
dar cari trebuiau să împartă şi gloria descoperirilor sale. La 
dreapta sa, luase loc Tracy Tupman, prea inflamabilul Tup-

mr.n, care la înţelepciunea şi experienţa maturităţii adaogă en
tuziasmul şi ardoarea unui tânăr în cea mai interesantă şi cea 
mai de ie: tat dintre slăbiciunile omeneşti : Amorul ! — Timpul 
şi carnea bună îi îmborţoşase turnura, altădată atât de ro
mantică ; vestuţa sa de mătase neagră se rotunjise gradat, în vre
me ce lanţul său de aur dispărea deget cu deget propriilor săi 
ochi ; larga sa bărbie deborda din ce în ce mai mult peste cra
vata sa albă ; dar inima lui Tupman nu se schimbase întru nirrnc: 
admiraţia pentru sexul frumos era mereu pasiunea ce-1 domina. 
La stânga maestrului se vedea poeticul Snodgrass, misterios în
făşurat în mantia sa albastră, îmblănită cu piele de câine. După 
el, Winkle, vânătorul, etala cu fală haina sa de vânătoare, 
nouă-nouţă, cravata sa scoţiană şi strâmtul său pantalon de postay 
cenuşiu. 

Discursul d-lui Pickwick cât şi desbaterilc- ce avură loc 
cu această ocazie, sunt raportate printre procesele verbale ale 
clubului. Ele oferă o frapantă asemănare cu discuţiunile adună
rilor cele mai celebre şi cum totdeauna e curios să compari fap
tele şi gesturile oamenilor mari, vom transcri oiocesul verbal 
al acestei memorabile şedinţe. 

„D-l Pickwick observă — zice secretarul — că gloria e 
scumpă tuturor, oamenilor. Gloria poetică este scumpă amicului 
său Snodgrass ; gloria conchistelor este, de asemenea, scumpă 
amicului său Tupman şi dorul de a dobândi renume în toate e-
xerciţiile corpului există în cel mai înalt grad în senul amicului 
său Winkle. El (D-l Pickwick) n'ar putea nega influenta ce a 
exercitat chiar asupra sa pasiunile omeneşti, sentimertcle ome
neşti (aplauze) ; poate chiar slăbiciunile omeneşti (violente stri
găte de : nu ! nu !). Dar el va striga sus şi tare : dacă vreodată 
tocul amorului propriu s'ar aprinde în sânul său, dorinţa de a fi 
folositor speţei umane i l-ar stinge scurt. Dorinţa de a obţine 
stima neamului omenesc este talismanul său ; filantropia, para-
tronerul său (vehementă aprobare). A simţit şi ei oarecare trufie 



(şi inimicii săi n'au de cât să se lege de această mărturisire, 
dacă vor), a simţit puţină trufie când a prezentat lumii teoria sa 
asupra mormolocilor. Această teorie poate să fie celebră, poate 
să nu fie (o voce zice : este, este ! — Mari aplauze). Primeşte 
această părere a onorabilului pickwickian a cărei voce fu auzită. 
Teoria sa este celebră ! Dar chiar dacă renumele tratatului său 
a r e să se întindă până la ultimele sfârcuri ale lumii cunoscute, 
mândria ce autorul lui va resimţi (ca şi o urmare firească), va 
fi un nimica toată faţă de ceea ce încearcă în acest moment, desi
gur cel mai glorios din existenţa sa (aclamaţiuni). E l nu e de cât 
u n umil individ (nu ! nu !) ; cu toate acestea nu-şi poate tăinuii 
sentimentele, ca unul ce este ales de Asociaţiune pentru un ser-
yici de mare importanţă, şi care oferă şi riscuri, azi mai cu seamă) 
când dezordinea domneşte pe drumuri şi când birjarii sunt de
moralizaţi. Priviţ i pe continent şi contemplaţi scenele ce se pe
trec la toate naţiunile. Diligentele se răstoarnă dela un capăt Ia 
altul ; caii iau câmpii ; vapoarele se scufundă, cazanele săr în 
aer ! (aplauze, — o voce strigă nu !). Nu ! (aplauze). Onorabi
lul pickwickian care a dat drumul acestui nu, atât de sgomotos, 
să poftească a mă desminţi, dacă îndrăsneşte ! Cine e acela care 
a strigat nu ? (Aclamaţiuni sgomotoase). Să fie amorul propriu 
al unui paraponist... nu vreau să zic al unui ciorăpar (vii aplau
ze), care, gelos de laudele ce s'au adus, fie chiar fără motiv, cer
cetărilor oratorului, dar ciupit de criticele copleşite de mizerabi
lele tentative sugerate de invidie, să ia acum această formă silni
că şi calomnioasă ? ! 

„D-l Blotton (din Algâta) x ) se ridică să ceară chemarea la 
ordine. Asupra d-sale onorabilul pickwickian face aluzie ? (Stri
găte : la ordine ! — Preşedintele 2 ) . — Da ! — Nu ! — Conti
nuaţi ! — Tăcere ! — Ho ! — Destul. — etc.). 

„D-.l Pickwick nu se lasă intimidat de larmăt. E l a făcut 
aluzie la onorabilul gentleman ! (Senzaţie vie). 

„In acest caz, d. Blotton n'are de spus de cât două verbe : 
E l respinge cu profundă scârbă acuzaţiunea onorabilului gen
tleman, ca falsă şi defăimătoare (mari aplauze). Onorabilul gen
tleman este un moftangiu (confuzie imensă). (Mari strigăte : 
Prezidentul 1 La ordine !) 

„D-l Snodgrass se ridică să ceară chemarea la ordine. Face 
apel la preşedinte (Ascultaţi!). El întreabă dacă n'are să se sfâr
şească cu această ruşinoasă discuţie între cei doi membri ai clu
bului. (Ascultaţi ! ascultaţi ! ) . 

„Preşedintele este convins că onorabilul pickwickian va 
retrage expresiunea de care s'a servit. 

') Localitate însemnată odinioară pentru împletiturile şi ciorapii cu care 
se îndeletniceau locuitorii săi. 

") Exclamaţiune prin care se atrăgea atenţiunea preşedintelui în Par
lamentul enirlcz să restabilească ordinea. 



„D-l Blotton, cu tot respectul posibil pentru preşedinte, 
afirmă că n'are să facă aşa ceva. 

„Preşedintele vede ca o imperioasă datorie să întrebe ono
rabilul dacă a întrebuinţat expresiunea ce i-a scăpat, după sensul 
ce i se dă în comun... ? 

„D-l Blotton nu ezită a spune că nu şi că n'a întrebuinţat 
cuvântul decât în sens pickwickian. (Ascultaţi ! ascultaţi !) E 
obligat să recunoască că, personal, profesează mare stimă pentru 
onorabilul gentleman în chestie. Nu 1-a considerat drept mof
tangiu de cât sub un punct de vedere în întregime pickwickian. 
(Ascultaţi, ascultaţi ! ) . 

„D-l Pickwick declară că este pe deplin satisfăcut prin ex-
plicaţiunea nobilă şi candidă a onorabilului său amic. Doreşte să 
fie bine înţeles că propriile sale observaţiuni nu trebuesc luate 
de cât în sensul lor pur pickwickian (aplauze)". 

Aci se sfârşeşte procesul verbal şi, în adevăr, discuţiunea 
nu putea continua din moment ce se ajunsese la o concluzie atât 
de satisfăcătoare, atât de clară. 

Nu avem pecetea oficialităţii pentru faptele ce cititorul 
va găsi în capitolul următor, dar ele au fost culese după scrisori 
şi alte piese manuscrise, a căror autenticitate nu se pot pune 
la îndoială. 

CAP. II 
Prima zi de călătorie, prima seară de aventuri, precum şi 

consecinţeie ior. 

Soarele, acest punctual factotum al universului, se ridicase 
tocmai şi începuse să lumineze dimineaţa zilei de 13 Mai 1831, 
când şi d. Samuel Pickwick, semenul acestui radios astru, eşi 
din braţele somnului, deschise fereastra camerii sale şi dădu 
drum privirilor să-i cadă asupra lumii ce mişuna sub el. Strada 
Goswell se găsea la picioarele sale, strada Goswell era în dreap
ta sa, strada Goswell era şi în stânga sa, atât de prelungită în 
zare cât putea ochiul său ager să pătrundă, — iar în faţa lui se 
găsea încă... strada Goswell. „Acestea sunt, gândi d. Pickwick, 
acestea sunt strâmtele vederi ale filozofilor noştri, cari, satisfă
cuţi de ce le dă un examen sumar al lucrurilor, şi încă numai la 
suprafaţă, nu mai cată să răsbată misterele ce ascund. Ca şi ei, 
rr.'aş putea mulţumi prea bine să privesc mereu strada Goswell, 
şi numai ce văd pe strada Goswell, fără să mai fac vre-o sforţare 
pentru a pătrunde necunoscutul ţinuturilor ce o înconjoară". 
S.-.ăpându-i această sublimă cugetare, d. Pickv/ick se ocupă cu îm
brăcămintea, strângându-şi singur calabalâcul în geantă. Marii 
oameni sunt rar scrupuloşi pentru costumul lor ; tot aşa, dar, 
barba, toaleta, gustarea se succedară destul de repede. După un 
ceas, d. Pickwick sosise în piaţa trăsurilor din Sânt-Martin-cel-



Marc, având gentuliţa sub braţul său, telescopul în buzunarul 
redingotei sale, iar în cel al jiletcii, memorandumul său, gata în 
permanenţă să primească descoperiri demne de a fi nctate. 

„Birjar !" strigă d. Pickwick. 
— Iată, domnule ! răspunse un straniu specimen de gen 

omenesc care cu miliţianul şi şorţul său de pâm;I groasă, purtând 
la gât 6 placă de aramă cu număr pe ea, avea aerui a fî eşit din 
cine ştie ce colecţie de obiecte rare, unde era catalogat. Era 2-
gentul circulaţiei publice din piaţa respectivă. „îndată, domnule. 
Hei, gabrioleta din cap !" Iar birjarul, eşit din cârciuma und^ 
îşi funie fe luleaua, — d. Pickwick, cu gentuliţa sa, cu ocheanul 

-sau, Tură încărcaţi în trăsurică. 
— Golden-Cross t ) , zise d. Pickwick. 
— Iaca o nenorocită cursă d'un şiling. Tom, strigă birjarul 

pe un ton de rea dispoziţie, când porni trăsura, — asta pentru 
edificarea agentului pieţii. 

— Câţi ani să aibă vita asta, amice ? întrebă d. Pickwicl; 
frecându-se Ia nas cu şilingul, gata scos pentru plata cursei. 

— Patruzeci şi doi de ani, răspunse birjarul, după ce luă 
măsura d-lui Pickwick cu coada ochiului. 

— Ce e aia ? strigă ilustrul om, înfăşcând carnetul. 
Birjarul întări spusa ; d. Pickwick îl privi fix în ochi, dar-

nu descoperi nici o îndoială în trăsăturile lui şi notă faptul ime-« 
dîat. 

—Şi câtă vreme îl ţineţi în servici ? continuă d. Pick
wick cătând mereu să capete noţiuni utile. 

— Două, trei săptămâni. 
— Două sau trei săptămâni afară din grajd ! zise filozoful 

pîin de mirare şi trase iarăşi portofoliu!. 
— De altfel, grajdul, replică rece birjarul, hehe... e tocmai 

la Pentonwil l ; d'aia şi intra în el cât mai rar; p'ormă nici nu prea 
poate intra din cauza slăbiciunii. 

— Din pricina slăbiciunii lui ? întrebă d. Pickwick cu 
nedumerire. 

— Păi. Cum îl scoţi din ulubele gabrioletei, cade fleaşcă. 
Din contră, când e prins bine în ham şi-i ţinem rliri scurt hăţurile, 
n'are cum să se clatine. D'apoi mai avem o pereche de roţi de 
faimă mare ; aşa cum^vin ele de sus, doar să o ia gloaba din Ioc 
şi ele se şi rostogolesc după ciolanele lui. Vrea nu vrea, trebue 
să meargă. Altfel n'are cum să cârmească. 

D-l Pickwick înregistra fiecare cuvânt al istorisirii, pen-* 
cru a pune în cunoştinţă clubul său de curioasa probă a vita
lităţii cailor în împrejurările cele mai dificile. Sfârşise de scris 
când gabrioleta atinse Golden-Cross. Vizitiul sări jos imediat, 
d. Pickwick scoborî cu precauţiune, iar d-nii Tupman, Sncid-

*) Celebră staţie de pornire a diligentelor (în româneşte ar fi piat'a 
„crucii de aur", dună emblema unui han, celebrii pe vremuri). 



grass şi Winkle, care aşteptau cu nerăbdare sosirea ilustrului 
lor şef, se apropiară să-1 felicite. 

— Ţine birjar, zise d. Pickwick, întinzând şilingul. Dar, 
care nu fu mirarea savantului personaj când, acest om de nepri
ceput, aruncă moneda pe caldarâm şi declară în limbaj figurat că 
nu cere altă plată de cât plăcerea de a boxa cu d. Pickwick pen
tru tot şilingul său. 

— Eşt i nebun, zise d. Snodgrass. 
— Beat, făcu d. Winkle. 
— Le are pe amândouă, adaogă d. Tupman. 
— înaintaţi ! răcni birjarul, lansând în spaţiu o mulţime 

de pumni preparatorii. înaintaţ i câteşi patru ! 
— Iaca una nostimă de tot ! strigară o jumătate duzină de 

alţi birjari. La treabă John ! Şi se aranjară în cerc cu mare sa
tisfacţie. 

— Ce-i cu tine John ? întrebă un gentleman cu mâneci de 
stambă neagră. 

— Ce să fie! replică birjarul E că bătrânul ăsta mi-a luat 
numărul ! 

— Nu ţi-am luat nici un număr, zise d. Pickwick cu un 
ţon indignat. 

— De ce l-ai notat, atunci ? întrebă birjarul. 
— Nu l-am notat ! strigă d. Pickwick cu indignare. 
— O să credeţi, continuă birjarul, adresându-se mulţimii ; 

o să credeţi că spionul ăsta se urcă în caleaşca mea, îmi ia nu
mărul şi aşterne pe hârtie fiecare cuvânt ce spun ? (Memoran
dumul reveni că o săgeată luminoasă în memoria d-lui Pick
wick). 

— A făcut una ca asta ? strigă un alt birjar. 
— Da, a făcut-o. După ce m'a împins prin şiretlicurile lui 

să-1 atac, iată că are şi -trei martori gata să jure contra mea. Dar 
am ac de cojocul lui, fie că aşi înfunda bulibăşia pe şase luni ! 
înaintaţi, dar... Şi în exasperarea sa, cu un dispreţ superb pentru 
aerele ce-şi dăduse până acum, aruncă pălăria pe pavaj, făcu să 
sboare lunetele d-lui Pickwick, trimise un pumn în nasul d-lui 
Pickwick, un alt pumn în pieptul d-lui Pic"kwick, un al treilea 
în ochiul d-lui Snodgrass, un al patrulea — ca să varieze — în 
jiletca d-lui Tupman ; apoi dintr 'un salt fu în mijlocul străzii, 
ca să revie apoi pe trotuar, şi, în fine, luă şi d-lui Winkle puţinul 
suflu ce-i închidea plămânii, şi toate acestea într 'o duzină de se-i 
cunde. 

— Unde e un vardist ? zise d. Snodgrass. 
— Pune-i la ciuşmea, sugeră un negustor de plăcintă 

caldă. 
— Ai să mi-o plăteşti, zise d. Pickwick respirând cu difi

cultate. 
— SDionii nolitiei ! strigară câteva voci în mulţime, 
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— Înaintaţi, dar, urlă birjarul, care în acest timp continua 
să arunce lovituri de pumni în vid. 

Până atunci lumea contemplase pasiv această scenă ; dar 
Btrigătul că pickwickienii ar fi spioni ai autorităţii risipindu-se 
dintr 'unul într 'altul, asistenţa de faţă începu să discute cu 
multă căldură dacă n'ar fi nimerit să execute propunerea iscu
sitului plăcintar. 

Nu ştim ce întorsătură putea lua lucrurile, dacă inter
venţia unui nou sosit n'ar fi terminat inopinat gâlceava. 

— Ce e aici ? întrebă un tânăr înalt şi subţirel, îmbrăcat 
cu o haină verde, ce eşea din biroul trăsurilor. 

— Spioni ! urlă din nou mulţimea. 
— Nu e adevărat ! strigă d. Pickwick cu un accent ce 

'trebuia să convingă tot auditorul, mai puţin ereticii. 
— Să vedem, să vedem ! zise tânărul, făcându-şi loc prin 

mulţime cu infailibilul procedeu ce constă din a da lovituri de 
coate în dreapta şi în stânga. 

D-l Pickwick, în câteva fraze precipitate, îi explică ade« 
yărata stare de lucruri. 

— Dacă este aşa, veniţi cu mine, zise cel cu haina verde, 
târând omul ilustru şi vorbind tot lungul drumului. Aci, no. 924, 
ia-ţi costul cursei şi cară-te. Răspund de el. Fără boroboaţe. Pe 
aici, domnule. Unde vă.sunt prietenii ? O greşala după câte 
jvăd. Nu face nimic. Accidente. Se întâmplă şi la case mari. Cu
raj ! Nu moare omul cu una cu două ; trece şi asta. Citaţi-I înain
tea comisarului ; să-1 strângă puţin în chingi dacă-i convine. 
Puşlamalele dracului ! Şi debitând cu volubilitate extraordinară 
un lung şireag de mătănii cu sentinţe de acest soi, streinul in
troduse pe d. Pickwick şi discipolii săi în sala de aşteptare a că
lătorilor. 

:— Chelner ! strigă streinul trăgând clopoţelul cu o vio
lenţă formidabilă, pahare pentru toată lumea ; grog cu coniac 
bine îndulcit şi din belşug. Vătămat ochiul, domnule ? Chel
ner, un biftec pentru ochiul domnului. Nimic mai bun ca un 
muşchi crud pentru o contuzie, domnule. Un stâlp de felinar, 
excelent, dar incomod. Tare hazliu să ţii stâlpul în braţe jumă
tate de ceas cu ochiul proptit în candelabru. Straşnică zeflemea, 
nu e aşa ? Ha, ha ! Şi streinul fără să se oprească pentru a-şi re
lua suflul, dădu de duşcă pe beregată ca o litră de grog fierbinte, 
apoi se întinse pe un scaun, cu atâta lăfăială ca şi cum nimic 
remarcabil nu s'ar fi petrecut. 

D-l Pickwick avu timpul să observe costumul şi fasonul 
acestei noui cunoştinţe, în timp ce companionii lui se ocupau a-i 
oferi mulţumirile lor. 

Era un om de talie mijlocie, dar cum avea corpul subţirel 
şi picioarele foarte lungi, părea mult mai mare de cât era în rea
litate. Hăinuţa sa verde fusese un vestmânt elegant în frumua-
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sele zile ale hainelor terminate in coadă de morun ; din nenoro
cire, chiar în timpurile acelea, ea era croită—fără îndoială—pen
t ru un trup şi mai mic ca cel al streinului, căci mânecile murdare 
şi boţite deabia îi ajungeau până la încheetura mânii. Fără con
sideraţie de respectabila epocă a acestei haine, el a încheiat-o în 
-nasturi până sub bărbie, cu pericolul iminent de a o face să crape 
•în spate. Grumazul îi era decorat de un vechi şal negru, dar nu 
i se zărea nici urmă de guler de cămaşă. Strâmtul său pantalon 
strălucea pe ici pe colo, ceea ce indica lungile lui servicii ; 
strâns întinşi cu şiretul pe sub botinele petecite, în scop de a 
ascunde — fără îndoială — ciorapii, odinioară albi, ce şi cu a-
ceastă precauţiune inutilă se trădau. De fiecare lăture a unei 

\pălării bârligate cădeau în smocuri neţăsălate lungul păr al per
sonajului şi se întrevedea carnea labelor printre mânuşi, cât şi 
pr intre ornamentele hainei sale. In fine, figura sa era slabă şi 
pală şi în toată persoana sa domnea un neînţeles aer d« neobră
zare de palavragiu şi de bătoşenie neturburabilă. * 

Acesta este individul ce d. Pickwick examina prin lunetele 
Sale (din fericire regăsite) şi căruia îi oferi, în termeni aleşi, 
mulţumirile lui, după ce cei trei amici ai săi le sfârşiseră pe 
ale lor. 

— Să nu mai vorbim de asta, zise streinul, tăind scurt cu 
complimentele, destul. Vârtos birjar. învârtea bine pumnii ; dar 
dacă aş fi fost eu prietenul dvs. în haine verzi, să mă bată Dumne
zeu ! ţăndări aşi fi făcut din căpăţâna birjarului, fără zăbavă ; 
cu plăcintarul la fel, pe cuvântul meu ! 

Acest discurs pe nerăsuflate fu întrerupt de vizitiul pen
tru Rochester, anunţând că Commodore 1 ) era gata de plecare. 

— Commodore ! murmură streinul ridicându-se : birja 
mea, loc reţinut. Loc pe imperială. Plătiţ i rachiul şi apa ; tre-
bue mărunt, bilet de cinci lire ; piese false multe ; monedă de 
Birmingham ; atenţiune ! Cunoscut ! ? Bravo ! Şi dădu din cap 
cu un aer de fineţe. 

Ori, d. Pickwick şi cei trei tovarăşi ai săi proectaseră toc
mai să facă prima haltă la Rochester. Declară, deci, nouei 
lor cunoştinţe că urmau acelaş drum şi cOnveniră să ocupe 
partea de dinapoi a trăsurii, unde puteau încăpea câte-şi cinci. 

— Haida, hopa sus ! zise streinul, ajutând pe d. Pickwick 
să se caţere de imperială cu o pripeală care deranja material
mente gravitatea obicinuită a filozofului. 

— Domnul, nici un bagaj ? întrebă vizitiul. 
— Care ? Eu ? replică streinul. Pachet de hârtie gri, iată ! 

î îestul, pe apă : lăzi mari pironite, mari cât casele ; grele, prea 

') Pentru ilustrarea iuţelii cu cari mergeau diligentele, se botezau tra
surile cu nume care reprezentau ceva fugos (mai departe vom vedea altă 
diligentă botezată «telegraful», invenţie ce se aplicase doar de câţi-va ani 
ttiai înaintea Commodore, în comun. înseamnă: corabie de escortă. 
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grele, al dracului de grele ! Şi-şi înfundă în buzunar, pe cât putu, 
pachetul de hârtie cenuşie, care, judecând după aparenţele lui, 
ar fi părut că conţine o cămaşe şi o batistă. 

— Varda ! capetele jos ! strigă guralivul strein, când a-
junseră sub bolta prin care intrau şi eşeau diligentele ; teribilă 
cursă ; foarte periculoasă ; ziua cealaltă, cinci copii ; mama, fe-
mee mare, mânca sandwichi, uită bolta ; pleosc ! Copiii se în
toarseră, — capul mamii sburat ! Sandvicii în mână, ioc gură un
de să-i bage, capul familii numai exista. Oribil, oribil ! — Pri
viţi Whitehall, domnule ? Frumos palat, ferestruica...; capul u-
nuia a căzut acolo 1 ) . . . Ei, nici ăla n'a luat seama ! Ei, dom
nule, ei ! • 

— Tocmai mă frământam cu gândul, zise d. Pickwick, a-
supra nestatorniciei lucrurilor din această lume. 

— Ah, ghicesc : intri pe poarta palatului într'o bună zi 
ş-i eşi pe, fereastră în dimineaţa celeilalte -'). Filosof, domnul ? 

— Observator al naturei umane, domnule. 
— Eu, tot aşa, ca cea mai mare parte a oamenilor cari n'au 

prea mult de lucru şi încă şi mai puţin de câştigat. Poet, domnul? 
— Amicul meu, d. Snodgrass, are o predilecţie poetică 

foarte pronunţată, răspunse d. Pickwick. 
— Eu, tot aşa, reluă streinul. Poem epic, zece mii de 

versuri ; revoluţia din Iulie, compusă pe loc ; Marte ziua, Apo-
Ion noaptea ; ba descărcând puşca, ba sbârnâind lira. 

— Eraţ i de faţă la această glorioasă scenă ? întrebă d. 
Snodgrass. 

— De faţă ! niţeluş 3 ) , ochiesc câte o deşcă boerească, 
trag un vers ; intru într 'o cârciumă să-1 scriu ; mă reîntorc la 
stradă ; pif, paf, pooc ! Altă idee ; iar intru în cârciumă, pană 
şi cerneală; în stradă, vârf şi tăiş de sabie. Nobil timp, domnule ! 

— Vânător, domnul? întorcându-se brusc către d. Winkle, 
— Puţintel, replică acesta. 
— Frumoasă ocupaţie ! Prea frumoasă ocupaţie ! Câini ?. 
— î n acest moment, nu. 
— Ah, ar trebui să aveţi. -Nobil animal, inteligentă crea

tură ! Aveam odinioară unul de vânătoare, surprinzător instinct. 
Vânez într 'o zi, intru într'o poiană ţărcuită, fluer, câinele imo
bil ; mai fluer, Ponto ! Inuti l ; nu se clinteşte. Ponto ! Ponto ! 
nu mişcă. Câine pietrificat. Fixase o inscripţie : Gărzile au ordin 
să împuşte toţi câinii găsiţi în acest ocol. Nu vroia să mai îna
inteze. Deştept câine, de speriat. Faimos dobitoc, oh ! da, prea 
faimos ! 

1 şi 2) Carol I, regele Angliei, fu decapitat în 1649 pe un eşafod ridi
cat în dreptul tereştri, rămasă celebră, a palatului Whitehall, din ordinul lui 
Cromwell (prin trădare). 

') E vorba de revoluţia din Paris (1830) provocată de ordonanţele lui 
Poligiiac si care avu de urmare înlăturarea Burbonilor. ' . . 
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— Ciudată circumstanţă, zise d. Pickwick. îmi permiteţi 
s'o notez ? 

— De sigur, domnule, desigur ; o sută alte anecdote ale 
aceluiaş animal. — Fată frumoasă, domnule ! continuă streinul 
adresându-se d-lui Tracy Tupman, care se ocupa tocmai să a-
runce ochiade antipickwickiene unei tinerele ce trecea pe mar
ginea drumului-

— Foarte frumoasă, răspunse d. Tupman. 
— Englezoaicele nu se compară cu spaniolele : nobile 

Creaturi ; păr de abanos, ochi negri, forme seducătoare ; dulci 
creaturi, încântătoare ! 

— Aţi fost în Spania, domnule ? întrebă d. Tracy Tup-
mr.n. 

— Secole am trăit acolo. 
— Aţi făcut multe conchiste ? 
—Conchiste ? cu mia ! Don Bolaro Fizgig, grande de 

Spania ; unică fiică, superbă creatură ; dragoste la nebunie i 
dona Cristina. Tată gelos, copilă pasionată ; englez frumos... şl 
cu parale. Dona Cristina în disperare ; acid prusie ! Spălaturi 
stomacale în... valiza mea. Scot pompa, practic operaţia. Bătrânul 
Bolaro în extaz, consimte unirea noastră; împreunăm mâinele, 
pârae de lacrămi. Istorie romantică, prea romantică. 

— Doamna aceasta e acum în Englitera ? reluă d. Tup
man, asupra căruia descrierea atâtor vraje produsese o vie im-
presiune. 

— Moartă, domnule, moartă, vai ! răspunse streinul apli
când pe ochiul drept tristele rămăşiţe ale unei zdrenţe de ba
tistă. Pompa stomacală fără succes, invindecabilă boală, constitu
ţie distrusă, victima amorului. 

— Dar tatăl ? întrebă poeticul Snodgrass. 
— Turbat de remuşcări, luat câmpii ; dispariţie misterioa

să ; vorbe în tot oraşul. Cercetăm toate colţurile, nici o urmă. 
Fântâna publică, piaţa mare, hop, nu mai ţâşneşte ! Timpul tre
ce, apă ioc. Vin fântânarii, boc, boc : socrul meu în tubul cel mai 
larg ! O spovedanie întreagă în cisma din piciorul drept. II 
bxot, cişmeaua ţâşneşte mai abitir ! 

— îmi permiteţi să scriu acest mic roman ? zise d. Snod
grass, profund afectat. 

— Desigur, domnule, desigur. Cincizeci altele spre servi
ciul dvs. Stranie istorie aceea a mea ; nu extraordinară, dar, 
curioasă. 

Tot timpul călătoriei, streinul continuă să vorbească în 
acelaş mod, oprindu-se la popasuri să dea de duşcă câte un pa
har de bere, în locul oricărei alte punctuaţii. 

Astfel, când harabaua ajunse pe podul Rochester-ului, car
netele d-lor Pickwick şi Snodgrass erau pe de-a'ntregul acope
rite de o aleasă culegere a aventurilor sale. 
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Când se zări bătrânul castel, d. August Snodgrass striga 
dintr 'o crampă poetică ce-1 distingea : „Magnifice riiini" ! 

— Ce studii pentru un archeolog sau anticar ! fură pro
priile cuvinte eşite din gura d-lui Pickwick, în timp ce-şi aplica 
telescopul la ochi. 

— Ah, frumos colţişor ! replică streinul. Morman superb, 
sumbre zidării ! Arcade ce se clatină, negre firide, scări surpate. 
Bătrâna catedrală la fel, duhneală de groapă, trepte roase de pi
cioarele pelerinilor, mici uşi saxone, odăi de spovedit ca ghere
tele celor ce primesc banii la reprezentaţii. Ciudaţi oameni, căi 
lugării : papi şi vistiernici ; tot soiul de bătrâni cheflii cu fe
tele mari roşii, cu nasuri ciuntite, — în fiece zi se desgroapă, 
într'una. Cojoace de bivol, puşti cu cremene, sarcofagii. Piaţă 
frumoasă, legende vechi, ciudate istorii, extraordinar ! Şi strei
nul îşi continuă solilocul până în momentul ce trăsura se opri în 
6trada mare, înaintea hanului la „Taurul". 

— Rămâneţi aci, domnule ? îl întrebă d. Nataniel Winkle. 
— Aici ? Nu, domnule. Dar dvs., foarte bine ; bun sălaş, 

casă de încredere, paturi curate. Hotel Wright, alături, jumă
tate liră la cont, că priveşti chelnăriţa ; tarif dublu când cinezi 
în oraş ; oameni ai dracului, în adevăr. 

D-l Winkle se apropie de d. Pickwick şi-i strecură câteva 
vorbe la ureche. O şuşotire trecu dela d. Pickwick la d. Snod
grass, dela d. Snodgrass la d. Tupman şi semne de aprobare 
fiind schimbate, d Pickwick se adresă astfel streinului : 

— Ni-aţi făcut de dimineaţă un important servici, d-le. 
Permiteţi-ne sa vă oferim o slabă probă de recunoştinţă, rugân« 
du-vă să ne faceţi cinstea unei cine cu noi. 

— Mare plăcere. Nu-mi permit să zic şi gustul meu : pa* 
sare la cuptor cu ciuperci, excelentă mâncare ; ce oră ? 

— Să vedem, răspunse d. Pickwick, scoţând ceasornicul. 
Acum e aproape de trei ceasuri. La ora cinci, dacă voiţi. 

— Perfect convenabil ; cinci ore precis, până atunci în* 
grijiţi-vă. 

Streinul vorbi astfel şi săltă de câteva degete pălăria sa 
cu bordurile bârligate, o reaşeză neglijent pe colţul urechii, tra
versă curtea cu un aer hotărît, se înturnă spre drumul mare, d-
vând mereu afară din buzunar jumătatea pachetului său cu hâr* 
tie cenuşie. 

— De sigur un voiajor emerit în diverse climaturi şi un 
profund observator al oamenilor şi ţ inuturilor, zise d. Pickwick. 

— Mi-ar plăcea să-i aud poemul, zise d. Snodgrass. 
— Şi eu să-i văd câinele, adaogă d. Winkle. 
D. Tupman nu scoase nici un cuvânt, dar gândul îi era la 

dona Cristina, la acidul prusie, la ciuşmeaua din piaţa mare şi 
ochii i se umplură de lacrimi. 

După ce reţinură un salonaş particular, examinară paturile 
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şi comandară cina, călătorii noştrii eşiră să obs»rve oraşul şi 
Impi^i Timile. 

ti citit cu multă grijă notele d-lui Pickwick asupra ce
lor patiu oraşe: Stroud, Rochester, Chatam şi Brompton şi, nu 
ştim cum se face, dar n'am găsit că opiniunile sale ar fi diferen-
ţiind materialmente de cele ale altor savanţi cari au străbătut 
aceleaş localităţi. S'ar putea rezuma astfel descripţiunea sa : 

Principalele producţiuni ale acestor oraşe pare a fi : sol
daţi, n.î'.eloţi, ovrei, tibişir, crevete ' ) , ofiţeri şi impiegaţi de 
flotilă. Principalele mărfuri etalate pe străzi sunt mărfuri des-
tinate consumului necesar marinei : zahăr caramel, mere, rachiu, 
peşte lat numai cu un ochi şi stridii. Străzile au un aer vivant 
şi plin de animaţie, cauza bunei dispoziţii a militarilor. Când 
aceşti voinici bărbaţi, sub influenţa unui exces de veselie şi de 
spirtoase, fac, cântând, mătănii şi zigzaguri în străzi, ei- oferă 
un spectacol în adevăr delicios pentru un spirit filantropic, mai 
cu seamă dacă luăm în considerare şi amuzamentul inocent şi 
e tin ce oferă copiilor oraşului, care-i urmează glumind cu ei* 
„Nimic (adaogă d. Pickwick), nimic nu egalează cu cheful lor. 
I n ajunul sosirei mele, unul din ei fusese mojiceşte insultat în-
tr 'un han. Fata de servici refuzase să-i mai dea de băut. Pent ru 
acest fapt, mai mult în glumă, soldatul trase baioneta şi o în
fipse în umărul servitoarei, rănind-o. Cu toată provocarea, a 
doua si, acest brav ostaş se duse dis de dimineaţă la han şi fu 
primul care promise că iartă şi nu păstrează nici o ură. numai 
eă se uite cel t e t r t e u t ^ ' 

„Consun-cţia tutunului :reoue sa tie iu<irie mare in acest 
oraş, continuă d. Pickwick, şi duhoarea acestei vegetale, răspân
dită în toate străzile, trebue să fie grozav de delicioasă pentru 
cei ce 13 place fumatul. Un călător superficial ar critica poate 
noroaelc ce caracterizează viabilitatea lor (a celor 4 oraşe), dar 
d e oferă, din contră, un adevărat spectacol de desfătare celor ce 
descopăr tocmai în frământatul lor un indiciu de mişcare şi d« 
prosperitate comercială". 

Cinci ore precise reuniră dintr 'o dată cina şi streinul. Se 
debarasase el de pachetul cu hârtia cenuşie, dar nu făcuse nici o 
bchimbare în costum şi desfăşura mereu obicinuita sa hmbuţie. 

—> Ce-o mai fi şi asta ? întrebă el, de îndată ce chelnerul 
ridică uii capac de argint. Soli 2 ) , ha ! faimos peşte. Toţi solii 
vin din Londra. Antreprenorii de birji concură la mesele poe
tice ca să capete transporturi de soli. Coşuri de câte o duzină ; 
Ştiu ei ce fac. Ei, ei ! Un pahar cu mine, domnule. 

— Cu plăcere, răspunse d. Pickwick. Şi streinul bău vin 
întâi cu el, apoi cu d. Snodgrass, apoi cu d. Tuprnan, apoi cu d, 

') Raci nuci (gândaci de mare) 
*) Un soi de peste ca si calcanul mic, cu puncle roşii. 
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Winkle şi apoi, în fine, cu toată societatea ; şi toate aceste în
chinări fără să înceteze un moment de a toca din gură. 

— Ce haiul dracului pe sală ! Bănci ce se urcă, dulgheri 
ce scoboară, lămpi, pahare, harpă. Ce e chelner ? 

— Un bal, domnule. 
— Un bal prin subscripţie ? 
— Nu, domnule. Un bal public în profitul săracilor, dom

nule. 
— Domnule, zise Tupman cu un viu interes, ştiţi că fe

meile acestui oraş sunt bine ? 
— Superbe, chiar ; magnifice. Kent, domnule ; toată lu

mea cunoaşte faima comitatului Kent, celebru prin» merele sale, 
cireşele sale, hameiul său şi femeile sale. Un pahar de vin, dom
nule ? 

— Cu mare plăcere, răspunse d. Tupman ; streinul îşi 
umplu paharul şi-1 goli. 

— Mi-ar plăcea mult să merg la balul cesta, reluă d. Tup
man, mult de tot. 

— Avem bilete la contoar, domnule. Jumătate liră biletul, 
domnule, zise chelnerul. 

D. Tupman exprimă din nou dorinţa de a fi prezent la a-
ceastă sărbătoare, dar neîntâlnind nici un răspuns în ochiul po
somorât al d-lui Snodgrass, nici în privirea distrată a d-lui 
Pickwick, se repezi cu un nou interes asupra vinului de Porto 
şi a desertului ce tocmai sosise. Chelnerul se retrase şi cei cinci 
călători ai noştri continuarâ să savureze orele lăsate în voia 
Domnului ce urmează dupe o cină bine stropită. 

— Pardon, domnule, zise streinul, doarme clondirul ; 
domnule, fă-1 să se învârtească ca soarele ; cine a mai dat să mai 
dea ! îşi goli paharul umplut cu două minute mai nainte şi-şi 
turnă un altul cu îndemânarea omului prea obicinuit cu acest 
manej. 

Vinul fu băut şi altul fu cerut ; musafirul vorbea, pick-
wickienii îl ascultau ; d. Tupman se simţea din minut în minut 
mai dispus pentru bal ; figura d-lui Pickwick strălucea de. o 
expresie de filantropie universală ; d-nii Winkle şi Snodgrass 
căzuseră într 'un somn profund. 

— încep sus, zise streinul ; ascultaţi, acordă vioarele, a-
ctim harpa ; gata, iată-i porniţi. 

In adevăr, sunetele variate ce scoborau în lungul scării 
anunţau începutul primului cadril. 

— Tare mi-e dor să merg la balul ăsta, repetă d. Tupman. 
— Eu tot aşa. Afurisit bagaj ; vaporul în întârziere ; ni

mic de pus ; ciudat, ai ? 
O bunăvoinţă generală era firea caracteristică a pick-

wickienilor şi d. Tupman era înzestrat mai mult ca oricine altul 
cu această divină calitate. Răsfoind procesele verbale ale clubu-
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(Ui. rămâi mirat văzând de câte ori acest filotim om trimetea ce
lorlalţi membrii ai Asociaţiei nevoiaşii cari se adresau lui, fie 

pentru vre-o îmbrăcăminte veche, fie pentru ajutoare băneşti. 
— M'aş simţi fericit să vă împrumut o haină pentru ase

menea ocazie, zise el streinului, dar sunteţi atât de subţirel, iar 
eu sunt... 

— Destul de borţos. Bacus călugărit, t rânti t de pe polo» 
boc cu frunza de viţă la naiba'n praznic, bez nădragii ! Ha, ha, 
ha ! Circulă vinul, te rog. 

Nu putem spune dacă d. Tupman fu indignat de tonul pe-
remtor cu care streinul îl îmbia să-i treacă vinul, şi ce-i drept 
trecu destul de iute pentru ca să treacă şi mai iute prin beregata 
iui, — sau dacă fu de-a binele scandalizat că vedea un membru 
influent al Pickwick-Clubului comparat în deridere cu un Bacus 
detronat ; dar, dupe ce trecu vinul, tuşi de două ori şi privi 
streinul, timp de câte-va secunde, sever. I n acest timp, indivi
dul rămânând perfect calm sub privirea sa scrutătoare, i Se di
minua gradat intensitatea şi reîncepu a vorbi de bal. ' 

— Eram pe punctul de a observa domnule, zise el, că, 
I ^ dacă hainele mele v'ar veni prea largi, cele ale amicului meu, d. 

Winkle, ar putea să vă vie de minune. 
LSo Streinul luă dintr'o aruncătură de ochi măsura d-lui Win-
u \ ) k l e şi strigă cu satisfacţie : „Pe tanc, tocmai ce-mi trebue !" 

" ^ D. Tupman privi în jurul său. Vinul, care executase o in* 
: \ ^ f l u e n ţ ă somniferă asupra d-lor Snodgrass şi Winkle, amorţise 
j ^ c ^ d e asemenea şi simţurile d-lui Pickwick. Acest gentleman stră-
J r ^ ă t u s e succesiv diversele faze ce preced letargia produsă de cină 

) şi vin. El trecuse prin fazele ordinare, de la excesul de veselie 
până '^ prăpastia întristării. întocmai ca un felinar de stradă 
mare, când vântul pătrunde în ţeava becului, el desfăşurase în 
anumite momente o lumină extraordinară, apoi căzuse atât de 
jos că de abia îl puteai zări ; dupe aceea, la un scurt interval, 
scapără din nou o lumină orbitoare, apoi fâlfâi des şi repede 
pân'ce se stinse de a binele. Capul îi era încovoiat pe piept şi 
un sforăit perpetuu, însoţit din când în când de câte o surdă 
grohăialăi erau singurele probe auzibile ce puteau să atesteze 
încă prezenţa acestui om mare. 

D. Tupman era frământat violent de dorinţa de a merge 
ia bal cu orice chip, pentru a-şi da bine seama de frumuseţile 
comitatului Kent, era de asemenea tentat să ia cu el pe strein, 
căci îl auzea vorbind de locuitorii oraşului ca şi cum ar fi vie-
ţuit cu ei de la născare ; pe când, el, cuceritorul, se găsea pe 
de-a'ntregul rătăcit. D. Winkle dormea profund şi d. Tupman 
avea destulă experienţă de starea în care-1 vedea pentru a şti că, 
după mersul obicinuit al naturii, amicul n'are să viseze altă ceva 
deşteptându-se, de cât să se târască, destul de greoi, către pă
tucul său Totuşi rămăsese în., nedecisie. 
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iJmpIeţi-vă paharul şi daţi vinul încoace, zise neobosit 
tul musafir. 

D. Tupman se execută şi stimulentul de adaos al ulti» 
mului pahar îl determină. 

— Camera de culcare a lui Winkle, zise el streinului, dă 
într 'a mea ; dacă l-aş deştepta acum, n'aş putea să-1 fac să în
ţeleagă ceea ce doresc. Dar ştiu bine că are un costum complet 
în geamantan. Probăluesc eu că e bine să-1 purtaţi la bal şi la 
desbrăcare, i-1 întoarcem, punându-1 uşurel la locul lui, fără să 
ne deranjăm amicul pentru nimic în lume. 

— Admirabil ! răspunse streinul ; faimos plan ! A dra
cului poziţie, bizară, patrusprezece landuri de haine în cufărul 
meu şi obligat să-1 pui pe al altuia. Foarte ciudat, în adevăr ! 

— Să ne luăm bilete, zise d Tupman. 
— Să lăsăm oboseala schimbării unei lire. Jucăm, cine plă

teşte din amândoi. Aruncaţi piesa în aer, eu număr, haida : damă, 
damă, damă, fermecătoare ! şi moneda căzând lăsă să se vadă 
dragonul pe faţa de deasupra, botezat în curtoazie, dairă. Con
damnat de soartă, d. Tupman trase clopoţelul, luă biletele şi 
ceru lumină. După un sfert de oră, streinul era complet găt i t 
cu prada luată d-lui Nataniel Winkle. 

— E o haină nouă, zise d. Tupman, în timp ce streinul sei 
oglindea îndatoritor ; e prima care a fost împodobită cu nastu
rii clubului nostru şi făcu să se remarce nasturii auriţi, pe cari 
se vedeau literele P. C. de fiecare parte a bustului d-Iui Pick-
wick. 

• — P. C. repetă streinul ; ciudată deviză, portret/ 7 bătrâ
nului cu P. C. Ce-o fi însemnând P. C. ? Portret curios ! 

D. Tupman, cu o mare irnpoTtanţă şi cu o indignare rău 
comprimată, explică simbolul mistic al Clubului Pickwick, în 
vreme ce streinul se răsucea să vadă în oglindă cum îi cade hai
na, a cărei talie i se urca ceva mai sus de mijloc. 

— Cam scurtă în talie, nu e aşa ? Ca vestoanele factori
lor : nostime haine şi astea, ca de duzină, fără măsură ; degetul 
misterios al providenţei : Ia toţi oamenii mici, haine lungi ; la 
toţi gliganii, haine scurte. 

Tot bălăcărind dupe acelaş tipic, noul tovarăş ai d-lui 
Tupman sfârşi să-şi ajusteze costumul său, mai bine zis al d-lui 
Winkle, şi puţin dupe aceea, cei doi amatori de sărbăto i , urcară 
împreună scara. 

— Numele dvs ? zise unul ce stătea la uşe. D. Tupman 
î-iaintă să anunţe titlurile şi calităţile sale, când streinvi ii opri. 

— Nici vorbă de nume, şi murmură la urechea d-lui Tup
man : Numele nu preţueşte cine ştie ce ; necunoscuţi. Prea ex-
> lente nume pentru o gaşcă ca a lor, dar nu ilustre. Nume fai
mos în reuniune mică, — fără efect la adunări mari. I-];ognito> 
cea mai faină afacere. Gentlemeni din Londra: nobili streini;--* 
»şa cevaşile? 
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Uşa se deschise la aceste din urmă vorbe pronunţate p£ 
to voce ridicată şi d. Tupman intră cu streinul în sala de bal. 

Sra o cameră lungă, garnisită cu bănci cărămizii şi lumi» 
îiata de lumânări puse în lustre de cristal. Muzicanţii erau cu 
grijă retranşaţi pe o înaltă estradă şi trei ori patru partizi de ca* 
dril se amestecau şi se desfăşurau într 'o manieră ştiinţifică. In-
tr 'o odae vecină se zăreau două mese de joc, la care patru dame 
bătrâne, cu un tot atâta număr de domni groşi, executau grav 
un whist. 

Figura finală fiind sfârşită, dansatorii se preumblau în 
sală şi companionii noştri se plantară într 'un colţ spre a observa 
societatea. 

— încântătoare femei ! suspină d. Tupman. 
— Aşteaptă un moment. Vei vedea îndată. Barosanii ne» 

sosiţi. Nostimă cârdăşie. Impiegaţi superiori de marină, nu vor
besc la impiegaţi mărunţi ; impiegaţi mărunţi, nu vorbesc la 
burghezie ; toptangii nu recunosc precupeţii ; comisarul guver
nului nu vorbeşte la nimeni. 

— Cine e tinerelul cela cu părul blond, cu ochii roşii şl 
cu haină de carnaval ? 

— Tăcere rogu-te ! ochi roşi, haină de carnaval, tinerel, 
haida de ! st, st ! Sublocotenent de marină, al 97-lea, onorabi
lul Wilmont-Becatz. Familie mare, sitari şi gâşte, familie nu
meroasă. 

— Sir Tomas Clubber, lady Clubber şi domnişoarele Club* 
ber .' răsună vocea de stentor a omului care anunţa. 

O senzaţie profundă se răspândi în toată sala, la intrarea 
Unei namile de gentleman în haină albastră, cu nasturi strălu
citori ; a unei vaste lady în satin albastru şi a două tinere dom
nişoare turnate pe acelaş tipar şi împopoţonate cu rochii ele
gante de aceeaş culoare. 

— Comisarul guvernului, şef al marinei, om mare, remar» 
cabil de mare ce e ! zise încetişor streinul d-lui Tupman, în 
timp ce comisarii balului conduceau pe sir Tonas Clubber şi 
familia sa în capătul de sus al sălii. Onorabilul Wilmont- Be-
catz şi conducătorii de cotillon se grăbiră a prezenta omagiile 
lor domnişoarelor Clubber şi d. Tomas Clubber, drept ca un I , 
contempla majestos adunarea, de la înălţimea cravatei sale negre. 

D. Smithie, d-na Smithie şi d-rele Smithie fură anunţaţi 
imediat după aceea. 

— Dar cu Smiţii ăştia ce mai e ? întrebă d. Tupman. 
— Cineva de prin marină, răspunse streinii!. 
D. Smithie se înclină cu deferentă înaintea lui sir Tomaa 

Clubber şi sir Tomas Clubber îi întoarse salutul cu o condes
cendenţă marcată. Lady Clubber examina prin ochelari pe d-na. 
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Smithie, iar la rândul său d-na Smithie privi de sus pana jos cu
coana nu ştiu care, al cărui bărbat nu era în marină. 

— Colonel Bulder, d-na Bulder şi miss Bulder ! 
— Şeful garnizoanei, zise streinul, ca răspuns la o prU 

vire interogatoare a d-lui Tupman. 
Miss Bulder fu călduros primită de domnişoarele Club

ber ; salutările între d-na Bulder şi lady Clubber fură din cele 
mai afectoase ; colonelul Bulder şi sir Tomas îşi oferiră mutual 
câte o priză de tabac şi câte-şi-doi priviră în jurul lor tocmai 
ca o pereche de Alexandri Selkirk 1), monarchi ai totului ce-i 
înconjura. 

I n vreme ce aristocraţia locală, Bulderii, Clubberii şi Be-
catzii păstrau astfel demnitatea din partea de sus a sălii, cele
lalte clase ale societăţii îi imitau în partea de jos, pe cât le era 
posibil. Ofiţerii din 97, mâi puţin aristocraţi, se devotau fami
liilor funcţionarilor mai puţin importanţi ai marinei ; soţiile 
avocaţilor şi nevasta rampagiului de vinuri erau în capul unui 
pluton de gardă. Nevasta berarului vizita pe Bulderi şi madam' 
Tolimson, directoarea biroulu poştal, părea aleasă prntr 'un vot 
universal ca diriginte a sfatului negustoresc. 

Unul din personagiile cele mai populare din propriul său 
cerc, era un omuleţ mititel şi gros, al cărui craniu chel ca'n 
palmă era împrejmuit pe tâmple şi ceafă cu o coroană de păr 
negru şi ţăpos : era doctorul Slamer, chirurgul lui 97. Doctorul 
Slamer trăgea tabac cu toată lumea, râdea, dansa, glumea, juca 
whist, era pretutindeni, făcea totul. La ocupaţiile destul de nu
meroase ce-şi dăduse, doctorul mai adăogase una şi mai impor
tantă : învăluia cu atenţiunile cele mai devotate, cele mai neo
bosite, o bătrână văduvioară, a cărei bogată toaletă şi numeroa
se bijuterii anunţau avere, ceea ce ar fi făcut o partidă faarte de 
dorit pentru un om cu un venit limitat. 

Ochii d-lui Tupman şi ai tovarăşului său erau aţintiţi a-
supra doctorului şi asupra văduvei încă de câtăva vreme, când 
streinul rupse tăcerea : 

— Bani cu baniţa, fata bătrână, doctorul... răţoială ; idee 
excelentă, cam greu la deal ! 

In vreme ce aceste sentinţe, puţin inteligibile, eşiră din 
gura streinului, d. Tupman îl privi cu aer întrebător. 

— Vroi să dansez cu văduva. 
— Cine e ? 
— Habar n'am ! N'am mai văzut-o. Dar i-o suflu doctoru

lui, înainte, marş ! 
Sfârşind aceste cuvinte, streinul traversă odaia, se spri» 

j ini în ciubucul căminului şi-şi lipi privirile, cu un aer de res-

') Marinar englez, retras pe insula Juan Fernandez, unde făcu pe re. 
gee (1703-170<J), de*i insula nu era locuită. De Foe trase din aventurile lui 
Selkirk scenele lui «Robinson Crusoe». 
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pectoasă şi melancolică admiraţie, de chipul mare al bătrânitu-
rei. D. Tupman privea rupt de mirare. Streinul făcea evident 
progrese rapide ; doctorul dansa cu altă cucoană. Văduva lasă 
sâ-i cadă evantaliul ; streinul i-1 ridică şi-1 dădu cu râvnă : un 
surâs, un salut, o reverenţă, câteva cuvinte, frânturi de conver
saţie. Streinul străbătu din nou sala, căută maestrul de ceremo
nie, se întoarse cu el la văduvă, şi, după momente de pantomină 
introducătoare, îi luă mâna şi, cu restul ce mai rămânea din 
babă, porniră în cadril. 

Mare fu surpriza d-lui Tupman faţă de un procedeu atât 
de sumar, dar uimirea mititelului doctor păru şi mai mare. 
Streinul era tânăr, văduva era flatată, — nu mai lua în seamă 
atenţiunile doctorului, iar indignarea acestuia nu făcu cea mai 
mică impresie imperturbabilului său rival. Doctorul Slamer ră
mase paralizat. El, doctorul Slamer, din reghimentul 97, să fie 
turt i t la moment de un individ ce nimeni nu-1 mai văzuse, ce 
nimeni nu-1 cunoştea. Doctorul Slamer ! Doctorul Slamer din al 
97-lea ! De necrezut. Asta era prea, prea. Şi cu toate acestea, aşa 
era. Bine, iată că streinul prezintă pe amicul său. Putea docto-
rrul să-şi creadă ochilor ? Privi din nou şi se găsi în penibila 
necesitate de a recunoaşte sinceritatea nervilor săi optici. Ma
dam Budger dansa cu d. Tupman, n'avea cum să se înşele. Vă
duva lui, ea însă-şi înaintea lui, în carne şi oase, şi ţopăia cu o 
vigoare neobicinuită. De asemenea şi d. Tupman, sărind în 
dreapta şi stânga, cu aerul plin de gravitate şi dansând (ceea ce 
*=«* întâmplă, de altfel, la foarte multe persoane) ca şi cum cadri-
J«>1 n'ar fi fost un danţ oarecare, ci o probă de solemnitate sa
cerdotală. Ca să-şi menţie cumpătul, trebui să-şi armeze mora» 
Iul cu o inflexibilă rezoluţie. 

Tăcut şi liniştit, doctorul suportă totul. Văzu cum strei
nul oferi vin cald, cum ridică paharele, cum se repezi după piş
coturi, văzu mii de cochetării schimbate şi nu grăi nimic ; dar 
câteva secunde după ce streinul dispăru cu madam Budger, <-=» 
s'o conducă 'a trăsură, îşi eşi din pepeni şi fiecare părticică din 
turbăciunea sa, atât timp ţinută încuiată, păru că-i ţâşneşte din 
mutră într 'un pârâu de sudoare. 

Streinul reveni, vorbi şuşotind d-lui Tupman, râse cu 
poftă, era radios, triumfase. Doctorul cel mititel simţi cum i se 
face sete de viaţa streinului. 

•— Domnule, zise el cu o voce teribilă, arătându-şi carta 
Şi retrăgându-se într'Uri ungher, numele meu este Slamer ! Doc
torul Slamer, domnule ! Regimentul 97, cazarma din Chatam ! 
Carta mea, domnule, carta mea ! 

Ar fi voit să urmeze, dar indignarea îl sufoca. 
— Ah, replică neglijent streinul, da, da, Slamer, prea o-

bligat Slamer ; mulumesc, mulţumesc de atenţia dumitale atât 
de delicată. Bolnav, eu ? Nu, Slamer. Când voi fi. dumitale mă 
adresez. 
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— Dumneata... dumneata, eşti un intrigant, domnule... un 
poltron... un laş, un mincinos... un... un... Vă decideţi să-mi daţi 
carta, domnule ? 

— Ah, văd, văd, zise streinul cu vocea pe jumătate. Pun-
şul prea tare, gazda prea generoasă ! Limonada, mai bună, Sla-
mer. Camerile prea încălzite ; onorabilii de-o vârstă mai înain» 
tată se resimt a doua zi ; suferinţi crude... şi făcu câţiva paşi. 

— Locuiţi în casa asta, domnule ? strigă mititelul furios ; 
sunteţi beat acum, domnule ! Veţi auzi vorbindu-se de mine, 
domnule ! O să vă regăsesc, domnule ! o să vă regăsesc ! 

— Bine, dar mai bine să-ţi regăseşti acum culcuşul, doc* 
tore, răspunse nesimţitorul strein. 

Doctorul Slamer îl fulgeră din ochi cu o ferocitate de 
neexprimat şi se îndepărtă înfundându-şi pălăria pe cap într 'un 
chip ce spovedea întreaga sa indignare. 

In acest timp, streinul şi d. Tupman urcară în camera de 
sus pentru a restitui podoaba împrumutată de la inocentul Win
kle pe care-1 găsiră profund adormit. Restituirea fu făcută fără 
zăbavă. Streinul era extrem de ghiduş, şi d. Tupman, ameţit de 
vin, de punş, de lumini, de vederea atâtor femei, privea toate 
cele întâmplate ca pe o excelentă poznă. După plecarea noului 
său amic, încercă oarecare dificultate de a descoperi gura scu
fiei de noapte. In sforţarea de a se sui în pat, răsturnă sfeşni
cul şi, numai printr 'o serie de evoluţii ciudate, parveni să intre 
in patul său. Cu toate aceste mici accidente, nu întârzie de loc 
să-şi găsească repaosul. 

A doua zi de dimineaţă, deabia sfârşise de bătut şapte 
ceasuri, când spiritul universal al d-lui Pickwick fu tras din to
ropeala în care-1 înfundase somnul, prin lovituri violente data 
în uşa sa. 

— Cine e acolo ? strigă el, svârcolindu-se în pat. 
— Chelnerul, domnule. 
— Ce vrei ? 

— Sunteţi bun să-mi spuneţi, domnule, ce persoană din so
cietatea dvs. poartă o haină albastră cu nasturi auriţi şi cu P. C, 
deasupra ? 

I le-a dat să le perie, gândi d. Pickwick, şi â  uitat cui a« 
parţin. „D. Winkle, strigă el, a treia cameră la dreapta". 

— Mulţămesc, domnule, zise chelnerul şi trecu. 
— Ce este ? întrebă d. Tupman, auzind cum bate violent 

la uşa sa. 
— Pot vorbi domnului Winkle, domnule ? replică chel» 

cerul de afară. 
— Winkle, Winkle, strigă d. Tupman. 
— O, o ! răspunse o voce slabă ce eşea din patul camerij 

interioare. 
— T e chiamă... Cineva la uşă. Articulând cu sforţare a-
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ceste cuvinte, d. Tupman se întoarse pe partea ceaialtâ şi a-
dormi din nou. 

— Mă chiamă ? zise d. Winkle sărind din pat şi îmbră-
cându-se repede. La atâta depărtare de Londra, cine, dracul, 
poate să mai mă caute ? 

— Un domn, jos, în cafenea, domnule, zice că nu vă va 
deranja decât un moment, domnule, dar nu primeşte nici o a-
mânare. 

— Straniu de tot ! replică d. Winkle. Spune-i că scobor. 
Se îmbrăcă într 'un halat ; puse un şal de voiaj în jurul 

gatului şi scoborî. O femee bătrână şi o pereche de chelneri mă
turau salonul cafeului. Lângă fereastră, un ofiţer în ţ inută mică, 
care se întoarse când auzi intrând pe d. Winkle, îl salută cu un 
aer înţepat, trimise servitorii afară, închise cu grije u<=ile şi zise: 

— Domnul Winkle, presupun. 
— Da, domnule, numele meu e Winkle. 
— Vin, domnule, din partea amicului meu, doctorul Sla« 

Bier, din 97. Asta cred că nu vă surprinde. 
— Doctorul Slamer ! repetă d. Winkle. 
— Doctor Slamer. Chiar el m'a însărcinat să vă spun din 

partea sa că conduita dumneavoastră de eri seară n'a fost aceea 
a unui gentleman şi că un gentleman nu o poate suporta. 

Mirarea d-lui Winkle era prea pe faţă şi prea evidentă ca 
să nu fie remarcată de parlamentarul doctorului Slamer, şi pen
t ru aceasta, el continuă astfel : „Amicul meu, doctorul Slamer, 
mi-a părut ferm convins-că, în timpul unei părţi a seratei, eraţi 
chirchilit, şi poate în afară de starea de a simţi importanţa in
sultei de care v'aţi făcut culpabil. E l m'a însărcinat să vă spun 

" că dacă pledaţi această cauză ca o scuză a purtării d-vs., ar con
simţi să primească scuze, scrise de dvs. sub dictarea mea". 

— Scuze scrise ! repetă din nou d. Winkle cu tonul celei 
mai mari surprize. 

— Altfel, reluă rece ofiţerul, cunoaşteţi alternativa. 
— Aţi fost însărcinat cu acest mesaj nominativ pentru 

mine ? întrebă d. Winkle, a cărei inteligenţă era prea mult de
zorganizată de această conversaţie extraordinară. 

— E u n'am fost prezent la scenă şi, ca consecinţă a refu* 
zului tenace de a vă da carta doctorului Slamer, am fost rugat 
de el de a cerceta purtătorul unei haine foarte remarcabile : o 
haină albastră deschisă, cu bumbi auriţi, purtând un bust şi li-
terile P. C. 

D. Winkle se clătină de mirare, auzind descrierea atât de 
minu. oasă a propriului său costum. Amicul doctorului Slamer 
continuă : 

— Am aflat în casă că proprietarul în chestiune era sosit 
aci de eri cu trei domni. Am trimis după cel ce părea a fi mai 
marele societăţii si d-lui m'a adresat la dvs. 
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Dacă marele turn al castelului din Rochester s'ar fi dez
lipit dintr 'odată din temeliile lui şi ar fi venit să se aşeze în 
faţa ferestrei, surpriza d-lui Winkle ar fi fost lucru de nimic, 
comparaţie făcând cu ceea ce simţi el ascultând acest discurs. 
Prima sa idee fu că s'ar fi putut întâmpla,..să i se fure haina şi 
zise ofiţerului : „O să aveţi bunătatea să mă aşteptaţi un mo
ment". 

— De sigur, răspunse boclucaşul musafir. 
D. Winkle urcă repede scara ; deschise valiza cu mâna 

tremurătoare... haina albastră se găsea la locul ei, dar, exami
nând-o cu grijă, se vedea limpede că fusese purtată noaptea pr ;-
cedentă. 

— E adevărat, îşi zise d. Winkle, lăsânci să-i cada haina 
din mână. Am băut vin cam mult eri, după cină, şi am avut o 
idee nelămurită că aş fi mers pe străzi, că aş fi fumat o ţigară. 
Fapt e că m'a băgat la cofă. Oi fi schimbat haina ; oi fi fost pe 
undeva ; oi fi insultat pe careva ; nu mai e îndoială, şi acest 
mesaj este teribilul rezultat. Turmentat de aceste idei, scoborî 
din nou în cafenea cu sumbra hotărîre să primească cartelul vi
teazului doctor şi să sufere cele mai funeste consecinţe. 

Era împins la această determinare şi de alte diverse con
sideraţii. Prima dintre toate, era grija reputaţiei faţă de club. 
A fost totdeauna privit ca o autoritate ce se impune în toate 
exerciţiile corpului, fie ofensive, fie defensive, fie inofensive. 
Dacă ar da înapoi la prima probă, chiar sub ochii şefului său, 
poziţia sa în societate ar fi pierdută pentru totdeauna. I n al doi
lea rând, îşi amintea că a auzit (de la cei cari nu sunt câtuş de 
puţin iniţiaţi în aceste mistere) că martorii se învoesc de obcei' 
să nu pună gloanţe în pistoale. I n fine, gândea că alegând d e ' 
martor pe d. Shodgras şi destrămându-i în plin pericolul, acest 
om de bine ar putea să pue în .cunoştinţă pe d. Pickwick, care, 
mai mult ca sigur, se va grăbi să informeze autorităţile locale,-
de teamă de a nu-şi vedea discipolul omorât sau schilodit. 

Calculând toate aceste şanse, reveni în sala cafenelei şi 
declară că primeşte provocarea doctorului. 

— Vroiţi să-mi indicaţi un prieten pentru a aranja ora şi 
locul întâlnirei, zise atunci îndatoritorul ofiţer. 

—• E mai mult decât de prisos. Numiţi-mi-1 şi voi veni cu 
martorul meu acolo. 

— M i n u n a t ! reluă ofiţerul pe un ton indiferent ; astă 
seară dacă vă convine, la apusul soarelui. 

— Foarte bine.replică d-1 Winkle, gândind totuş în su-
fleţel că era foarte rău. 

— Cunoaşteţi fortul P i t t ? 
— Da, l-am văzut eri. 
— Daţi-vă osteneala şi intraţi în câmpul mărginit de 

şanţ, urmaţi poteca la stânga când sosiţi la un unehiu al forti-
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ficaţiilor şi mergeţi drept înainte d-vs. până ce ma zăriţi ; mă 
veţi urma atunci şi vă voi conduce într 'un loc singuratec, unde 
treaba se poate sfârşi fără teamă de întrerupere. 

— Teamă de întrerupere ! gândi d-1 Winkle 
-- Nu mai avem nimic de aranjat, cred ? 
•— După câte ştiu, nu. 
— Atunci, vă salut. 
— Vă salut. Şi ofiţerul plecă sprinten, şuerând o arie de 

contradanţ. 
Dejunul acelei zile trecu trist pentru călătorii noştri. D-1 

Tupman, după destrăbălările — nu tocmai deprins cu ele — 
din noaptea precedentă, mai că nu putea să se ridice ; d-1 Snod-
grass părea că încearcă o poetică turmentare de spirit ; d-1 Pick
wick, el însuşi, arăta o neobicinuită dragoste apei gazoase şi 
tăcerei ; în ceia ce priveşte pe d-1 Winkle, el pândia cu grijă 
ocazia de a-şi reţine martorul. Această ocazie nu întârzie să se 
prezinte : d-1 Snodgrass propuse să viziteze castelul şi cum d-1 
Winkle era singurul membru al societăţii dispus să facă o plim
bare, eşiră împreună. 

— Snodgrass, zise d-1 Winkle, când ocoliră colţul străzei, 
scumpul meu amic, pot conta pe discreţiunea mătăluţi ? Şi vor
bind astfel, tare dorea să nu poată conta de loc. 

— Poţi, replică d-1 Snodgrass. Jur... 
— Nu, nu ! întrerupsee d-1 Winkle, speriat de ideia că 

tovarăşul său putea <*'•< î"<}cenţă, să se angajea-e a nu-1 denunţa» 
Nu jura, nu jura ! Aşa ceva nu e necesar. Şi d-1 Snodgrass lăsă 
jos mâna ce atât de poetic o ridicase către nori. Luă, deci, un 
aer atentiv. 

— Scumpul meu amic, zise atunci d-1 Winkle, am nevoe 
de asistenţa d-tale într 'o afacere de onoare. 

— O vei avea ! replică, d-1 Snodgrass, strângând călduros 
mâna companionului său. 

— Cu un doctor ; doctorul Slamer din regimentul 97,-
adaogă d-1 Winkle, dorind a face să apară chestiunea atât de 
solemnă pe cât posibil. O afacere cu un ofiţer, având ca martori 
alt ofiţer ; astă seară, la apusul soarelui, într 'un câmp solitar, 
peste fortul Pi t t . 

— Increde-te în mine, răspunse d-1 Snodgrass oare cum 
mirat, dar fără să se lase afectat în alt chip. I n adevăr, nimic 
nu e mai remarcabil de cât răceala cu care tratezi asemenea 
soiuri de afaceri, când nu-ţi e de loc pielea în joc. D-1 Winkle 
uitast asta ; el judecase sentimentele amicului său după cele 
ale sale. 

— Consecinţele pot fi teribile, reluă d-1 Winkle. 
— Sper că nu* 
— Doctorul este, gândesc, un bun trăgător. 
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— Cea mai mare parte dintre militari sunt, observă d. 
Snodgrass cu calm ; dar d-ta nu eşti ? 

D. Winkle răspunse afirmativ şi băgând de seamă că 
nu-şi a alarmat în deaj uns tovarăşul, schimbă bateria. 

— Snodgrass, zise el cu vocea tremurândă de emoţie, dacă 
sucomb, găseşti în portofoliul meu o scrisoare pentru ta... pen
tru tatăl meu. 

Nici acest atac n'avu reuşită mai bună. D. Snodgrass fu 
chiar mişcat, dar atât numai cât să se angajeze a transmite scri
soarea cu inima slobodă, ca şi cum toată viaţa n'ar fi exercitat 
altă profesie de cât aceia de factor poştal. 

— Dacă mor, sau dacă doctorul piere, continuă d. Winkle, 
scumpe amice, ai să fii judecat ca complice fără premeditare. 
Oare, trebue să-mi expun un amic ca d-ta la expatriere ? Poate, 
chiar, pentru toată viaţa sa ! 

De astă dată, d. Srnodgass ezită 1) ; dar eroismul său în* 
vinse. 

— Când în joc e prietenia, strigă el cu căldură, voi în
frunta orice pericol ! 

Dumnezeu ştie cât blestemă în el, dueiistul nostru, devo
tamentul amicului său. 

Merseră câtăva vreme în tăcere, amândoi înfăşuraţi în 
giulgiul meditaţiunilor. Dimineaţa trecea şi d. Winkle simţea 
cum îi sboară orice şansă de scăpare. 

— Snodgrass, zise el, oprindu-se dintr 'o dată, n'ai de 
gând să mă trădezi pe lângă autorităţile locale ; n'ai să ceri po
liţişti cari să previe duelul. Nu te îngriji de persoana mea, nici 
de a doctorului Slarner din al 97-lea, acum cu garnizoana în ca
zarma din Chatam. In vedere să împiedici acest duel, nu uza 
de asemenea prevederi de pază, te rog. 

D. Snodgrass strânse cu căldură mâna companionului său 
şi strigă plin de entusiasm : „Nu ! Nu ! pentru nimic în lume". 

Un fior străbătu corpul d-lui Winkle care văzu topindu-
se şi ultima nădejde sprijinită pe temerea amicului său. Era, 
dar, destinat irevocabil să ajungă ţ intă vie. 

După ce povesti formal d-lui Snodgrass detaliile afacerii 
sale, intrară amândoi la un armurier ; închiriară o cutie cu pis
toale din cele ce sunt destinate a obţine satisfacţie, îi adăogară 
Un asortiment satisfăcător de explozibil, de capse şi de gloanţe, 
apoi se întoarseră la han, d. Winkle pentru a reflecta asupra 
luptei ce avea de susţinut ; d. Snodgrass pentru a aranja ar
mele de bătae şi a le pune în stare de funcţiune imediat. 

Când eşiră din nou pentru dezagreabila lor întreprindere, 
şe apropia seara, o seară greoae şi tristă. D. Winkle, de frică de 

') Delicte!'1 provocate de duel sunt peaepsue ţi acum în Anglia cu 
iepoiîalia în colonii. 
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ă nu fi observat, se înfăşurase într 'o manta largă ; d- Snod-
grass purta sub a d-sale instrumentele de distrucţie. 

— Ai luat tot ce trebue ? întrebă d. Winkle cu un ton 
mişcat. 

— Tot ce trebue. Suficientă cantitate de muniţiuni chiat 
în caz când primele focuri nu ar da rezultat. O jumătate litră 
de iarbă de puşcă la cutie, două jurnale în buzunar pentru um
plutură... 

Iată în ce stau probele de prietenie ! Imposibil este 
să nu-i fii recunoscător. Probabil că gratitudinea d-lui Win
kler fu prea mişcată ca să şi-o exprime repede, de aceia nu zise 
nimic, dar continuă să meargă alături, de altfel destul de înce
tişor. 

— Sosim tocmai la tanc, zise d. Snodgrass sărind pârlea
zul primului câmp ; iată soarele care scoboară la orizont. 

D. Winkle privi discul care scobora şi gândi cu durere 
la norocul ce încerca de a nu-1 mai vedea nici odată. 

— Iată ofiţerul, strigă el după câtva timp. 
— Unde ? zise d. Snodgrass. 
— Acolo. Domnul cel cu mantaua albastră. 
Ochii d-lui Snodgrass urmăriră degetul tovarăşului său 

şi zări o matahală învăluită, ce făcu un semn uşor cu mâna şi 
continuă să meargă. Cei doi amici ai noştri înaintară tăcuţi în 
urma lui. 

Din clipă în clipă seara se îmbruna. Un vânt melancolic 
şuera în câmpiile deşerte, s'ar fi zis că era flueratul din depăr
tări al uriaşului din poveşti chemându-şi câinele. Tirsteţea a-
cestei sceni comunică un lugubru smalţ sufletului d-lui Winkle, 
care trecând de unghiul şanţului tresări, crezând că vede un 
mormânt colosal. 

Ofiţerul părăsi dintr'odată cărăruia şi după ce escaladă 
nişte uluci, mai păşi un gărduleţ intrând într 'un câmp retras. 

• Doi domni îi aşteptau. Unul era un mic personaj gros şi gras, 
cu păr negru ; celalt, mare şi om frumos, cu o redingotă acope
r i tă de găitane, stătea pe un scăunel, care se .strânge, cu o per
fectă seninătate. 

— Iacă oamenii noştri, cu un chirurg, după câte presu
pun, zise d. Snodgrass. Ia o picătură de coniac. D. Winkle înş
făca setos sticla învelită în răchită, ce i-o întinsese tovarăşul, şi 
dădu pe gât o lungă înghiţitură din acest întăritor lichid. 

— Amicul meu, d. Snodgrass, zise d. Winkle ofiţerului 
care se apropia. 

Secundul doctorului Slamer salută şi scoaco o cutie ase
mănătoare celeia ce d. Snodgrass o adusese. 

— Cred că nu mai avem nimic să ne spunem, domnule, 
remarcă el rece, deschizând cutia. Scuzele au fost refuzate în 
mod absolut. 
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— Nimic, domnule, răspunse d. Snodgrass, care încep* 
să se simtă rău la rândul lui. • 

— Vroiţi să măsurăm terenul ? zise ofiţerul. 
— Desigur, replică d. Snodgrass. 
Când terenul fu măsurat şi preliminările aranjate, ofiţe

rul zise d-lui Snodgrass : „Veţi găsi aceste pistoale mai bune 
ca ale dvs., domnule. M'aţi văzut încărcându-le ; vă opuneţi la 
ceia ce se face de obicei ?" 

— Nu, desigur, răspunse d. Snodgrass. Oferta aceasta îl 
scotea din mare încurcătură, căci ideile sale asupra felului cum 
se încarcă un pistol erau atât de vagi şi nedefinite... 

— Atunci, socot că putem aşeza amicii, continuă ofi
ţerul cu atâta indiferenţă ca şi cum ar fi fost vorba de o par
tidă de şah. 

— Gândesc şi eu că putem, replică d. Snodgrass, care ar 
fi consimţit la orice propunere, convins fiind că pricepea prea 
puţin, dacă nu nimic, din acest soi de treburi. 

Ofiţerul merse către doctorul Slamer, în vreme ce â. 
Snodgrass se apropia de d. Winkle. 

— Totul este gata, zise el, oferindu-i pistolul. Dă-mi 
mantaua. 

— Ai portofoliul meu, scumpe amice, zise bietul Winkle. 
— Totul merge bine. Fii calm şi ocheşte bine la umeri. 
D. Winkle găsi că acest aviz semăna mult cu cel ce spec

tatori i îl dau invariabil celui mai mic dintre ştrengari, în due-
lele lor de stradă : „Pune-1 jos şi ţine-1 bine". Admirabil sfat, 
r«rnâne numai să ştii cum să-1 execuţi. Fie cum o fi, îşi scoase 
4 lantaua în tăcere (mantaua lui era mereu prea lungă la des-
b r ă c a t ) ; primi pistolul : martorii se retraseră, domnul cu scău
nelul pliant făcu la fel, şi beligeranţii înaintară unul către celalt. 

D. Winkle era remarcabil prin extrema sa omenie. Se 
presupune că în această ocazie, scârba ce încercă gândind că 

avea să doboare intenţionat un semen al său, îl angaja să închidă 
bine ochii pe punctul fatal şi această umană circumstanţă îl 
împiedecă sa remarce conduita inexplicabilă a doctorului Sla
mer. Acest domn se apropie de d-1 Winkle, tresări, deschise 
ochii mari, dădu înapoi, îşi frecă pleoapele, îşi deschise din nou 
ochii, atât pe cât putu, şi în fine strigă : „opriţi, opriţi !" 

— Ce va să zică asta ? continuă el, când amicul său şi d-1 
Snodgrass sosiră în goană. Nu e omul meu. 

— Nu e omul dvs. ! strigă martorul doctorului Slamer. 
— Aha, nu e omul său ! zise şi d-1 Snodgrass. -
— Nu e omul lui \ repetă şi d-1 care ţinea scăunaşul 

strâns în mână. 
— Cu toată siguranţa, nu ! reluă micul doctor. Nu e per

soana care m'a insultat noaptea trecută. 
— Extraordinar ! zise ofiţerul. 
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— Extra — extraordinar ! repetă onorabilul cu scâuna 
sul la 6ubţioară. Dar acum, adaogă el, iată chestia : domnul gă-
sindu-se acum pe teren, nu trebue oare considerat de împre
jurare ca fiind individul ce a insultat eri seară doctorul Slamer ? 
Sugerând această nouă idee, omul cu scăunelul luă o enormă 
priză de tabac şi privi în juru-i cu profunziunea unuia care e 
obicinuit a face autoritate. 

Ori, d-1 Winkle deschisese şi el ochii şi mai cu seamă ure
chile, când auzi pe adversar că cere o încetare de ostilităţi. înţe
legând din cele ce se spusese până atunci că era oarecare eroare 
de persoană, înţelese dintr'o dată cât ar putea să-şi sporească re
putaţia dacă ar ascunde motivele reale ce-1 determinase la bătae. 
înainta, deci, cu curaj şi zise : 

— Ştiu bine că nu sunt adversarul domnului. 
— Atunci, zise omul cu scăunel, iată un afront pentru doc

torul Slamer şi un motiv suficient de a continua. 
— Linişteşte-te, Payne, întrerupse secundul doctorului, şi 

adresându-se d-lui Winkle : Pentru ce nu mi-aţi comunicat 
aceasta de dimineaţă, domnule ? 

— Desigur ! desigur ! strigă indignat omul cu scăunel. 
— Te rog, zău, fii liniştit Payne, reluă celalt. Pot repeta 

chestiunea, domnule ? 
— Pentru că, replică d-1 Winkle, care avu timp să-şi ru

mege răspunsul, pentru că mi-aţi spus, domnule, că individul în 
chestiune era îmbrăcat cu o haină ce am onoarea, nu numai să o 
port, dar să o şi inventez. Este uniforma proectată de Pickwick-
Club, la Londra. Mă cred obligat de a menţine la înălţime cinstea 
acestei uniforme, şi acestea avute în vedere, fără alte informa, 
ţiuni, am acceptat provocarea ce mi-aţi făcut. 

— Scumpe domnule, zise micul doctor, întinzându-i mâna, 
onorez curajul dvs. Permiteţi-mi să adaog că grozav admir con
duita dvs. şi regret foarte mult de a vă fi deranjat inutil. 

— Vă rog, nu poate fi vorba de aşa ceva, răspunse d-1 
Winkle cu politeţe. 

— M-aş găsi foarte onorat să fac cunoştinţa dvs., urmă 
doctorul. 

—Şi eu, domnule, aş încerca cea mai mare plăcere cunos-
-ându-vă, replică d-1 Winkle. Iar pe deasupra, dădu o strângere 
de mână doctorului, o strângere de mână martorului său, loco
tenentul Tappleton, o strângere de mână omului care ţinea scău
nelul pliant, o strângere de mână în fine d-lui Snodgrass, a cărei 
admiraţie ajunsese excesivă pentru nobila conduită a eroicului 
său amic. 

— Socotesc că am putea să ne reîntoarcem acum, zise loco-
tenentul Tappleton. 

— Desigur, răspunse doctorul. 
•— Afară numai, sugeră omul cu scăunel, afară numai dacă 
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d-1 Winkle nu se găseşte ofensat prin provocarea ce a primit:. 
Dacă este aşa, mărturisesc că are dreptul la o satisfacţie. 

D-1 Winkle, cu o mare abnegaţiune de eul său, declară ca 
el era pe deantregul satisfăcut. 

— Poate că, răspunse celalt, poate că martorul domnului 
ar fi fost rănit de oarecari observaţiuni ce am făcut la începutul 
acestei întâlniri. I n acest caz, aş fi foarte fericit să-i dau satis
facţie imediat. 

D-1 Snodgrass se grăbi să declare că-i e foarte obligat de 
amabila ofertă ce-i face. Singurul motiv ce-1 împiedecă de a pro
fita este că şi el e prea satisfăcut de maniera cum lucrurile s'au 
petrecut. 

Afacerea fiind astfel fericit terminată, martorii aranjară 
cutiile lor şi părăsiră terenul cu mult mai multă veselie de cât 
aceia ce lăsau să se întrevadă la sosire. 

— Veţi rămâne mvltă vreme aci ? întrebă doctorul Slamet] 
pe d-1 Winkle, în timp ce mergeau prieteneşte unul lângă altul* 

— Cred că vom pleca poimâine. 
— Aş fi" foarte fericit, după această ridicolă harababură, 

Saca binevoiţi să-mi fa^;ţi cinstea să veniţi la mine astăseară 
cu amicul dvs. Sunteţi angajat ? 

— Avem mai mulţi prieteni la hotelul Taur şi n'aş vroi 
să-i părăsesc astăzi. Dar am fi încântaţi dacă aţi consimţi să adu
ceţi aceşti domni să petreacă seara cu noi. 

— Cu cea mai mare plăcere. N'ar fi prea târziu să vă facem 
o vizită de jumătate ce^s pe la ora zece ? 

— Nu, desigur. Aş fi foarte fericit să vă prezint amicilor, 
mei, d-1 Pickwick şi d-1 Tupman. 

Voi fi încântat, replică micul doctor, nebănuind de loc ca 
cunoştea deja pe d-1 Tupman. 

— Veţi veni fără greş ? întrebă d-1 Snodgrass. ' 
— Oh ! desigur. 
Vorbind astfel, sosiră la drumul mare. 
Bineţurile se făcură cu cordialitate şi în vreme ce docto

rul şi amicii săi se duceau la casarma lor, d-1 Winkle şi d-1 
Snodgrass intrară bucuroşi în hotel. 

CAP. III 

0 nouă cunoştinţa. — Povestea unui clown. — 0 
înte rupere supărătoare. 

Simţise oare care nelinişte d-1 Pickwick văzând că se pre
lungeşte absenţa celor doi amici, mai cu seamă că-şi aminti de 
misterioasa lor purtare din tot timpul dimineţei. Cu o veritabilă 
plăcere se ridică, dar, să-i primească şi cu un interes mai mult 
de cât cel obicinuit întrebă de cele ce i-au reţinut a cât de lungă 
vreme. 
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In răspuns la această chestiune, d-1 Snodgrass istorisi 
împrejurările ce am raportat, când bagă de seamă că pe lângă d-1 
Tupman şi tovarăşul lor de călătorie mai exista în cameră un 
nou strein, de o aparenţă destul de stranie. Era un gârbovit de 
suferinţi şi grijă, a cărei faţă suptă, cu umerii obrajilor eşîţi, cu 
ochii strălucitori, deşi scufundaţi în fundul orbitelor, era pus 
în evidenţă şi mai mult prin părul său negru şi lins ce-i atârna 
în dezordine peste guler. Fălcile îi erau atât de lungi şi atât de 
slabe că s'ar fi putut crede că prelungeşte înadins o grimază, 
printr 'o contractare a muşchilor obrajilor, dacă expresiunea i-
mobilă a trăsăturilor feţii şi dacă gura întredeschisă n'ar fi lă
sat să se vadă că aceasta era fizionomia sa obicinuită. Gâtul îi 
era împodobit de un şal verde, ai cărui ciucuri şi sfârcuri scobo-
rându-i pe piept erau întrezăriţi prin găurile uzate ale nasturi
lor unei vechi jiletci. I n fine, purta o lungă redingotă neagră, 
un pantalon de postav gros şi cisme ce cădeau în ruină. 

Ochii d-lui Snodgrass se opriră, dar, asupra acestui per« 
sonaj neţesălat, şi d-1 Pickwick, care bănui, zise întinzând mâ
na din partea lui : „Un prieten al noului nostru prieten. Am 
descoperit astăzi dimineaţă că amicul nostru este angajat la 
teatrul localnic, cu toate că ţine ca această circumstanţă să nu 
fie în deobşte cunoscută. Acest domn este devotat aceleiaş pro
fesiuni şi era să ne regaleze cu o mică anecdotă tocmai când şi 
sosirăţi". 

— Morman de anecdote, zise streinul din ziua precedentă, 
apropiindu-se de d-1 Winkle şi vorbindu-i încet ; chefliu extra
ordinar ; nu actor, face necesarele ; om straniu, toate neamu* 
rile de mizerii. II chemăm Jemy Lugubrul. 

D-1 Winkle şi d-1 Snodgrass făcură politeţe gentlemanu-« 
lui ce purta acest elegant nume şi statornicindu-se în jurul me-< 
sei cerură apă şi cognac, imitând restul societăţii. 

— Acum, domnule, zise d-1 Pickwick, vroiţi să ne faceţi 
pălcerea de a începe povestirea d-vs ? 

Individul lugubru scoase din buzunar un- sul de hârtie 
murdară şi întorcându-s« către d-1 Snodgrass care-şi deschise 
memorandul, îi zise cu o voce spărtigoasă, în perfectă armonie 
cu exteriorul său. 

Dvs sunteţi poetul ? 
— Eu... eu mă exercitez în acest gen, răspunse d-1 Snod« 

grass, uşor scuturat de bruscheţa întrebării. 
— Ah ! poezia este în viaţă, ceia ce lumina şi muzica sunt 

în teatru. Despuiaţi t-jatrul de aceste false podoabe, despuiaţi 
lumea de iiuziunile ei, ce are să rămâe real şi interesant din ele 
amândouă ? 

— Prea adevărat, replică d-1 Sncdgrass. 
— înaintea rampei aprinse, faci parte din cercul regal ţ 

admiri straele de mătase ale mulţimii strălucitoare ; în culise. 
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însă, e poporul care fabrică aceste frumoase vestminte ; oameni 
necunoscuţi şi dispreţuiţi ce pot să cadă şi să se ridice, să vie

ţuiască şi să moară, cum norocului îi va plăcea, fără ca cineva 
să-i ia în seamă, ori să se îngrijească de ei. 

— Desigur, răspunse, d-1 Snodgrass, căci ochiul profund 
al omului lugubru era fixat asupra lui şi simţea necesitatea de 
a spune ceva. 

—Haida Jemy, zise voiajorul spaniol, să fim treji, lasă 
croncănitul de cobe, ia aer de societate şi dă-i drumul. 

— Vroiţi să vă pregătim alt pahar înainte de a începe ? 
zise d-1 Pickwick. 

Omul lugubru primi oferta, amestecă un pahar de apă 
cu coniac şi înghiţi încet jumătatea conţinutului ; desfăşură 
sulul de hârtie şi începu a ceti şi povesti, una după alta, eveni
mentele ce urmează şi ce le-am găsit în scriptele clubului sut 
titlul de : 

P O V E S T E A U N U I C L O W N 

N'aveţi să găsiţi nimic supra-natural în povestirea ce vă 
voi face. Nevoile şi boala sunt lucruri prea cunoscute în multe 
existenţe pentru a mai merita atenţiunea ce' nu se mai acordă 
nestatorniciei zilnice a vieţii omeneşti. Am cules aceste note, cel 
despre care ele vorbesc fiindu-mi cunoscut de mai multă vreme. 
Am urmărit pas cu pas căderea lui în prăpastie, până în momen
tul când atinse ultima treaptă a mizeriei din care nu s'a mai 
putut ridică vre-o dată. 

Omul, despre care e vorba, era un artist de pantomimă şi, 
ca toţi inşii de această teapă, un beţiv inveterat. In zilele lui 
frumoase, deşi slăbit de desfrâu, primea o leafă bună, şi dacă ar 
fi fost cu rost şi prudent, ar fi putut dura încă câţiva ani; câţi
va ani numai, căci, cei ce fac meseria lui, mor de timpuriu, sau 
cel puţin pierd înainte de vreme energia fizică de care au abuzat 
şi care le era unicul mijloc de câştig al pâinii. Acesta se lăsă 
abrutizat atât de repede că ajunse imposibil de a mai fi între
buinţat în rolurile în care era realmente necesar teatrului. Câr
ciuma avea pentru el farmece cărora nu le putea rezista. Bolile, 
sărăcia îl aşteptau, ca şi moartea, de sigur, dacă avea să conti
nue acelaş fel de trai, şi cu toate acestea, el continua. Nu mai 
putu obţine angajamente şi-i lipsi pâinea. 

Toţi acei ce cunosc puţin teatrul, ştiu ce mulţime de indi
vizi mizerabili, jerpeliţi, flămânzi înconjoară mereu un vast 
stabiliment de acest soi. Nu sunt actori angajaţi în regulă, ci 
statişti trecători, figuranţi, paiaţe etc., cari sunt întrebuinţaţi 
atât cât durează o pantomimă sau o feerie oarecare de Crăciun 
şi cari nu mai sunt retribuiţi de cât doar la o nouă piesă, ce cere 
un număr de personal şi când se reclamă din nou serviciile lor. 



Omul nostru fu obligat să recurgă la acest fel de viaţă şi cum 
pe deasupra, ocupa în fiecare seară un loc într 'unul din acele 
cafe-şantanuri de rând ce rămân deschise după eşirea teatrelor, 
câştiga câţiva şilingi mai mult pe săptămână, ceea ce-i permitea 

să se dedea la vechile sale păcate. Dar şi această resursă sbura, 
beţia îl împiedeca să mai merite şi slabul tain ce-şi procura în 
xelul acesta. Se găsi, deci, redus la mizeria cea mai neagră ; me
reu pe punctul de a muri de foame, nestrecurându-se prin mre
jele destinului de cât graţie a oarecare ajutoare de la un vechi 
camarad, sau dobândind prin noroc post într'unele din micile 
spectacole. Şi încă, ceea ce prindea astfel, era cheltuit după a-
celaş nărav. 

In această epocă (era mai mult de un an de când trăia 
astfel, fără a se şti din ce resurse) fui angajat la unul din tea
trele situate din partea de sud a Tamisei şi revăzui acest om, 
c e l pierdusem din vedere, c?,ci eu cutreerasem provincia în 
vreme ce el căsca gura prin răspântiile Londrei. Cortina căzuse; 
-mă îmbrâcasem şi traversam scena când el mă bătu pe umeri. Nu, 
nici odată nu voi uita figura respingătoare ce se prezentă ochi
lor mei când mă întorsei. Personagiile fantastice din dansul 
morţilor, fieurile cele mai oribile, trasate de pictorii cei mai a-
bili, nimic n'a oferit vre-o dată un aspect atât de sepulcral. Pur
ta ridicolul costum al unei paiaţe — şi corpul său buhav, picioa
re) Î de schelet erau şi mai oribile prin această haină de masca-
rad.l. 

Ochi săi sticloşi contrastau teribil cu albeaţa mată de care 
-i era faţa acoperită. Capul său, grotesc acoperit şi tremurând 
de paralizie, mâinele sale lungi şi osoase, hârşite de tibişir, — 
totul contribuia să-i dea o aparenţă hidoasă, în afară de natură. 
că orice descriere nu o poate reda ; astăzi, chiar, nu-mi reamin
tesc de cât tremurând. Mă luă la o parte şi cu o voce dogită şi 
tremurătoare îmi pomeni un lung catalog de boli şi privaţiuni, 
ce le termină ca de obicei rugându-mă să-i împrumut o bagatelă. 
Pusei câţiva gologani în mâna sa, şi, pe când mă îndepărtam, 
cortina se ridică şi auzii sgomotele exploziei de râs ce produse 
prima sa tumbă, tumba decăderii în teatru. 

Câteva zile după aceia, un băeţel mi-aduse o bucata de 
hârtie murdară, prin care eram informat, că acest om era bolnav 
grav şi că mă ruga să merg să-1 văd după reprezentaţie, într 'o 
stradă al cărui nume l-am uitat, dar care nu era departe de tea
tru. Promisei că mă voi duce îndată ce voi putea şi câind cortina 
fu lăsată plecai pentru această tristă destinaţie. 

Era târziu, căci jucasem în ultima piesă şi cum era o re
prezentaţie de beneficiu, durase prea mult timp. Noaptea era 
mohorâtă şi rece, un vânt glacial biciuia violent ploaia contra 
terestrelor ; băltoace de apă se strânsese în aceste străzi strâm
te şi puţin umblate ; o parte din felinare, destul de rari pe acea 
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vi erne, se stinseseră de violenţa tempestei, şi nici sigur nu eram 
dacă am să găsesc locuinţa ce mă chema în împrejurări par'câi 
înadins făcute pentru întristare. Noroc că nu am greşit drumul! 
şi descoperii, deşi cu greutate, casa ce căutam. Nu avea de câţi 
un etaj şi nenorocitul ce veneam să-1 văd zăcea într 'un pod dea
supra unui şopron ce servea drept magazie de cărbuni. 

O femee, cu aerul de nenorocită, nevasta paiaţei, mă primî 
pe scară, îmi spuse că el tperrai aţipise şi introducându-mă înce-

. tişor, mă aşeză pe un scaun alături de patul lui. Era cu capul 
întors la perete şi cum nu bifase de seamă prezenţa mea, avusei 
t imp să examinez încăperea în care mă găseam. 

La căpătâiul patului, lângă care mă aşezasem, se atârnase 
ffisiile unei scoarţe pentru a feri bolnavul de vântul ce pătrun
dea prin mii de crăpături în această odae d°-îolată şi care, la fie
ce moment, sbiciuîa această grea perdea. Pe un og^ac de tini

chea ruginit şi desfăcut ardea încet praf de cărbune. Alături, pe 
o masă veche cu trei picioare, erau mai multe fiole, o oglindă 
soartă şi câteva alte ustensile. Un copil dormea pe o saltea în
tinsă pe pedea, iar mamă-sa era aşezată alături de el, pe un 
^caun jumătate sfărâmat. Câteva farfurii, câteva ceşti, câteva 
castronaşe e.au aranjate pe nişte poliţe, iar dedesupt erau acă-
ţate o pereche de pantofi de teatru, -r- şi aceste obiecte compu-
r-^u singurele, mobilierul camerei, dacă exceptăm două sau t r e i 
mici pachete de zdrenţe, aruncate în dezordine prin colţuri. 

In timp ce examinam acerstă scenă de dezolare şi remar* 
»;am respiraţia grea, tresăririle înfrigurate ale nenorocitului co
median, — el se sucea şi se răsucea într 'una ca să-şi găsească o 

ie mai puţ in durerosoă. O mână îi eşi din pat şi mă atinse : 
tresări şi mă privi cu ochii rătăciţi. 

— John, îi zise nevastă-sa, e d-1 Hutley, după care ai tri« 
mis să-1 caute astă seară. 

— A. zise el trecându-şi mâna pe frunte, Hutley, Hut ley ţ 
fT vedem. Câteva secunde pT.ru că se forţează să-şi adune ideile, 
şi în fine, luându-ma de mâna, strigă : „Oh, nu mă părăsi ! Nu 
mă părrsi, bătrâne camarad ! E a are să mă omoare. Ştiu că do-< 
reşte asta". 

— De multă vreme îi e aşa ? întrebai' femeia care plângea» 
— De eri seară, d-?e. John, nu mă mai recunoşti ? 
Zicând aceste cuvinte se îndoi peste patul lui, dar el stri

gă cu un tremur de frică : 
— Nu o lăsa să se apropie ! Dă-o la o parte. Nu pot să-o 

suţ rt lângă mine ! Vorbind astfel o privi cu un aer pierdut s i 
piin de o teroare mortală, apoi îmi spuse Ia ureche : „Am bă-. 
rut-o, Jem. Am bătut-o eri şi alte daţi mai nainte ; acum când 
sv.nt slab şi fără ajutor, ea vrea să mă asasineze. Ştiu că vrea 
as^a. Dacă ai fi auzit-o ca mine, de atâtea ori cât mine, gemând 
şi suspinând, nu te-ai fi îndoind. Dă-o la o parte. 

http://pT.ru
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Sfârşind aceste cuvinte, lăsă mâna şi recăzu eouizat pe 
pernă. 

Nu pricepeam bine ce însemna aceasta. Dacă nu m'aş fi 
îndoit numai un moment, îmi era deajuns să-1 înţeleg, arun
când o privire pe formele costelive ale nenorocitei lui neveste. 
„Veţi face mai bine să vă retrageţi, zisei acestei nenorocite 
creaturi, nu-i puteţi face nici un bine. Poate să se mai liniş
tească dacă nu vă vede". Ea se dădu în lături de privirea sa. 
După câteva secunde, el deschise ochii şi privi cu grijă în ju
rul lui, întrebând : „A plecat ?" 

— Da, da, îi zisei, n'are să-ţi mai facă rău. 
— Am să-ţi spui ce este, reluă el cu o voce ca din pă« 

mânt. Ea îmi face rău ! E ceva în ochii ei care-mi umple inima 
de teamă şi care mă face nebun. Noaptea trecută întreagă, marii 
ei ochi fixi si faţa sa palidă au fost înaintea mea. Cum mă întor
ceam, se întorcea şi ea. Când m'am deşteptat din sbucium, ea 
era acolo, lângă patul meu, — mă privea. Se apropie mai mult 
df, mine şi adaogă cu o voce joasă şi tremurătoare : Jem, asta 

trebue să fie diavolul meu ! Un demon ! Sst ! sunt sigur. Dacă 
n'ar fi de cât o femee, de multă vreme ar fi fost moartă. Am 
chinuit-o îndeajuns. Nici o femee n'ar fi putut răbda ce a în
durat ea. 

M'arr cutremurat gândind la lunga serie de necazuri şi de 
cruzimi ce puteau învinovăţi un asemenea om. N'am putut să-i 
răspund, căci orice speranţă, orice consolare era imposibil de o-
ferit unei fiinţe °+ ât de netrebnice. 

Rămăsei acolo mai mult de două ceasuri, vreme ce el şi-o 
petrecu răsucindu-se de o sută de ori pe o parte şi pe alta, arun-
eându-şi braţele în drepta şi în stânga, murmurând exclama-
£iuni de durere sau de neastâmpăr. La urmă căzu în acea stare 
de uitare imperfectă, când spiritul rătăceşte penibil din loc în 
loc, din scenă în scenă, fără să aibă controlul raţiunii, dar fără 
să se lapede de un vag sentiment al suferinţelor prezente. Soco
tind atunci că n'are să i se agraveze răul numai de cât, îl pă
răsii promiţând neveste-si că voi veni să-1 revăd a doua seară 
şi că voi petrece noaptea lângă el, dacă va fi nevoe. 

Ţinui făgăduiala. Cele douăzeci şi patru ceasuri ce trecu
seră îi produsese o zminteală spăimântătoare. Ochii săi, pro
fund adânciţi, străluceau de un luciu teribil, buzele sale erau 
uscate şi crăpate în mai multe locuri, pielea îi lucea, sbârcită şi 
arzătoare, se vedea pe figura sa o expresie de frică săl
batecă, care indica şi mai mult pustiirea boli ; în fine se apro

pia a semăna că nu mai aparţine pământului. Friguri le îl mis
tuiau. 

Luai locul ce-1 ocupasem noaptea precedentă. Ştiam, căcî 
auzisem doctorul, că era pe patul morţii, rămăsei acolo lungi 
ceasuri de noapte, trăgând cu urechea la 'sunete capabile să miş-» 
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ie sutletele cele mai împietrite. Era misterioasa reverie a celui 
ce trage să moară. 

Văzui membrele sale descărnate, care cu câteva ore mai 
înainte se dislocau să amuzeze o mulţime ce-i plăcea să râdă. le 
văzui strâmbându-se sub torturile unor friguri ardente. Auzii 
râsul ascuţit de paiaţă amestecându-se cu murmurele muribun.' 
dului. 

E ceva mişcător să urmăreşti gândurile ce duc pe bolnav 
către scenele de toate zilele, către ocupaţiunile vieţii active, 
când corpul său stă întins, fără vlagă şi fără mişcare, ţ intuit 
înaintea ochilor tăi. Dar această impresie este cu mult sporită 
când aceste ocupaţiuni sunt pe deantregul opuse oricărei idei 
grave, ori religioase. Teatrul şi cârciuma erau principalele su
biecte ale aiurării acestui nenorocit. In delirul său, îşi închi
puia că avea de jucat un rol chiar în acea noapte, că întârziase 
şi că musai trebuia să părăsească casa. De ce-1 reţineau ? Pen
tru ce-1 împiedecau să plece ? Iată că-şi va pierde leafa. Trebuia 
neapărat să plece ! Dar nu, îl reţineau ! îşi ascundea faţa în 
mâinele sale fierbinţi şi gemea de slăbiciunea lui şi de cruzimea 
persecutorilor săi. O pauză scurtă şi bombănea apoi câteva ver
suri caraghioase, ultimele ce învăţase : de odată se ridică în pat, 
întinse membrele sale de schelet şi se aranja într'o poziţie po
cită. Era pe scenă, juca un rol. încă o tăcere şi murmura refre
nul altui cântec. In-fine, şi-a regăsit şantanul. Cât de căldu
roasă era sala ! Fusese bolnav, greu bolnav, dar acum mergea 
bine, era fericit. Umpleţi-vă paharele ! Cine-1 sparge pe al meu 
între buze ? Era acelaş persecutor care-1 urmărise. Recăzu pe 
pernă şi scoase gemete surde. 

După un scurt interval de uitare, se regăsi rătăcind în-
tr'un labirint încâlcit de odăi întunecoase, ale căror boite erau 
aşa de joase că trebuia uneori să se târască pe mâini şi pe ge

nunchi ca să înainteze. Totul era strâmt şi ameninţător şi de ori-
co parte se întorcea, un nou obstacol se opunea trecerii sale. Rep
tile murdare se târau în jurul lui, ochii lor lucitori aruncau flă-
c~'-i in mijlocul tenebrelor ce-1 înconjurau ; zidurile, boitele, ae
rul însuşi, erau otrăvite şi ajunseră de o întindere ce-1 speriau, 
spectre teribile săltau în toate părţile şi printre ele se vedeau a-
părând figuri ce cunoştea şi care-i arunca diforme graţii, con-
tursiuni hidoase. Aceste fantome puseră mâna pe el ; îi arseră 
carnea cu fiare roşii, până ce făcu să-i ţâşnească sângele şi ej 

se sbătea violent să scape de la moartea ce-1 cuprindea. 
La sfârşitul unui asemenea paroxism, în timp ce-mi dă

dui multă osteneală să-1 reţiu în patul său, se rostogoli epuizat 
si cedă unui fel de aţipeală. Copleşit de veghe şi de osteneală, 

închisei ochii câteva minute, când simţii că o mână mă apucă 
violent de umeri, mă deşteptai îndată. Se ridicase si stătea în 
pat. Faţa îi era schimbată într'un fel fioros, în acest timp îi în-



n 

cetase delirul, căci era evident că mă recunoştea. Copilul care 
fusese atâta vreme turburat de gemetele tatălui său, alergă că-» 
tre el strigând de frică, dar mamă-sa îl luă repede în braţe, de 
teamă ca John să nu-i facă vreun rău în criza nebuniilor sale, 
apoi, observând ciudata schimbare a trăsăturilor sale, rămase ză
păcită şi nemişcată la picioarele patului. El, în acest t imp mă 
scutură convulsiv de umeri, bătându-se cu cealaltă mână înf 
piept, făcu oribile sforţări să articuleze o vorbă ; fu zadarnic, 
înt inse braţele către nevastă-sa şi către copil ; buzele lui albe 
se mişcară, dar nu putură produce alt sunet de cât o horcăialâl 
surdă, un gemăt înăbuşit ; ochi săi scânteiară un moment şi 

recăzu pe spate, mort ! 

Am încerca cea mai vie satisfacţie dacă am putea trans
mite cititorului opiniunea d-lui Pickwick asupra anecdotei ce 
istorisirăm şi sigur suntem că ni-ar "fi fost prea posbil aceasta, 
dacă nu intervenea o împrejurare nenorocită. 

D. Pickwick tocmai repusese pe masă paharul ce-1 ţinuse 
în mână tot timpul ultimelor fraze ale povestei ; se hotărâse să 

vorbească şi, dacă am crede memorandul d-lui Snodgrass, chiar, 
deschisese gura, când chelnerul intră în cameră şi zise : „Dom
nule, aşteaptă afară mai mulţi conaşi". 

Când d-1 Pickwick fu astfel întrerupt, era fără îndoală 
pe punctul să profere oarecare sentinţă care ar fi iluminat lu-
mei, dacă nu Tamisa J ) , căci examina chelnerul cu un aer sever, 
apoi privi toată compania, ca şi cum ar fi întrebat : dar cine or 
mai fi aceşti întrerupători ? 

— Oh, exclamă d-1 Winkle, sculându-se, sunt nişte prie
teni de ai mei. Spune-le să intre şi când chelnerul se retrase, a-
dăogă : oameni foarte cum se cade, ofiţeri din regimentul 97, 
cărora le-am făcut adineaori cunoştinţa în împrejurări destul 
de stranii ; au să vă placă mult. 

Seninătatea d-lui Pickwick fu restabilită pe dată ; chel
nerul reveni introducând în cameră trei gentlemeni, iar d-1 
Winkle luă cuvântul :... „Locotenentul Tappleton, zise el ; d-J 
Pickwick. Doctor Payne, d-1 Pickwick... cunoaşteţi deja pe d-1 
Snodgrass... amicul meu, d-1 Tupman. Doctor Slamer, d-1 Pick
wick... d-1 Tup... Aci d-1 Winkle se opri dintr'odată,-remarcând 
Profunda emoţie care se manifesta în cumpătul d-lui Tunman şi 
al doctorului. 

— Am mai întâlnit pe domnul, zise energic doctorul. 
— Nu cred ! făcu d-1 Winkle. 

— De asemenea şi acest individ, dacă nu mă înşel, relua 
doctorul Slamer, aruncând o privire scrutătoare asupra streinu-
ui in haine verzi. îmi pare că am făcut acestui individ, noaptea 

da foc'^Dunf'"™e '* " " V e C h ' p r o v e r b a l c ă r u i echivalent ar fi; «Doar n'o 
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trecută, o invitaţie destul de grabnică, ce el a socotit-o tocmar 
ca un motiv de refuz. Zicând aceste cuvinte, doctorul aruncă 
asupra streinului o privire plină de indignare şi porni să vor
bească în şoapte, dar cu căldură, amicului său, locotenent Tap-
pleton. 

Când sfârşi, acesta strigă : „Ei, aşi ! Adevărat ?'* 
•— Da, răspunse doctorul S lamer. 
— Să-1 ucizi pe loc ! exclamă cu aerul cel mai mare serios 

proprietarul scăunelului pliant. 
— T e rog, Payne, linişteşte-te, întrerupse locotenentul. 

Apoi, adresându-se d-lui Pickwick, ce era ciudat de intrigat de 
un asemenea nepoliticos a parte, continuă în aceşti termeni :; 

„îmi permiteţi, domnule, să vă întreb dacă această persoană a-i 
parţine societăţei d-vs ?" 

— Nu, domnule, răspunse d-1 Pickwick, ne e numai mu-, 
safir. 

— E, gândesc, un membru al clubului d-vs ? 
— Mu, desigur. 
— Şi nu poartă nici odată uniforma clubului ? 
— Nicidecum şi niciodată, replică d-1 Pickwick cu mi« 

rare. 
Locotenentul Tappteton se reîntoarse către amicul său, 

doctorul Slamer, cu o uşoară mişcare de umeri, care părea să 
implice oarecare îndoială asupra «xactităţei aducerii sale a-
minte. 

Doctorul păru turburat, dar şi uluit, iar d-1 Payne exa
mina cu o expresie feroce înfăţişarea binevoitoare a d-lui Pick
wick. 

— Domnule, aţi fost la bal noaptea trecută, zise dintr 'o-
dată doctorul d-lui Tupmann, pe un ton ce-1 făcu să tresară a-
tât de vizibil cât l-ar fi scuturat un ac înfipt din răutate în pul
pa piciorului. El răspunse slăbuţ : „Da", dar fără să înceteze 
de a privi pe d-1 Pickwick. 

— Această persoană era cu d-vs, continuă doctorul, ară
tând pe streinul nostru care nici nu se clintea. 

D. Tupmann admise faptul. 
— Acum, domnule, zise doctorul streinului, vă întreb* 

încă odată în prezenţa acestor gentlemeni, dacă vroiţi să-mi daţi 
carta d-vs şi dacă vroiţi să vă tratez în gentleman, sau dacă vroiţi 
să-mi impuneţi necesitatea de a vă pedepsi personal pe loc. 

— Ia staţi, domnule, întrerupse d-1 Pickwick. Nu pot lăsa 
lucrurile să meargă mai departe fără oarecare explicaţiuni. Tup-
man, spune-mi împrejurările. 

D-1 Tupman, rugat astfel solemn, povesti faptul în pu-i 
ţ ine cuvinte, se strecură în ce privea împrumutul hainei, se în
tinse mai mult asupra celor ce a făcut după cină, exprimă căială 
în ceia ce-1 priveşte şi lăsă pe strein să se t raeă din încurcătură 
cum va putea. 
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Acesta se pregăti să vorbească, când locotenentul T?o-
pleton, care rl examinase cu mare curiositate, îi spuse pe un tor» 
dispreţuitor : 

— Nu v'am văzut la teatru, domnule ? 
— De sigur, replică streinul fără a se lăsa intimidat. 
— E un comedian ambulant, reluă locotenentul cu scârbă; 

întorcându-se către doctorul Sl=mer, adaogă : joacă ;cu ofiţerii 
'din al 52-lea într 'o piesă ce se montează pentru mâine la tea-
jtrul din Rochester. Nu poţi împinge lucrurile mai departe, 
Slamer. Imposibil. 

— Cu totul im-po-si-bil ! repetă trufaşul doctor Payne. 
— Sunt mâhnit de a vă fi pus în această neplăcută situa

ţ i e , zise locotenentul Tappleton d-lui Pickwick. Permiteţi-mi, 
însă, să adaog că cel mai bun mijloc de a evita asemenea scene, 
,pe viitor, ar fi să puneţi mai multă atenţie în alegerea compa
nionilor dvs. Servitorul dvs., domnule. Şi, spunând aceste cu-
yinte, locotenentul o tuli afară. 

— Şi permiteţi-mi şi mie, domnule, să zic, adaogă irasci
bilul doctor Payne, că dacă aş fi fost în locul d-lui Tappleton, 
ori în cel al lui Slamer v'aş fi lungit urechae, domnule, iar în ce 
priveşte indivizii de faţă, la fel, domnule. Payne e numele meu, 
doctorul Payne, din al 43-lea. Sară bună, domnule. Terminând 
acest discurs, al cărui ultime cuvinte fură pronunţate pe un dia
pazon ridicat, păşi majestos pe urmele camaradului său şi fu 
;imediat urmat de doctorul Slamer, care nu zise nimic, dar care-si 
ipotoli ciuda strivind compania cu privirea cea mai dispreţui
toare. 

In timpul acestor lungi provocări, o aluială grozavă, o ură 
crescândă ca un puhoi umfla nobilul sân al d-lui Pickwick până 
la un punct ce făcea mai mai să-i crape vesta. Rămăsese petri-
ficat, privind locul ce ocupase doctorul Payne, când sgomotul 
uşii ce li se trântea în nas, îl rechemă. Se precipită, furia zugră
vită pe nobila-i faţă îi arunca flăcări prin ochi. Mâna îi era pe 
clampa uşii. Un moment, şi acesa.ş mână ar fi putut fi în bere-
igata doctorului Payne, din al 43-lea, dacă d. Snodgrass nu s'ar 
fi grăbit să apuce venerabilul său mentor de pulpana hainei şi 
să-1 tragă înapoi. 

— Winkle, Tupman, strigă el în acelaş timp, cu accentul 
'disperării, ţineţi-i ! Nu trebue să-şi rişce preţioasa lui viaţă într 'o 
împrejurare ca asta. 

— Lăsaţi-mă, zise d. Pickwick. 
— Ţine-1 bine, str ică d. Snodgras. Cu forţele unite ale 

intregei tovărăşii, d. Pickwick fu aşezat în fotoliu. ' 
— Daţi-i drumul, zise streinul cu haina verde. Un pahar 

de grog. Ţanţoş bătrân, plin de curaj ! Dă-1 peste can. Hei, fai
moasă băutură. 

Vorbind astfel si după ce în prealabil gustă ochiul fume-
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gănd ce eşea din pahar, streinul aplică paharul ia gura d-iui Pick
wick şi restul conţinutului dispăru în scurt t imp trecând prin 
«âtlejul divinului profet. Fu o scurtă pauză, apoi. Grogul îşi 
făcea efectul şi cumpătul amabil al d-lui Pickwick îşi reluă re
pede expresia sa obicinuită, în vreme ce străinul zise : 

„Sunt nedemni de atenţiunea dumitale..." 
— Aveţi dreptate, domnule, replică d. Pickwick ; Nu sunt 

demni. Mi-e ruşina că m ram lăsat târât de căldura sentimentelor 
mele. Şi pentru asta, mai bău un pahar de grog. Apropiaţi scau
nul, domnule. 

Comedianul nu se lăsă rugat. Se făcu cerc în jurul mesei şi 
armonia reveni din nou. D. Winkle, singur, părea să păstreze 
care-care resturi de supărare. Această dispoziţie să fi fost oca
zionată de sustragerea temporară a hainei sale ? O împrejurare 
atât de nimic nu putea să aprindă un sentiment de mânie, chiar 
trecătoare, în inima unui picwickian ! Nouă, puţin ne pasă, dar cu 
această mică excepţie, voia bună fu pe deantregul restabilită şi 
şedinţa se sfârşi cu toată voioşia care se semnalase încă dela în
ceput. 

CAP VI. 
Micul rezbel. — Noui prieteni. — 0 invitaţie la ţară. 

Mulţi autori simt o greaţă ridiculă şi chiar nu tocmai 
cinstită, când au a arăta izvorul de unde au sorbit subiectul lor. 
Nu gândim de loc în acelaş chip şj sforţările noastre tind tocmai 
a ne achita onorabil de îndatorirea ce ne impune. rolul de 
editor. Cu toată justa ambiţie, care în alte circumstanţe ni-ar fi 
putut împinge să reclamăm noi gloria de a fi compus această lu
crare, respectul nostru pentru adevăr ne stăvileşte pretenţiunea 
altui merit de cât acela al unui aranjament judicios şi de o im
parţială naraţiune. Documentele Pickwick-Clubului sunt un 
imens rezervor de fapte importante. Ceea c<- avem de făcut, este 
să le împărtăşim cinstit universului setOT să cunoască pickwic-
kienii. 

Lucrând numai după aceste principii şi mereu determi
naţi a mărturisi cărei autorităţi consultate datorăm cele ce isto
risim, declarăm pe faţă că notesului de buzunar al d-liii Snod-
grass i se cuvine cinstea particularităţilor acestui capitol şi ce
lui următor, particularităţi ce vom raporta fără nici un comentai-, 
acum când ni-am uşurat conştiinţa. 

A doua zi toţi locuitorii Rochesterului şi localităţilor în
vecinate săriră din paturile lor dis de dimineaţă, toţi într'o stare 
de aţâţare şi de grabă neobicinuite, căci vorba era să li se arate 
marele manevre. O jumătate duzină de regimente trebuiau să fie 
inspectate de privirea de vultur a comandantului şef ; fortifica-
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ţii temporare fuseseră ridicate ; citadela urma să fie atacată, 
luată cu asalt ; în fine, aranjat era, ca o mină militară să ples
nească. 

Cum cititorii noştri au putut conchide după notiţele d-lui 
Pickwick asupra oraşului Chatam, el era un entuziast admirator 
al armatei. Nimic, dar, nu putea fi mai desfătător pentru el şi 
tovarăşii săi ca desfăşurarea în ochii lor a unui mic rezbel, — 
iată pentru ce fură şi ei pe dată în picioare. Se îndreptară, dar, 
cu paşi mari către forturi, unde-şi dădeau deja coatele mulţimea 
curioşilor. 

Totul anunţa că ceremonia trebuia să fie de o important? 
şi de o grandoare fără pereche. Se pusese sentinele ca să men-
ţie liber terenul necesar mişcărilor ; se plantase servitori în ba
terii spre a reţine locuri cucoanelor. Sergenţi alergau din toate 
părţile, purtând sub braţe registre legate în muşama. Colonelul 
Bulder, în mare uniformă, galopa într'o parte, apoi într'alta, fă
când calul să dea înapoi peste curioşi, silindu-1 apoi să facă, ba 
volte, ba ploconeli şi ţipa cu atâta violenţă că figura îi era ro
şie, vocea răguşită, fără ca cineva să priceapă la ce ar fi folo
sind toate acestea. Ofiţerii se repezeau înainte, înapoi ; rapor
tau colonelului Bulder ; dădeau ordine sergenţilor ; apoi ple
cau înapoi în galop şi dispăreau. I n fine, soldaţii, ei însu-şi, sub 
coifurile lor de aramă, aveau aerul unei misterioase solemni
tăţi care indica suficient natura speciala a adunării. 

D-l Pickwick şi cei trei companioni se aşe».ară în primul rând 
al curioşilor şi aşteptară cu nerăbdare î rcepmul manevrei. Mul
ţimea creştea într'una, iar sforţările, ce trebuiră făcute pentru 
păstrarea poziţiei, ocupă pe deplin cele două ore scurse 
în aşteptare. Câte o dată se făcea pe dinapoi o presiune neaş-* 
teptată şi atunci d-l Pickwick se pomener. aruncat înainte cu o 
viteză şi o elasticitate puţin conformă gravitaţii obicinuite a ţi-, 
nutei sale. Alte daţi soldaţii sileau spectatorii să dea înapoi şi' 
lăsau paturile puştilor să cadă pe picioarele d-lui Pickwick, ca 
să-i amintească oarecum consemnul ce aveau, sau îl buşeau în 
piept cu aceleaş paturi spre a-I angaja să se conformeze niţeluş. 
Intr 'un alt moment, câţiva gentlemeni mucaliţi se înghesuiră în 
jurul d-lui Snodgrass, reducându-1 la cea mai simplă expresie, 
ca după ce-1 făcu să îndure usturătoare torturi, să-1 mai şi între-
trebe : de ce atâta îndrăzneală din partea sa, să împingă lumea în 
aşa hal. Abia sfârşise d-l Winkle să-şi exprime excesiva indigna
re ce-i pricinuise o asemenea insultă neprovocată şi, sfârşită su
părarea, iaca alt individ din spate că-i înfundă pălăria peste 
ochi, rugându-1 politicos să aibă amabilitatea să-şi bage capul 
la cutie. Aceste păcăleli grosolane unite cu grija dispariţiei 
inexplicabile a d-lui Tupman făceau, una peste alta, situaţia mai 
mult incomodă de cât desfătătoare. 

In fine, se auzi circulând prin mulţime sgomotosul mur-
HHir ce anunţa sosirea celui atâta timp aşteptat. Toţi ochii se 
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fntoarserâ către fort şi se văzură batalioane dupe batalioane 
cum se răspândeau pe câmpie, drapele f luturând graţios în aer, 
arme scânteind în soare. Trupele făcură pauză şi luară poziţii. 
Strigătele nearticulate ale comandantului alergară pe toată li
nia ; armele fură prezentate cu un zăngănit general ; coman
dantul şef, colonelul Bulder, şi un numeros stat-major trecură 
în galop mic în capul trupelor. Dintr 'odată muzica tuturor re-
igimentelor făcu explozie ; caii se ridicară în două picioare si 
dădură înapoi biciuind din coade în toate direcţiile ; câinii lă
trară ; mulţimea strigă ; trupele primiră comanda de drepţi ! si,' 
atât cât ochii puteau cuorinde, nu se vedea la dreapta şi la; 
•Stânga de cât un lung şirimboi de haine roşii cu pantaloni albi, 
'nemişcate, ca şi pietrificate. 

D-l Pickwick, prea absorbit de grija de a da înapoi şi de 
a se descurca din picioarele cailor, n'avu t imp să guste toată 
scena desfăşurată naintea ochilor săi. Când, în fine, îi fu posi
bil să se restabilească pe picioare, trupele luaseră înfăţişarea ne
mişcată ce o descriserăm şi admiraţia sa, plăcerea sa, fură de 
neexprimat. 

— E ceva mai frumos, mai mândru ? zise el d-lui Winkle. 
— Nimic, de sigur, replică acesta, care t imp de un sfert 

de oră ţinuse un ţafandache pe fiecare din picioarele sale. • 
— Da, strigă şi d-l Snodgrass, în al cărui sân se aprin

sese iute flacăra poetică. Da ! Un nobil şi magnific spectacol e 
să vezi vitejii apărători ai patriei d°sfăşurându-şi strălucitoa
rele şiraguri în faţa pacinicilor cetăţeni. Feţele lor transpiră,' 
nu ferocitate războinică, ci spirit de civilizaţie ; ochii lor nu 
strălucesc de focul sălbatec al jafului şi răzbunării, ci de dulcea' 
•lumină a inteligenţii ! 

D-l Pickwick se uni în totul la aceste elogii, cât şi spiri
t u l u i ce le dicta ; nu putea, însă, să aprobe termeni tocmai pe 
'deantregul. I n adevăr, dulcea lumină a . inteligenţii strălucea 
/destul de slab, mai cu seamă că şi fusese dată comanda de „foc 
'de salvă" şi nu zăriră ai noştri altceva de cât multe mii de lu
mini ale ochilor privind 'nainte, pe deantregul lipsite de ex
presie. 

In acest t imp, lumea se retrăsese încetul cu încetul şi că
lătorii noştri se găseau aproape singuri pe poziţie. 

— Suntem de-acum într 'un loc excelent, zise d-l Pick
wick privind în jurul său.. 

— Excelent, întăriră la un loc d-nii Winkle şi Snodgrass. 
— Şi ce fac ei acum ? reluă d-l Pickwick ajustându-şi lu

netele. 
— îmi pa... îmi pare..., bâlbâi d-I Winkle schimbând feţe 

feţe, îmi pare că dau drumul la focuri. 
— Aida de ! strigă d-l Pickwick cu pripeală. 
— Cred... cred că are dreotate. observă *<?-l Snoderass oare-? 

ţţLQJ alarmat.' 
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— Imposibil ! repetă d-1 Pickwick. 
Dar abia pronunţase aceste cuvinte când cele şase regi» 

imente, manevrând ca un singur om, — luară la ochi obrajii ne. 
^norociţilor pickwickieni (lasă că nici n'aveau alt punct de ţin
t i t ) şi dete drumul celei mai grozave descărcări de arme, care 
'ia sgâlţâit vreodată buricul pământului sau curajul unui boer-
.naş cam răscopt. 

I n această critică situaţie, expuşi unui foc continuu de 
"cartuşe oarbe, spetiţi de operaţiile trupei, căreia ajutor nou î i 
sosi, ce se desfăşura înapoia d-lui Pickwick, el arăta totuş acel 
^admirabil sânge rece, tovarăş necesar unui spirit superior. 
(Luând de braţ pe d-1 Winkle şi înţepenindu-se între el şi d-1 
[Snodgrass îi făcu să remarce că în afară de pericolul de a ră< 
inâne asurziţi de sgomot, n'aveau altă primejdie de înfruntat. 

— Dar... dar..., zise d-1 Winkle, pălind, presupuneţi că sol
daţii au şi cartuşe cu plumbi... din greşală ? Auzii chiar un şue* 
«cat ascuţit pe lângă urechea mea. 

— N'aai face mai bine dacă ni-am trânti cu burta la pă» 
şmânt ? întrebă d-1 Snodgrass. 

— Nu, nu, totul este sfârşit acum, răspunse d-1 Pickwicks 
\§\ spunând aceste cuvinte, buzele sale puteau tremura, obrajii' 
săi puteau înălbi, dar vre-o expresie de frică sau de teamă nu 
scăpă din gura acestui om nemuritor. 

D-1 Pickwick nu se înşelase, împuşcătura fu termi
nată. Nu se putea de cât felicita de justeţea ipotezei sale, când 
'observă pe toată linia o mişcare repede. Strigătele comenzilor 
răsunau şi, înainte ca voiajorii noştri să formuleze o probabili
t a t e la această nouă manevră, cele şase regimente în întregime 
(trecură la asaltul cu baioneta în pas de atac, chiar pe locul unde 
d-1 Pickwick şi amicii săi staţionau. 

Omul este muritor şi curajul omenesc îşi are margini. 
(Un moment d-1 Pickwick privi prin lunete massa compactă care 
înainta ; apoi îi întoarse spatele şi o luă la... nu vom zice la-
"fugă, mai întâi că e o expresie dezonorantă ; al doilea pentru că-
(persoana d-lui Pickwick nu era câtuşi de puţin potrivită acestui1) 
'soi de retragere. O luă numai la goană, atât de repede pe cât îi\ 
ipermitea mica lungime a picioarelor sale, cât şi greutatea cor-1 

fpului său ; atât de iute, în adevăr, că-şi aduse prea târziu amin
te de toate pericolele situaţiei sale. 

Trupele, a căror apariţie pe urmele sale, neliniştise destul 
pe d-1 Pickwick câteva secunde mai 'nainte, se desfăşurase în 
'trăgători pentru a respinge atacul simulat al asediatorilor în
chipuiţ i din cetăţue ; astfel că cei trei prieteni se găsiră închişi 
în t re două lungi ziduri de baionete, din care una înainta grăbit* 
în vreme ce cealaltă aştepta cu bărbăţie spăimântătoarea cioc-
ilire. 

— Haida-ha ! strigară ofiţerii coloanei în mişcare.1 

t k . o cartei urlară ofiţerii coloanei staţionare. 



— Unde sa intram ? strigară pickwickienii buimăciţi. 
— Haida-ha ! Ie fu singurul răspuns. Fu apoi un moment 

de ne mai pomenită rătăcire, un sgomot greu de paşi în cadenţă, 
o ciocnire violentă, o confuzie de râsete înăbuşite şi trupele se 
găsiră iar la cinci sute de stânjeni distanţă, numai pingelele 
ciubotelor d-lui Pickwick mai fură zărite prin aer. 

D-l Snodgrass şi d-1 Winkle tocmai executau sprinteni o 
.tumbă de rigoare. D-l Winkle, aşezat jos, potolea cu o batis-
tioară de mătase galbenă sângele ce-i curgea din nas, când vă
zură pe venerabilul lor şef alergând la oarecare distanţă, dupe 
pălăria sa, care cu răutate se îndepărta sburdând. 

Sunt puţine momente în existenţa unui om când dă luptă 
cu propria sa pălărie. Trebue să aibi o mare doză de sânge rece, 
o hotărâre prea sigură să pui mâna pe ea. Daca alergi prea re
pede, treci peste ea ; dacă te apleci prea încet, chiar când crezi 
că ai înfăşcat-o, ea e destul de departe. Cea mai bună metodă 
este să o iei la trap paralel cu obiectul urmăririi tale, să fii pru
dent şi cu băgare de seamă, să pândeşti bine ocazia, să câştigi 
teren înainte treptat-treptat, apoi să te frângi de mijloc, să-ţi 
iei pălăria de văcălie ca şi cum .ai găsi şagă tot atât de hazlie ca 
toată lumea. 

Tocmai bătea un vântuleţ şi pălăria d-lui Pickwick se* 
rostogolea ca şi cum s'ar fi jucat înaintea lui. Vântul sufla şi d-l 
Pickwick gâfâia şi pălăria se învârtea, şi se învârtea atât de vo
ioasă, ca un purceluş de mare bine dispus într 'un curent repede, 
şi s'ar fi tot rostogolit ea prea bine tot dincolo de întinderea bra
ţelor d-lui Pickwick, dacă nu s'ar fi oprit ds un obstacol pro
videnţial, în momentul când călătorul nostru era să-o lase la 
ducă-se pe pustii. 

Deplin istovit, d-l Pickwick, era, dar, gata să abandoneze 
ui mărirea, când pălăria se turt i de roata unei butci care se găsea 
pusă în linie cu o duzină de alte vehicule. Filozoful, zărindu-şi 
norocul, se repezi de grabă, îşi înhaţă ciupacul, îl îndesă pe cap 
şi se opri să răsufle. Trecuse mai o jumătate de minut de când 
era acolo, când îşi auzi numele călduros pronunţat de o voce 
prietenoasă, ridică ochii şi descoperi o privelişte ce-1 umplu în 
acelaş timp de surpriză şi de plăcere. 

Intr 'o călească descoperită, ai cărei cai erau scoşi şi re
traşi din pricina mulţimii, se ţineau în picioare persoanele mai 
jos desemnate : un bătrân barosan, gros şi ţanţoş, îmbrăcat în 
o haină albastră cu nasturi de aur, cu nădragi de catifea şi cu 
cisme întoarse din carâmbi ; două domnişoare tinere, cu eşarfe 
şi cu pene ; un tânăr, părând pe dinafară amorezat de una din 
tinerele domnişoare ; o cuconiţă, de o vârstă şăgalnică, probabil 
mătuşica aceloraş domnişoare şi, în fine, d-l Tupman, atât de li
niştit, atât de comod, ca şi cum ar fi făcut parte din sânul fa
miliei încă din copilăria lui.- De spatele trăsuri atârna legată c 
coşarcă lunguiaţă, de o dimensiune destul de încăpătoare, una 



din acele coşniţe, care prin asociaţie de idei, deşteaptă tot
deauna într 'un suflet contemplativ, gânduri ce aduc a piftie de 
pasăre, a limbă afumată şi a clondire cu vinaţ bun. In fine, pe 
capra caleştii, într'o stare de fericită somnolenţă, dormita un 
băeţandru gros, roşcovan şi bucălat, pe care un observator spe
culativ nu-1 putea privi câteva secunde fără 'Jk nu conchidă, că 
el era distribuitorul oficial al tezaurului din coşarcă, de îndată 
ce timpul potrivit pentru păpatul lui ar fi sosit. 

D-l Pickwick îşi rotise doar ochii pe aceste interesante 
lucruri, când şi fu din nou chemat cu chiote de fidelul său dis
cipol. 

— Pickwick, Pickwick ! îi zise el, urcă, urcă repede ! 
— Veniţi, domnul meu, veniţi vă rog, adaogă bătrânul 

boer. Joe ! Dracul să-1 ia şi pe băiatul ăsta ! Iar a adormit. Joe ! 
lasă scăricica ! 

Borţosul bucălat se lăsă să alunece încetişor dupe capră, 
dădu drum scăriţii şi într'un chip îmbietor deschise uşa butcii. 
D-l Snodgrass şi d-l Winkle soseau în acest moment. 

— E loc pentru d-vs. toţi, domnilor, reluă proprietarul 
trăsurii. Doi înăuntru, unul afară. Joe, fă loc pe scaunul de sus 
pentru unul din aceşti domni. Acum, domnul meu, urcaţi. Şi 
bătrânul boer, întinzând braţul, ridică cu toată puterea în călea
scă mai întâi pe d-l Pickwick, apoi pe d-l Snod^v iss. D-l Winkie 
urcă pe scaunul din afară ; borţosul bucălat se cocoţă alături de 
el si adormi din nou la moment. 

— Sunt încântat să vă văd, domnilor, urmă boerul ; vă cu
nosc prea bine, domnilor, cu tonte că d-vs. se prea poate să nu 
vă amintiţi de mine. Am petrecut mai multe seri în clubul d-vs., 
iarna trecută. Azi dimineaţă întâlnii aci pe amicul meu, d-l Tup-
nian, şi am fost încântat să-1 văd. Ei bine, domnule, cum merge? 
Aveţi aerul a fi bine, destul de bine chiar ! 

D-l Pickwick, căruia aceste din urmă cuvinte îi erau a-
dresate, întoarse complimentul şi dădu o viguroasă strângere de 
mână bătrânului boer. 

— Ei bine, domnilor, cum mergeţi ? continuă el privind 
pe d-l Snodgrass cu o solicitudine părintească. Minunat, nu e 
tşa ? Cu atât mai bine, cu atât mai bine ! Şi cum mai merge d-l 
Winkle ? Bine ? Sunt încântat ! Fetele mele, domnilor. Iată şi 
soră-mea, Raşela Wardle, e o domnişoară, fără să pară. Nu e aşa 
domnule ? Nu e aşa ? adaogă râzând cu hohot şi înfigând în 
glumă cotul în coastele d-lui Pickwick. 

— Dumnezeule, frate !... zise miss Wardle, cu un surâs 
rugător. 

— Adevărat, adevărat, reluă boerul, nimeni nu poate nega. 
Domnilor, vă prezint pe amicul meu, d-l Trundle. Şi acum când 
vă cunoaşteţi cu toţii, haida să fim confortabili şi fericiţi şi sa 
yedem ce se mai petrece. Iacă opiniunea mea. Vorbind astfel, 
îşi puse ochelarii. în vreme ce d-l Pickwick îsi scotea telescomil 
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şi fiecare se întări pe picioare în trăsură spre a privi evoluţîil i 
militarilor. 

Urmară manevre uimitoare. Un rând trăgea pe deasupra 
capetelor celuilalt rând şi se repezea numai de cât înapoi, apoi 
alt rând trăgea pe deasupra capetelor altui rând şi se repezea 
înapoi la vremea lui ; în fine, se făcu formaţiuni de careuri cu 
ofiţerii la mijloc ; doborâră baricade de gabioane. Şi toate aces
tea se făceau cu un curaj fără pereche. I n baterii, artileriştii în-
dopau gurile grozavelor tunuri cu ghimotoace de câlţi şi făceau 
atâtea preparative la încărcat şi atâta tapaj când dădeau foc că 
aerul răsuna în depărtare de strigătele plângătoare ale femeilor. 
I n butcă, tinerele domnişoare Wardle erau atât de speriate că 
d-1 Trundle fu absolut obligat să susţie una din dânsele, în t imp 
ce d-1 Snodgrass suporta pe a doua ; iar nervii domnişoarei Ra-
şela Wardle erau într 'o stare de atât de teribilă alarmă că şi d-1 
kTupman găsi indispensabil să treacă braţul în jurul taliei sale 
pentru a o împiedica să cadă. I n fine, toată lumea încerca o e-
xaltaţie năprasnică, afară de grum-ul bucălat, care dormea sub' 
tunetul tunului atât de adânc ca şi cura ar fi fost sub cântecul 
obicinuit de leagăn al doicei sale. 

Când citadela fu luată şi când se sevvi cina asediatorilor 
şi asediaţilor, bătrânul boer strigă : „Joe, Joe ! afurisit copil* 
doarme iar ! Fi i aşa de bun, domnule, şi ciupeşte-1 de un picior, 
t e rog, e singurul mijloc de a-1 deştepta. Vă mulţumesc. Joe, 
desfă coşarcă". 

Durduliul, care în adevăr fusese trezit de compresia unei 
păr ţ i a pulpei între degetul mare şi arătătorul d-lui Winkle, se 
lilăsă din nou să alunece în josul caprii şi se ocupă cu despache
tarea lungueţii coşniţe într 'un chip mai expeditiv de cât s'ar fi 
p u t u t aştepta de la precedenta lui trândăvie. 

— Acum trebue să ne aşezăm strânşi, zise bătrânul gent» 
A eman. 

După multe glume despre boţirea mânecuţelor la fete* 
iiupă multă îmbujorare ocazionată de propunerea de a se aşeza 
pe genunchii domnilor, societatea întreagă ajunse să se înghe-
sue în călească, iar bătrânul se ocupa a face să circule obiectele 
ce durduliul bucălat le întindea din spatele trăsurii, unde se 
urcase. 

— Acum Joe, cuţitele şi furculiţele. 
Cuţitele şi furculiţele fură trecute. Cuconiţele şi domnii 

din interior, cât şi d-1 Winkle de pe capră, fură aprovizionaţi 
cu aceste necesare ustensile. 

— Farfurii, Joe. Farfurii . 
Farfurii le fură împărţite în acelaş chip. 
— Acum, Joe, pasăre^. Afurisit băiat, iar a adormit. Joe» 

tfoe ! 
Mai multe bastoane administrate pe capul somnorosului» 

SI trase, în fine. j j jn letargie. 
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— Haide, trece mâncările. 
F u ceva în sunetul acestui din urmă cuvânt care deştepta 

deabinelea pe somnoros. Tresări şi cu ochii săi greoi ca plumbul, 
pe jumătate ascunşi în fălcile umflate, ţ intea drăgăstos comesti
bilele pe măsură ce le despacheta. 

— Haide, grăbeşte, zise d-1 Wardle, căci dolofanul devora 
cu privirea un clapon de care părea ca nu prea poate să se des
partă. Suspină profund, aruncă un ochi de disperat pe pasărea 
grăsulie şi o întinse tr ist stăpânului. 

— Bine, grăbeşte-te numai ! Acum limba. Acum pateul de 
porumbel ! Ia seama la viţel şi la şuncă. Atenţie la raci. Scoate 
salata din prosop. Dă-mi sarea, piperul, undelemnul... 

Tot dând aceste grăbite ordine, d-1 Wardle împărţea în 
interiorul trăsurii articolele ce pomenea şi le aşeza pe farfurii 
cu ghiotura în mâinele şi pe genunchii fiecăruia. 

Când opera de distrucţie fu începută, vesela gazdă îşi în» 
trebă musafirii : „Ei bine, nu e delicios ?" 

— Delicios, răspunse d-1 Winkle care sfârteca o pasăre pe 
capră. 

— Un pahar de vin ? 
— Cu cea mai mare plăcere. 
— N'ai face mai bine să ai sticluţa d-tale, acolo sus ? 
— Sunteţi prea bun. 
— Joe ! ' 
— Da, domnule. ( încă nu adormise, răsbind de rândul a« 

cesta să şterpelească un mic pateu de viţel). 
— O sticlă de vin la domnul de pe capră. încântat că vă 

văd, domnule. 
— Prea îndatorat, răspunse d-1 Winkle, punând sticla a-

lături. 
— îmi permiteţi să iau un pahar de vin cu d-vs ? zise d-1 

Trundle d-lui Winkle. 
— Cu mare plăcere, răspunse acesta. Cei. doi gentlemeni 

luară împreună câte un pahar de vin şi toţi asistenţii, chiar şŞ 
cuconiţele, urmară înţeleptul lor exemplu. 

— Cum cochetează scumpa noastră Emilie cu acest tânăr, ; 

observă încetişor d-lui Wardle, mătuşica domnişoară, cu toată 
invidia cuviincioasă a unei tanti domnişoare. 

— Asta, acum ! replică bravul tătuc. Asta nu înseamnă 
ceva extraordinar. E prea natural. D-le Pickwick, un pahar de 
vin ? 

D-1 Pickwick întrerupând pentru un moment profundele, 
sale cercetări ce sfredeleau miezul unui pateu de porumbel*1 

primi şi mulţumi frumos. 
— Emilio, dragă, zise domnişoara mătuşica cu- un aer de 

dădacă, nu vorbi atât de tare, draga iriea. • 
«- Mă rog, tanti ? 
- Pare că mătuşa si bătrânul mj vor să aibă alţii porţie^ 
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şopti miss Isabela Wardle surioarei sale. Pe urmă cele două su
rioare se puseră pe un râs din toată inima şi bătrâoara dudue se 
sili să ia o fizionomie amabilă, dar nu ajunse la bun sfârşit. 

— Fetele tinere sunt pline de veselie ! observă ea d-lui 
Tupman cu un aer de compătimire duioasă, ca şi cum veselia ar 
fi marfă de contrabandă,, ori ca şi cum ar fi fost o crimă ce se 
restrângea asupra ei fără să o fi aprobat. Dar d-1 Tupman nu se 
prea execută cu răspunsul aşteptat. 

—Multă dreptate aveţi, zise el, e tot ce poate fi mai în
cântător ! 

— Hâm ! făcu miss Wardle cu un aer îndoelnic. 
— O să-mi permiteţi, reluă d-1 Tupman cu maniera cea 

mai insinuantă, atingând cu stânga mânuşiţa încântătoarei Ra
sele, în timp ce cu dreapta ridica încetişor o sticlă. O să-mi per
miteţi ? 

— Oh, domnule ! 
D-1 Tupman luă un aer şi mai convingibil şi domnişoara 

Raşela exprimă temerea că nu s'or mai trage focuri de tun, ceia 
ce ar fi obligat în mod natural cavalerul său să o susţie. 

— Găsiţi nepoatele mele frumoase ? murmură în fine afec-
toisa tanti-la urechea d-lui Tupman. 

— încântătoare le-aş găsi, dacă mătuşica lor n'ar fi aci, 
răspunse galantul pickwickian cu o privire pasionată. 

— Oh, om răutăcios ! Dar în adevăr, dacă ar avea niţică 
frăgezime, nu găsiţi că ar face <sf?ct... la lumină ? 

— Da... cred, replică d-1 Tupman cu un aer indiferent. 
— Oh, ce zeflemist ! Ştiu ce aveţi să spuneţi. 
— Ce anume ? întrebă d-1 Tupman, care numai decis să 

zică ceva nu era. 
— Aveţi să spuneţi că Isabela este cocoşică. Ştiu că aveţi 

să o spuneţi. Sunt atât de buni observatori oamenii ! Ei bine, 
este adevărat, eu nu pot nega ! Şi în adevăr, dacă e ceva urâcios 
pentru o tânără persoană, este să fie cocoşată. Eu îi spun mereu 
că o să ajungă groaznică când o să mai îmbătrânească. Văd că 
aveţi un spirit răutăcios. 

D-1 Tupman, încântat că obţine această reputaţie atât de 
ieftior, se sili să-şi dea un aer de fineţe şi surâse misterios. 

— Ce surâs sarcastic! strigă inflamabila Raşelă. Zău că 
mă speriaţi. 

— Eu vă sperii ? 
— Oh, nu-mi puteţi ascunde nimic. Eu ştiu ce înseamnă 

im asemenea surâs. 
— Ei bine ? zise d-1 Tupman, ne având el însuşi cea mai 

iiourică idee. 
— Voiţi să spuneţi, urmă amabila mătuşica, vorbind încă 

şi mai încetişor, vroiţi să spuneţi că turnura Isabelei vă displace 
mai puţin ca obrăznicia Emilii. Adevărat, e o neruşinată. Nu 
vă puteţi închipui cât mă face de nenorocită. Sunt sigură că 
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am plâns ore întregi. Scumpul meu frate este atât de bun, atât 
de puţin bănuitor, că nu vede, nu aude. Dacă ar vedea, sunt 
sigură că-i s'ar sdrobi inima. Aş vroi să mă pot convinge că la 
urma urmei nu e un ce prea rău. O doresc atât de mult ! (Aci 
drăgăstoasa rudă scoase un suspin lung şi scutură trist din cap). 

— Sunt sigură că mătuşica de noi vorbeşte, zise pe şoptite 
Emilia Wardle surioarei sale. Sunt absolut sigură : şi-a luat 
iar aerul răutăcios. 

— Crezi tu, răspunse Isabela. Ei, tanti, dragă tanti ! 
— Da, amoraşule. 
— Mi-e teamă să nu capeţi vre-un guturai, mătuşica ; 

înfăşoară-ţi căpşorul tău răscopt cu tulpanul de mătase. Ar 
trebui să te îngrijeşti mai bine, la vârsta dumitale. 

Cu toate că această revanşă fu bine motivată, ea era atât 
de pătrunzătoare, că e imposibil de imaginat gradul în care şi-ar 
fi dat drum mâniei mătuşa, dacă d-1 Wardle n'ar fi făcut o în-, 
toarcere pe loc strigând cu voce forte : „Joe, blestemat copil, 
iar doarme !" 

— Iată un tânăr extraordinar, zise d-1 Pickwick. Adică 
totdeauna aţipeşte astfel ? 

— Aţipeşte ! Doarme mereu. Comisioanele le face dor
mind şi când serveşte la masă, sforăe. 

— Ceva extraordinar ! repetă d-1 Pickwick. 
— A, în adevăr extraordinar, reluă bătrânul. Sunt mân

dru de acest băet. N'aş putea să mă separ de el cu nici un preţ, 
pe sufletul meu. E o curiozitate naturală. Ei, Joe, Joe ! ridică 
astea şi desfundă altă sticlă, auzi tu ? 

Durduliul bucălat deschise ochii, înghiţi enorma bucată 
de pateu în curs de mestecat încă de când adormise şi tot exe
cutând ordinele stăpânului său, ochia languros rămăşiţele festi
nului, pe măsură- ce le întorcea la coşarcă. Noua sticlă fu destu
pată şi golită repede ; coşarcă legată iar la locul ei, durduliul 
urcat pe capră ; ochelarii şi lunetele fură îndreptate din nou şi 
evoluţiunile militarilor reîncepură. Fu din nou mare vacarm de 
tunuri şi teroare printre cucoane ; apoi plesni o mină spre marea 
satisfacţie a lumii întregi ; iar când mina porni în aer, şi tru
pele şi spectatorii îi urmară exemplul, pornind acasă. 

I n urma unei conversaţiuni printre descărcări, bătrânul 
boer zise d-lui Pickwick, strângându-1 de mână : 

— Amintiţi-vă că veţi veni cu toţii mâine dimineaţă. 
— De sigur, replică d-1 Pickwick. 
— Aveţi adresa ? 
— Conacul moşiei din Dingley-dell ') , răspunse d-1 Pick

wick consultându-şi memorandum-ul. 

') In comun: dingley = vale (vâlcea), dell = scobitură adâncă. Cum 
«eena se petrece în Anglia şi numele e trecut la propriu, vom continua a 
«eniimi localitatea tot Dingley-dell şi nu Valea-adâncă sau denumirea altui 
sat existent în România. 
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i— Chiar acesta. Gândiţi-vă că vă ţ in cel puţin o săptă
mână. Mă însărcinez să vă fac să vedeţi tot ce e curios prin 
împrejurimi şi pentru că voiţi să studiaţi viaţa de ţară, veniţi la 
mine vă voi da „cât vrei, — atâta ia". — Joe ! blestemat copil, 
iar doarme. Joe, ajută lui Toma să pue caii. 

Caii fură puşi, vizitiul urcă pe capra lui, dolofanul bucă-
lat se caţără alături de el ; bineţuri fură schimbate şi butca 
porni. In momentul când pickwickienii se reîntoarceau spre a 
o zări încă odată, soarele în culcare arunca o culoare călduroasă 
pe figura gazdei lor şi făcea să reiasă atitudinea somnolentă a 
bucălatului durduliu, care lăsase capul pe piept şi dormea ! 

CAP V. 
Cum se sili d. Pickwisk să mâne o brişcă şi d. WinScle să încalece 

un cal; cum unul şi altul o' ssoassră fa capăt. 

Cerul era strălucitor şi liniştit ; aerul părea îmbălsămat, 
întreaga făptură a creatorului era plină de un negrăit farmec, 
iar d. Pickwick, proptit în parapetul podului din Rochester, 
contempla natura şi aştepta ora gustării. 

Scena care se desfăşura privirilor sale ar fi putut să în
cânte un spirit şi mai puţin admirator al frumuseţilor câmpe
neşti. La stânga sa se înălţa un zid antic, surpat alocuri, dar 
care în alte părţi domina massa sumbră, malurile înverzite ale 
apei Medway. Tufişuri de ederă încoronau trist negrele crene-
leuri, în vreme ce ghirlande de plante marine, căţărate printre 
pietre dantelate, tremurau la suflul adierei de dimineaţă. îna
poia acestor ruini se ridica bătrânul castel, ale cărui turnur i 
lipsite de acoperiş, ale cărui ziduri în surpare, atestau încă ve
chea grandoare a vremurilor apuse când zăngănitul de arme sau 
cântecele de biruinţă răsunau sub splendidele bolţi. De fiecare 
parte, cât vederea putea cuprinde, se zăreau malurile râului aco
perite de lunci şi câmpii de grâu, din mijlocul cărora se detaşa 
ici-colo siluete de mo.i r'\ biserici ; peisaj bogat şi variat, ce-1 
reda mai admirabil, încă. -nbrele rătăcitoare ale norilor uşori ce 
fâlfăiau în lumina soarelih matinal. Medway-a, reflectând azu
rul argintiu al cerului, curgea liniştită în talazuri strălucitoare, 
iar câte odată cu un murmur uşurel, scânteia sub lopeţile pes
carilor, ce urmăreau încetişor curentul, în bărcile lor greoae, dar 
pitoreşti. / 

Vederea acestui surîzător tablou cufundase adânc pe d. 
Pickwick într 'o agreabilă reverie, din care fu scos de un pro
fund suspin ce auzi lângă el şi de o uşoară lovitură dată pa 
spate. Se întoarse şi recunoscu omul lugubru. 

— Contemplaţi o asemenea scenă ? îi zise acesta cu o 
yoce gravă. 

•>— Da domnule, replică d. Pickwick. 
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— Şi vă felicitaţi că v'aţi sculat atât de timpuriu ? 
D. Pickwick făcu un semn de aprobare. 
— Ah ! trebue să te scoli prea de timpuriu, în adevăr, să 

vezi soarele în splendoarea lui, căci strălucirea sa durează rare 
ori ziua toată. începutul zilei şi dimineaţa vieţei nu sunt — vai ! 
— de cât prea apropiate în asemănare ! 

— Ai dreptate, domnule. 
— Se zice adese ori, continuă omul, vremea e prea fru

moasă în astă dimineaţă — n'o să ţie. Cât e de adevărat şi cu cât 
adevăr se aplică această reflecţie existenţei noastre! Ce n'v- a 
să-mi revăd zilele copilăriei, sau—mai bine—să le uit pentru tot
deauna! Dar nu. Din zilele fericite ne rămâne parfumul amin
tirii. — Şi această fermecătoare reminiscenţă persistă până 
în adâncul bătrâneţii, când să ne îmbete, când să ne chinue ! 

— Aţi avut mari necazuri ? întrebă d. Pickwick cu mul
tă compătimire. 

— O, da desigur, replică omul lugubru cu o voce saca
dată, mult mai multe decât mi s'ar crede văzându-mă azi. Se opri 
un minut şi reluă brusc : „Aţi gândit vreodată, într'o dimineaţă 
ca aceasta, ce dulce şi delicioasă treabă ar fi să te înneci ?" 

— Nuu... Ferească Sfântul ! făcu d. Pickwick dând îna
poi puţin, de teamă că străinul ar fi având poftă să-1 arunce 
peste parapet, în chip de a face o experienţă. 

— Eu, m'am gândit adese ori, urmă omul lugubru fără 
să aibă aerul că a remarcat această mică mişcare. Apa aceasta 
rece şi liniştită pare că mă invită în murmurul ei : în ea a căta 
repaosul şi uitarea. Sări... bâldâbâc... te sbaţi un moment... valul 
se ridică deasupra capului... vârtejul îşi şterge ultimile cercuri... 
apa redevine limpede... şi durerile sunt pentru totdeauna stinse ! 

Ochiul cavernos al omului lugubru arunca flăcări în 
vreme ce vorbia astfel. Dar aceasta exaltare momentană se potoli 
repede ; apoi se întoarse cu un aer liniştit şi zise. : 

— Destul cu acest subiect ; aş vroi să vă vorbesc despre 
altceva. M'aţi invitat eri seară să vă citesc o anecdotă şi aţi 
ascultat cu atenţie. 

— De sigur, zise d. Pickwick, şi gândeam... 
— Nici opiniunea nu v'am cerut, întrerupse omul lugu

bru, nici nevoe de ea n'am. Călătoriţi- ca să vă amuzaţi şi 
pentru a vă instrui. Presupuneţi că v'aş adresa un manuscris 
curios... Daţi-mi atenţiune : nici lipsit de probabil, nici extra
ordinar, dar curios ca o pagină dintr 'un roman al vieţei reale ; 
l-aţi comunica dvs. clubului de care mi-aţi vorbit atât de des ? 

— Desigur, dacă doriţi, chiar îl vom tipări în analele clu 
bului. 

— II veţi avea, dar, replică omul lugubru; Aoresa dvs. ? 
D. Pickwick comunicându-i itinerarul său probabil, 

omul lueubru îl notă cu er i iă în Dortofoliul său, condu-e savan-
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iul gentleman la hotel şi refuzând gustarea ce-i oferise, se îh-< 
depărta încet şi posomorât. 

Cei trei tovarăşi ai d-lui Pickwick îl aşteptau să atace 
dejunul de dimineaţă, aranjat gata pe o masă într 'un chip sedu
cător. Se aşezară cu ci, şi şunca părpălită la grătar, oulele, ca
feaua, ceaiul şi restul începură să dispară cu o rapiditate ce do
vedea, deodată, bunătatea cărnii cât şi pofta călătorilor. 

— Acum, zise d. Pickwick, e vorba să ştim cum vom merge 
la conacul moşiei zis Manor Farm. 

— Am face bine să consultăm chelnerul, sugeră d. Tup« 
man şi acest înţelept sfat fiind primit după cum merita, chel
nerul fu chemat şi consultat. 

— Dingley-dell, domnule ? Cincisprezece mile, domnule ţ 
drumul care tae de-a dreptul, drum rău... Un poştalion, domnul ?, 

—- Un poştalion nu ţine de cât doi, răspunse d. Pickwick, 
— E adevărat, domnule. Cu toate acestea vă cer ertare, 

avem o foarte frumoasă brişcă cu patru roate : două locuri în 
fund, un loc pentru conaşul care conduce... Oh ! vă cer ertare, 
iomnule, nu ţine de cât trei. 

— Cum să facem ? zise d. Snodgrass. 
— Poate că cuiva dintre domnişori i-ar plăcea să facă 

drumul călare, zise chelnerul privind pe d. Winkle. Avem foarte 
buni cai de şea, domnule. Oamenii d-lui Wardle, venind la Ro
chester, i-ar înapoia, domnule. 

— Gata afacerea strigă d. Pickwick. Winkle, vrei să facî 
drumul călare ? 

D. Winkle încercă în cele mai secrete cute ale inimii sale, 
îndoeli covârşitoare asupra ştiinţei călăriei — dar, cum n'ar fi 
vroit să lase a se presupune îndoeli, răspunse numai decât cu o 
nobilă îndrăzneală : „De sigur voi fi încântat !" Se repezise sin
gur în suliţa destinului :.nu mai era chip să dea îndărăt. 

— Aduni-i la ora unsprezece, zise atunci d. Pickwick 
chelnerului. 

— Foarte bine, domnule, replică acesta şi eşi. 
Gustarea sfârşită, călătorii urcară în camerile lor pentru" 

a-şi pregăti calabalâcul ce vroiau a lua. 
D. Pickwick terminase aranjamentul preliminar şi privea 

în stradă pe deasupra storurilor cafenelei, când chelnerul intră 
şi anunţă că brişcă era gata, ceiace fu confirmat de apariţia ca-
leştii înapoia storurilor. 

Era o cutiuţă boită verde, pusă pe patru roate. In partea 
dinainte se ridica un fel de prepeleac pentru vizitiu, în partea 
dinapoi se găsea o bancă îngustă pentru doi pacienţi. Această 
curioasă maşină era pusă în mişcare de un enorm cal brun, pe 
care se putea studia osteologia în bună voe. Un ajutor de grăj-
dar ţinea hăţurile. Pentru d. Winkle, un alt cal imens, după 
aparenţă rudă de aproape cu animalul dela brişcă. 

— Ajută. Doamne ! zise d. Pickwick, când li se punea 
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pachetele în călească ; Domnul într'ajutor ! Cine are sa con
ducă ? Nu m'am gândit de loc la asta. 

— Dumneavoastră, fireşte, replică d. Tupman. 
— Fireşte, adaogă d. Snodgrass. 
— Eu ! strigă d. Pickwick. 
— Nu e nici cel mai mic pericol, domnule, insinua aju-

torul-grăjdar. Vi-1 garantez pentru blândeţe : un copil în faşe 
l-ar conduce. 

— Nu e sperios, ai ? 
— Sperios ! Nu cârmeşte, chiar când ar vedea trecând 

un căruţ întreg, încărcat de maimuţe cu coada în foc. 
Această din urmă recomandaţie era convingătoare. D, 

,Tupman şi d. Snodgrass fură închişi cu grijă în ladă. D. Pick-
,wick urcă pe prepeleacul său şi-şi sprijini picioarele pe-o scân
dură îmbrăcată cu o pânză ceruită ce presupunea că e destinată 
acestei întrebuinţări. 

— Acum, Briliant Wiliam, zise valetul ajutorului, dă 
hăţurile conaşului. Briliant Wiliam, astfel botezat fără îndo
ială din cauza părului gras şi a figurei unsuroase, puse curelele 
în mâna stângă a d-lui Pickwick, în timp ce superiorul lui stre
cura biciul în mâna dreaptă a filosofului. 

— Stai frumos ! strigă d. Pickwick, căci marele palru-
ped manifesta o înclinaţiune decisă de a da înapoi până să intre 
î n fereastra cafenelei. 

— Stai frumos ! repetară d-nii Tupman şi Snodgrass din 
lada lor. 

— Se joacă niţeluş, d-lor, iată tot, zise primul grăjdar, cu 
Un ton încurajator. Ţine-1 un moment Wiliam. 

Substitutul domoli vioiciunea animalului şi grăjdaruJ 
şef alergă să ajute pe d. Winkle a urca în şea. 

— Pe partea cealaltă, domnule, vă rog. 
— Să mă spânzuri, dacă nu era gata boerul să încalice cu 

faţa la coada calului ! zise un surugiu strâmbându-se la chelne
rul hotelului, care părea că gustă o satisfacţie de nedescris. 

D. Winkle primind acest aviz se înălţă în şea cu dificul
tăţi, atâtea cât ar fi îndurat ca să escaladeze un vas de război 
pentru prima oară. 

— E totul bine ? întrebă d. Pickwick, turmentat de un 
sentiment intuitiv că totul mergea rău. 

— In regulă, răspunse slăbuţ d. Winkle. 
— La drum ! strigă valetul grajdului. Ţineţi-vă bine, 

domnule. 
Şi printre exploziile de râs ale asistenţilor, trăsura şî 

calul de şea o rupseră din loc, d. Pikwick pe capra unuia, d. 
Winkle pe dosul celuilalt. 
„ — D a r pentru ce merge aşa de-a curmezişul ? întrebă d, 
Snodgrass din interiorul cutiei sale, pe d. Winkle pe şeaua sa. 

— Nu înţeleg nimic, replică nenorocitul cavaler, al cărui 
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cal în adevăr înainta într 'un chip excentric, cu o parte a piepi 
tului înainte, capul într 'o parte a drumului, coada în cealaltă. 

D. Pickwick n'avea vreme să observe ceiace se petrecea 
înapoia lui, căci era obligat să-şi concentreze toate facultăţile 
asupra conduitei animalului înhămat la trăsură, care desfăşura 
curiozităţi, foarte amuzante pentru un spectator dezinteresat, 
dar foarte puţin liniştitoare pentru cei ce se găseau târâţi să 
le urmeze. Tot bălăbănind din cap într 'un chip neplăcut, chiar 
supărător, trăgea în hăţuri cu atâta putere că bietul domn 
Pickwick avea cea mai mare trudă să-i reziste ; iar, culmea ne-
norocirei, mai arăta şi o stranie plăcere să se arunce când de-o 
lăture când de alta a drumului. Acolo se opria scurt ; apoi por
nea din nou câteva minute cu o iuţeală ce fiziceşte ar fi fost 
imposibil să o domoleşti. Execută această manevră pentru a 
zecea oară, când Snodgrass zise tovarăşului său : 

— Dar ce-o fi având acest cal ? 
— Habar n'am, răspunse d. Tupman. N'o fi, oare, sperios!?, 
D. Snodgrass vroia să replice, când fu întrerupt de un 

strigăt al d-lui Pickwick. 
— Haida-de ! mi-a căzut biciul. 
I n acest moment, d. Winkle, cu pălăria înfundată pe u« 

rechi sosea în trap pe enormul cal, ce-1 sgâlţia cu atâta violenţă 
pârînd că-1 sfărîmă în bucăţele. 

— Winkle, îi strigă d. Snodgrass, tu care eşti băiat bun, 
ridică, tu, biciul. 

D. Winkle, aplecându-se înapoi trase hăţul cu atâta sfor
ţare că faţa i se învineţi. Când ajunse în fine să-şi oprească 
marele cursier, scoborî, întinse biciul d-lui Pickwick, şi, apu
când frâul, se opinti să urce din nou în şea. 

Nu putem spune şi nici atât de uşor de priceput nu e, 
dacă marele cal în inocenta veselie a inimei lui, vru să se joace 
cu d. Winkle, sau îşi închipui că ar fi mai nimerit să facă 
drumul fără călăreţ, — dar oricari ar fi motivele determinante, 
fapt este că de-abia d. Winkle atinse frâul, când animalul lă
sând capul în jos, H făcu. să alunece pe deasupra şi o tuli înapoi, 

— Drăguţule ! zise d. Winkle cu voce ademenitoare ; 
drăguţul meu, scumpule ! 

Aşi ! Drăguţul era pus la o probă de măgulire şi cu cât: 
d. Winkle se silea să se apropie de el, cu atât avea grijă el să 
se ţie mai la distanţă : astfel că după zece minute, cu toate giu-
giulele şi cu toate şiretlicurile, d. Winkle şi marele cal, după 
ce se învârtiseră mereu unul în jurul altuia, se găsiră exact în 
aceiaş poziţie. Era o situaţie foarte neplăcută din toate punc
tele de vedere, mai cu seamă pe un drum pustiu, unde nu-şi1 

putea procura nici un ajutor. 
Prelungindu-se manejul câtva timp încă, d. Winkle strigă 

tovarăşilor : 
— Ce mă fac ? Ny mă mai pot urca ! 
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— Ai face bine să-1 conduci astfel până ce ajungem ia o 
barieră ; replică d. Pickwick de pe capra sa. 

— Dar nu vrea să meargă ! strigă d. Winkle, vă rog să-1 
ţ .neţi niţel. 

• D. Pickwick era personificarea îndatorirei şi umanităţei. 
Aruncă hăţurile pe spatele calului său, scoborî de pe prepeleac, 
conduse cu grijă brişcă dealungul unui gard, să nu împiedice 
drumul, se întoarse către tovarăşul său să-1 ajute în nevoia ce 
se găsea, lăsând în plata Domnului pe domnii Tupman şi Snod-
grass. îndată ce calul văzu pe d. Pickwick înaintând către el 
cu un bici mare în mână, făcu să urmeze mişcărilor de rotaţie 
cu care se amuzase până atunci, o mişcare retrogradă atât de 
decisă, că îl forţă pe d. Winkle, care nu vroia să lase sfârcul 
că]iâstrului, să meargă cu o viteză extremă către Rochester. D. 
Pickwick sări într'ajutor, dar cu cât d. Pickwick fugea înainte, 
cu atât calul fugea înapoi. Copitele îi răsunau pe drum, praful 
sbura în jurul lui, şi în fine, d. Winkle, al cărui braţ era aproape 
scos din încheeturi, fu obligat să lase căpăstrul. Calul se opri, 
iprivi împrejur cu un aer mirat, se întoarse şi o luă în trap 
către graidul lui, lăsând acolo şi pe d. Winkle şi pe d. Pickwick, 
ce schimbau între ei priviri de parapon. De odată, mersul unei 
trăsuri la mică distanţă le atrase atenţiunea ; întoarseră capul : 
„Numai asta ne mai lipsea ! se văicări d. Pickwick cu disperare ; 
iacă şi calul celalt că pleacă". 

Asta nu prea era adevărat. Ducipalul dela cutie se spe« 
tiase de sgomotul ce făcuse tovarăşul său ; el avea hăţurile pe 
gâc. se poate închipui rezultatul fără greutate. îş i făcu de cap 
târînd cu repeziciune pe d-nii Tupman şi Snodgrass. Valeu ! 
f 'ar păţania lor nu ţinu mult. D. Tupman scos din pepeni, se 
aruncă într 'un gard viu, d. Snodgrass urmă instinctiv exemplul 
să i , Calul sfărîmă căruţa de un podeţ de lemn, separă roatele 
de furcă, furca de ladă, şi în cele din urmă, rămase nemişcat, 
contemplând extaziat ruinele ce cauzase. 

Prima grijă a celor doi prieteni rămaşi teferi fu să scoată 
din patul de ciulini pe ceilalţi doi tovarăşi naufragiaţi. Când 
reuşiră, îşi dădură seama cu o satisfacţie de nedescris că bieţii 
oaaieni nu suferiseră pierderi serioase, ci se mulţumiseră nu
mai cu numeroase sfâşieri de haine şi pe piele. începură, dar, 
împreună, să scoată calul din sfărîmătureîe poştalionului ; când 
ac : istă operaţie complicată fu sfârşită, aşezară calul în mijlo
cul lor şi urmară drumul încetişor, abandonând tristei lui soarte 
gesturile căruţului. 

O oră de mers aduse călătorii noştri în preajma unuî 
bănuleţ aşezat între doi ulmi pe marginea şostffei. Se vedea din 
fa<& un şopron mare şi o firmă enormă ; din spate una sau două 
toogâldeţe diforme ; şi împrejur îngrămădite într 'o stranie 
c ° n f u j z i e ' hambare ruinate şi magherniţe acoperite de muşchi. 
*Jn ţăran, purtător al unui cap roşu, lucra în grădină. D. Pick-
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wick îl zări şi-i strigă : „Ei, ăla de colo !"• Ţăranul se ridică 
încetişor, îşi făcu streaşină ochilor cu mâna şi examina rece pe 
Pickwick şi tovarăşi. 

— Ei dumneata, de acolo ! repetă d. Pickwick, 
— Ei, eu sunt, răspunse căpăţâna roşcată. 
— Cât mai e de aci până la Dingley-dell ? 
— Şapte mile din cele bune. 
>— Drumul e bun ? 
— Nu, răspunse ţăranul. Apoi după ce supuse pe călă

torii noştri unui nou examen, reîncepu lucrul, fără să se ocupe 
de ei mai mult. 

— Am vroi să lăsăm calul ăsta aci, reluă d. Pickwick. 
— Să lăsaţi calul aci ? repetă omul sprijinindu-se în sapă 
— Chiar aşa, răspunse d. Pickwick care şi înaintase cu 

bidiviul până la poarta gardului grădinii. 
— Stăpână ! urlă omul roşu ieşind din zarzavaturi şi pri-» 

yind calul cu un aer bănuitor ; stăpână ! 
O femee mare, osoasă şi dreaptă ca o scândură, răspunse 

la această chemare. Era acoperită cu un halat de pânză groasă 
cu talia la un deget de supţiori. 

— Mămucă, dragă, zise d. Pickwick apropiindu-se şi fă
când uz de vocea sa cea mai convingibilă, putem lăsa acest cal 
aci ? 

Ţăranul mormăi ceva în urechea femeiei. Aceasta privi 
caravana întreagă de sus până jos şi după un minut de gândire, 
răspunse : „Nu, n'avem inimă !" 

— N'are inimă ? repetă d. Pickwick, ce-mi vorbeşte de 
inima ei ? 

— Am mai fostără anchitaţi data alaltă, zise femeea in
trând, destula belea. 

— Iată lucrul cel mai ciudat ce mi-a ieşit până acum în 
cale, de când călătoresc, strigă d. Pickwick, plin de uimire. 

— Cred... mi se pare chiar, murmură d. Winkle amicilor, 
săi, cred că presupun că noi am fi şterpelit calul. 

— Cum ? strigă d. Pickwick cu o explozie de indignare. 
D. Winkle repetă modest opiniunea ce exprimase. 
— Ei omule ! strigă d. Pickwick iritat, bănueşti, dar, că 

am fi furat calul ? 
— Eu nu bănuesc nimic, sunt sigur ! răspunse omul cu 

căpăţâna roşie, întrebuinţând un fel de surâs ce-i strâmba fizio
nomia dela o ureche la alta : şi vorbind astfel, intră în casă ză
vorind cu mare grijă uşa. 

— Ca'ntr'un vis ! strigă d. Pickwick, un vis hidos ! O, 
cer, se poate închipui un om mergând toată ziua, urmat de u n 
cal spăimântător, de care nu se poate cotorosi !? 

Abătuţi, pickwickienii se puseră din nou în mers. Enor
mul patruped, pentru care simţeau cel mai Drofund desgust, mer
gea încetişor pe urmele lor. 
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După amiaza era înaintată bine când cei patru amici ai 
noştri, mereu urmăriţi de belaliul cal, sosiră în fine la drumea
gul ce ducea la conacul moşiei. Cu toate că se apropia sfârşitul 
oboselilor, satisfacţiunea le era năpraznic înghiţită de cara
ghioasa lor aparenţă : hainele sfâşiate, feţele sgâriate, ghetele 
murdare, figurile extenuate ; iar colac peste pupăză, grozavul 
cal ! Oh ! cât îl blestema d. Pickwick. Din timp în timp arunca 
asupra lui priviri în cari se luptau între ele ura şi dorinţa unei 
crude răzbunări. Nu o dată calculase suma probabila ce ar tre
bui să plătească pentru a avea satisfacţia să-i tae beregata ; 
acum tentaţia de a-1 asasina sau de a-I svârli în ducă-se pe pustii 
se prezentă spiritului său cu o înzecită .violenţă. In acest t imp 
înainta într 'una şi la o cotitură a uliţii, fu scos din oribilele-i 
gânduri de apariţia neaşteptată a două personagii. Erau, d. 
•Wardle şi fidelul'său servitor, băeţandrul cel gros şi bucălat. 

— Ei bine, dar unde fuserăţi ? întrebă boerul ospitalier. 
iV'am aşteptat toată ziulica. Aveţi aerul a fi obosiţi. Ce ? sgâ-
rieturi ! Nu răni... sper. Nu.... m'am liniştit. Aţi fost răsturnaţi? 
Nu vă faceţi sânge rău, e un accident obişnuit prin meleagurile 
noastre. Joe, bată-te Dumnezeu, iar dormi ? Joe, ia calul şi du-l 
la grajd. 

Borţosul Joe ţinu de frâu calul fatal şi se târî cu pas le
nevos înapoia companiei, în vreme ce bătrânul boer se căznea 
sâ-şi consoleze musafirii de păţaniile aventuroase, ce socoti. 
Seră nimerit să-i comunice. 

Sosiţi la conac, începură prin a intra prin bucătărie, zi-
cându-le : „Vom repara totul aci şi pe urmă vă voi duce în sa
lon. Ema, adu tu nişte vişinată. Acum Ioano, un ac şi aţă. Ma« 
rio, şervete şi apă. Haideţi, repede fetelor, grăbiţi". 

Trei sau patru fete grăşcene şi vesele se împărţiră repede 
în căutarea lucrurilor cerute, în timp ce o pereche de servitori, 
cu capetele rotunde şi feţele largi se sculară de pe scaunele ce 
ocupau în jurul căminului, în Mai ca la Crăciun, se scufundară 
în întunericul diferitelor unghere şi reeşiră îndată armaţi : care 
cu uri borcan de vax, care cu o jumătate duzină de perii. 

— Haideţi, repede ! repetă bătrânul boer. Dar fu o îndem
nare de prisos, căci o servitoare turna vişinată, alta aducea şer
vetele, şi unul din bărbaţi apucând piciorul d-lui Pickwick pe 
nepoftite, cu pericolul iminent de a-1 face să-şi piardă echili
brul, freca cu peria cişmele cu atâta căldură că bătăturile îi ro
şiră la alb. I n acelaş timp, alt servitor freca pe d. Winkle cu o 
enormă perie, scoţând din gură acel vâjâit ce au de obicei să* 
scoată rândaşii de grajd când ţesala un cal. 

Cât priveşte d. Snodgrass, după ce termină spălătura sa
cramentală, întoarse spatele la foc şi, savurând cu deliciu vişi
nată sa, examina încăperea unde se găsea. 

După descrierea ce ni-a făcut, era o cameră vastă, pavată 
c i cărămizi roşii. Căminul părea imens; plafonul se onora cu o 
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bogată garnitură de funii de ceapă, de şunci şi de costiţe ; pere
ţii erau înfrumuseţaţi cu mai multe cravaşe, cu o şea si /cu o 
veche şi ruginită flintă cu cremene. Deasupra acesteia, se citea 
cu litere mari : ÎNCĂRCATA, şi aşa trebue să fi fost de cel 
puţ in o jumătate de veac, dacă ar fi să credem aparenţa sa şi 
aceia a inscripţiei. U n bătrân cuc, cu mişcarea liniştită şi so
lemnă tictăcăia grav într 'un colţ, în t imp ce un ceasornic de ar
gint, de o egală antichitate, se legăna într 'unul din numeroasele 
cârlige de care zidul era plin. 

— Sunteţi gata ? întrebă bătrânul boer oaspeţii când îî 
yăzu bine spălaţi, bine cârpiţi, bine periaţi, în fine, restabiliţi. 

— Da, gata, răspunse d. Pickwick. 
•— Atunci veniţi cu mine. 
Trei din călători îl urmară traversând multe şi întorto-

chiate coridoare, completaţi fiind la uşa salonului de către d. 
Tupman, care se rătăcise să fure un sărut Emi, cu preţul unui 
oarecari număr de buşeli şi sgârâituri. După acestea, bătrânul 
îi introduse zicând : 

Domnilor, fiţi bineveniţi la Manor Farm ! *) 

CAP VI. 
0 soarea de a'tă data. 

Mai mulţi musafiri, adunaţi în salon, se ridicară ca să 
primească nouii veniţi, şi, în timp ce se îndeplineau formalită
ţ i le ceremonioase de introducere, d-1 Pickwick avu răgazul să 
examineze figura asistenţilor şi să mediteze asupra caracterului1 

şi ocupaţiunilor lor. Era o desfătare ce-şi dădea, de altfel ca 
mulţi oameni mari. 

O prea bătrână cucoană, cu o bonetă enormă şi cu o rochie 
'de mătase în culori pălite, ocupa locul de cinste în unghiul 
drept al căminului. Nu era un personaj oarecare, ci însă-şi 
mama d-lui Wardle. Mai multe certificate, probând cât de bine 
a fost crescută şi că nu şi-a schimbat bunul drum îmbătrânind, 
erau atârnate pe pereţi, sub formă de peisagii în canava, alfa-
•bete în savante împunsături de ac, nu mai puţin antice, şi mâ
nere de ceainice în mătase cărămizie, de-o mai recentă epocă. 
iTanti-domnişoara, cele două fiice şi d-1 Wardle, grupaţi împre
j u r u l bătrânei cucoane, păreau că se luptă care mai de care a-i' 
dovedi atenţiunile cele mai neobosite. Una-i tinea cornetul a-

') Manor's = castelele nobililor în epoca feudală, transformate în co
nace de moşii în evul modern; farm = moşie (odinioară), fermă (mai târziu), 
căci şi în Anglia latifundiile au suferit reduceri, — proprietarului rămânând 
suprafaţa din jurul fostului castel. Din combinaţia acestor două cuvinte co
mune, autorul a scos propriul «Manor Fam» păstrat in toate traduceriie, 
afară de cea franceză, care-1 naturalizează prin «manoir ferme», ceiace pre
zintă nu numai o apropiere fonetica dar si ua înţeles identic, aceleaşi stări 
«xistând si în Franţa. 
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custic, alta o portocală, iar a treia un şip cu miroase, în timp ce 
d-1 Wardle tampona cu grijă pernele ce o suportau. De cealaltă 
parte a căminului stătea un bătrân, înzestrat cu o înfăţişare bi
nevoitoare şi cu un cap chel, — era preotul din Dingley-deîl ; 
alături de el se găsea nevastă-sa, o bătrâioară cu fisionomia ro
bustă şi cu faţa însufleţită, ce păreau a prezice, că dacă era sa
vantă în fabricarea tuturor lichiorurilor întremătDare, confec-
iţionabile de o bună menajeră, ştia de asemenea să le şi admi* 
nistreze, poate cam des. Un omuleţ, purtător al unui cap asemă
nător unui măr domnesc, vorbea într 'un colţ cu un bătrân gros, 
m vreme ce alţi doi sau trei bătrâni şi tot atâtea cucoane bătrâne 
stăteau, drepţi şi nemişcaţi pe scaunele lor, examinând nemilos 
pe d-1 Pickwick şi tovarăşii săi de drum. 

— Mamă ! zise d-1 Wardle, cât îi ţinea gura, d-1 Pick
wick. 

— Oh ! făcu bătrâna lady, scuturând din cap, nu te aud. 
— D-1 Pickwick, mamă mare ! strigară împreună cele 

două tinere domnişoare. 
— Ah ! reluă bătrâna, bine ; nici nu e mare lucru. N'o 

să-şi bată capul cu o babă ca mine, sunt sigură. 
— Vă asigur, doamnă, zise d-1 Pickwick, luând mâna bă

trânei lady şi vorbind atât de tare, că bunăvoitoarea sa figură 
se făcu stacojie, vă asigur, doamnă, că nimic nu mă farmecă mai 
mult de cât să vaci, în fruntea unei atât de frumoase familii, o 
peisoană de vârsta d-vs., părând încă tânără şi sănătoasă. 

— Ah ! reluă bătrânica, dupe o scurtă pauză, toate astea 
sunt irumoase, sunt sigură ; dar nu aud. 

— Mama mare e indispusă acum, zise încetişor miss Isa
bella Wardle, dar vă va vorbi îndată. 

D-1 Pickwick exprimă printr 'un semn graba sa de a crede 
infirmităţilor vârstei, şi întorcându-se, luă parte la conversaţia 
generah" 

— încântătoare locuinţă ! Situaţie delicioasă ! zise el. 
— Delicioasă ! repetară d-nii Snodgrass, Tupman şi 

Winkle. 
— Da, mă mândresc cu ea ! răspunse d-1 Wardle. 

—Domnule, zise omul cu capul ca mărul domnesc, nu e 
o bucăţică de pământ mai bună în tot comitatul Kentului, nu e, 
de loc, domnule. Sunt sigur că nu e ! Şi privi în jurul său cu 
aer triumfător, ca şi cum ar fi fost violent contrazis de cineva, 
pentru care fapt, luă măsuri să-i impue tăcere. Nu e o bucăţică 
de pământ mai bună în tot comitatul Kentului, repetă omul cu 
capu? ca mărul domnesc, dupe o pauză. 

— Afară de fâneaţa lui Mullins, articula solemn gentle
manul cel gros. 

—Ceairul lui Mullins ! strigă celalt cu profundă scârbă* 
. *- E un pământ excelent, insinua încă odată omul gros. 

*— Da, desigur, zise un al treilea borţos. 
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— Toata lumea ştie asta, continuă corpolentul musafir 
Omul cu capul ca mărul domnesc privi îndoelnic împre

jurul lui ; dar găsindu-se în minoritate absolută, luă un aer de 
superioritate compătimitoare şi numai adaogă nimic. 

— Despre ce se vorbeşte ? întrebă bătrâna damă pe una 
din nepoatele sale cu o voce foarte ridicată ; căci, după obiceiul 
surzilor, nu-şi putea imagina că şi alţii ar putea auzi ce zisese 
ea însăşi. 

— Vorbesc despre pământ, mamă mare. 
— Ce spun despre pământ ? S'a întâmplat ceva ? 
— Nu, nu. D-l Miller zicea că pământul nostru este mai 

bau de cât lunca lui Mullins. 
— Ce se amestecă el ? întrebă bătrâna cu indignare. Mil

ler e un obraznic care se crede, poţi să-i spui asta din partea 
mea. Dând această sentinţă, bătrâna cucoană se îndreptă şi privi 
;de1.iquentul cu un aer sever, fără să se îndoiască un moment că 
ceia ce vorbise, ar fi fost auzit de toată lumea. 

— Haida, acum '. făcu d-l Wardle grăbindu-se cu natu
rală grijă să schimbe vorba ; ce spuneţi de un w h i s t 1 ) , d-le 
Pickwick ? 

— Ţiu la el mai mult ca la orice ; dar, vă rog, nu-1 faceţi 
numai pentru mine. 

— Oh, vă asigur că mama ţine mult la whist. Nu e ade-
yărat, mamă ? 

Bătrâioara, care era mai puţin surdă asupra acestui su« 
biect, faţă de oricare altul, răspunse afirmativ. 

— Joe ! Joe ! strigă bătrânul boer. Joe ! blestemat băiat... 
'Ah ! Iată-1. Pune mese de joc. 

Letargicul tânăr duse la bun capăt, fără alt stimulent a-
ranjatul a două mese de joc : una pentru whist, alta pentru 
alte jocuri. Jucătorii de whist erau : d-l Pickwick cu bătrâna 
lady şi d-l Miller cu gentlemanul gros. Celalt joc coprindea res
tul societăţii. 

Whistul fu condus cu tot seriosul, cu toată gravitatea ce 
reclamă acest act solemn, căruia, dupe noi, greşit si fără res
pect i s'a dat numele de joc. Dar la masa rotunda, începu ho
hote atât de sgomotoase, cari înrăutăţiră simţitor reflexiunile 
d-lui Miller. Acest nenorocit personaj nefiind atâta d^ absorbit 
de jocul său cât ar fi trebuit să fie, cădea în greşeli, în crime 
de neertat, care întărită în cel mai înalt grad mânia grosului 
gentleman, şi deştepta proporţional buna dispoziţie a bătrânei 
lady. 

— Ah ! ah ! făcu criminalul Miller cu un ton victorios 
iâcând a şaptea ridicare. Nu puteam juca mai bine, cred ; nu 
mai era posibil să fac un punct în plus. 

') Whist, (sstl, tăcere) joc de cărţi: două partizi de câte 2 persoane 
aranjaţi vis-a-vis. joc ce cere tăcere. 
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Bătrâna nu-1 lăsă multă vreme în această fericită situaţie 
ţie spirit. „Miller ar fi trebuit să tae, zise ea ; nu e adevărat, 
domnule ?" 

Jucătorul nenorocos făcu apel la generozitatea partene
rului său şi zise pe un ton dubitativ : „Trebuia în adevăr, să 
tai ?•" 

— Desigur, domnule, răspunse uscat domnul cel gros. 
•— Sunt dezolat, replică Miller cu desnădejde. 
— E şi timpul ! bombăni partenerul său. 
— Două de onoare. Face opt, zise d-1 Pickwick. 
Se dădu cărţile din noii. 
— Puteţ i să mai faceţi una ? întrebă bătrâna, 

. — Da, răspunse d-1 Pickwick. Dublă, simplă şi rob-ul. 
— Nu s'a mai văzut asemenea noroc ! observă d-1 Millef. 
— Nici cărţi atât de ticăloase ! adaogă domnul cel gros. 
O tăcere solemnă urmă. D-1 Pickwick era glumeţ, bătrâna 

atentivă, domnul cel gros certăreţ şi d-1 Miller fricos. 
t— încă o partidă dublă ! strigă bătrâna triumfând, pu

rtând sub sfeşnic o piesă de şase peni şi jumătate, fără efigie, 
*pre amintirea faptului. 

— încă o partidă dublă; domnule, zise d-1 Pickwick. 
— O ştiu prea bine, domnule, replică grosul gentleman' 

înăcrit. 
In cursul altei partide, al cărei rezultat fu la fei, d-1 Mil

ter avu nenorocul să zică că renunţă. Şi domnul cel gros începu 
să nu mai fie stăpân pe zăpăceala sa. Cucoana bătrână, din con
tră, aştepta din bine în mai bine, pe când nenorocitul Miller pă
rea şi mai puţin în elementul său ca şi un delfin într'o plasă. 
Când whistul fu terminat, gentlemanul cel gros se retrase în-, 
tr 'un colţ şi rămase complet mut vreme de un ceas şi douăzeci şi' 
şapte de minute : atunci, numai, eşind din parapon, oferi d-lui 
Pickwick o priză de tabac, cu aerul generos al unui om ce iubi
rea creştinească îl face să erte injuriile primite. 

I n acest timp, jocul de la masa rotundă continua cu vese» 
lie. Isabela Wardle se întovărăşise cu d-1 Trundle, Emilia 
Wardle cu d-1 Snodgrass, şi ce e şi mai şi, d-1 Tupman cu tanti-
domnişoara formaseră de asemenea o societate de socoteli şi de 
galanterii. Bătrânul Wardle era în culmea bucurii, conducea 
banca cu atâta şiretenie, cucoanele arătau atâta lăcomie la câştig, 
că un tunet de hohote răsuna continuu în jurul mesei. Era o 
bătrână lady care era mereu obligată să plătească pentru o ju
mătate duzină de cărţi. Tot poporul râdea la fiece rând, şi când 
bătrâna lady avea aerul necăjit la plată, se râdea şi mai tare :: 

atunci faţa i se înveselea treptat, şi sftrşia prin a face cor cu 
ceilalţi. Când tanti-domnişoara făcea un mariaj, tinerele per-< 
soaie exploadau din nou şi tanti-domnişoarei îi trecea cheful ;' 
dar ea simţea mâna d-lui Tupman care apuca pe aceea a sa pe 
sub masă, şi figura sa se înveselia de asemenea, apoi lua o mutră 
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de răutăcioasă, ca şi cum mariajul n'ar fi fost tocmai atât de 
departe de chestiunea ce se prepunea. Atunci toată lumea reîn
cepea să râdă, mai vârtos bătrânul Wardle care se amuza de o 
glumă cel puţin atât cît tinerele persoane laolaltă. In acest t imp, 
d-1 Snodgrass murmura mereu în urechea partenerei sale senti
mente poetice, ceia ce îndemna pe un bătrân gentleman să facă 
o dată cu împerecherea cărţilor, aluziuni la împerecherea în 
viaţă şi alte remarce poznaşe şi răutăcioase, însoţite de ochiade 
cu înţeles, lovituri de coate şi surâsuri. Ilaritatea companiei se 
redubla şi, în special, aceea a soţiei susnumitului bătrân gent
leman. Din timp în timp d-1 Winkle edita cuvinte galante, 
foarte cunoscute în oraş, necunoscute în provincie ; dar, cum 
toată lumea râdea din inimă, le găsea excelente şi d-1 Winkle 
era strălucitor de onoare şi de glorie. In ce priveşte binevoitoa
rea faţă bisericească, privea această scenă cu un aer c-itisfăcut, 
căci bătrânul era fericit să vadă feţe fericite în jurul lui ; cu 
toate că bucuria fu destul de sgomotoasă, cum venea din inimă, 
ou din buze, era bucurie adevărată, ori ce s'ar zice. 

Serata se scurse repede în sînul acestor recveaţiuni. După 
un supeu simplu şi substanţial, un cerc sociabil fu făcut în ju
rul focului, şi d-1 Pickwick declară că nici odată în viaţa sa n'a 
resimţit mai multă fericire şi n'a gustat mai cu plăcere clipele, 
care — vai ! sunt prea fugitive, — ca acum. 

Bătrânul ospitalier stătea ceremonios alături de fotoliul 
marnei sale, ţinându-i una din mâni între ale lui : „Iată tocmai 
ce iubesc mai mult, zise el. Cele mai fericite momente ale exis
tenţei mele le-am petrecut în jurul acestui cămin şi simt plă
cere să-i fac atâta foc până ce căldura ajunge de nesuferit. Ve
deţi pe mamă-mea, — se aşeza lângă cămin pe acest mititel scău« 
liaş, când era copilită. Nu e adevărat, mamă ? 

Bătrâna mişcă din cap cu un surâs melancolic şi se vă
zură prelingându-se pe obrajii săi acele lacrămi involuntare ce 
isbucnesc la aducerea aminte a vremurilor vechi şi a fericirii 
scurse de lungi ani. 

— Domnule Pickwick, continuă gazda după scurtă tăcere, 
să mă ertaţi dacă vorbesc adesea despre acest colţişor căci îl 
jubesc cu pasiune şi un altul nu cunosc. Bătrâna casă şi câm
piile însăşi pare-mi-se a-mi fi vechi prieteni. Zic. încă, acelaş 
Jucru de bisericuţa noastră ornată de un gros covor de ederă, 
despre care, între noi fie vorba, excelentul nostru amic ce-1 a-
vfcţi de faţă a făcut un cântec la sosirea sa aci. D-lc Snodgrqss, 
îmi pare că ţi-e paharul gol ? 

— Vă cer ertare, replică acest domn, a cărei curiozitate 
poetică, fusese treptat aţâţată de ultima frază a gazdei. Vorbi
răţi , par'că, de un cântec despre ederă ? 

— Amicului nostru să vă adresaţi asupra acestei ches« 
tiuni, zise d-1 Wardle, arătând preotuh 
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— Să îndrăznesc a vă ruga, părinte, să ne faceţi cunoscut 
această compoziţie ? zise atunci d-1 Snodgrass. 

— La urma urmii, răspunse venerabila faţă bisericească, 
e prea puţin lucru şi singura mea scuză de cele ce m'am făcut 
vinovat, e că eram tânăr pe vremea aceea. Ceiace e, cu toate a» 
ccstea, veţi auzi, dacă poftiţi. 

Un murmur de curiozitate fu natural replica şi bătrânul 
popă, ajutat din timp în timp de ce-i sufla preoteasa, începu să 
jeciteze bucata în chestie. O chem, zise el : 

E D E R A 

O curioasă plantă e edera înverzită 
Ce se caţără pe vechile mini ! 
Să se întindă într'una de Domnul e ursită, 
Să întunece cu umbra pe bunii săi vecini. 
Cu praf de secoli vremea o petrece, 
Moloz şi muşchi s'o sature, de poate, 
li dă. In verdea ei mantie ea putrezeşte toate, 
Eternul să-1 păstreze : măreţ, sumbru şi rece. 

Ce plantă extraordinară, 
Bătrâna ederă funerară t 

In umbra neagră, ca'n razele solare 
A ei împărăţie se întinde-n sus şi-n jos : 
Când îmbrăţişează morminte solitare, 
Când încunună turle, trist şi maestos ! 
Şi tot nu-i mulţumită, ea cată alte culmi : 
Trufaş ridică capul spre bolta cea senină ! 
încetişor o înalţă tainic raze de lumină 
Şi-o vezi în vârf de plopi, de sălcii şi de 'îlmi. 

Ce plantă extraordinară, 
Bătrâna ederă funerară ! 

Se prăbuşesc stejarii şi putrezesc platanii. 
Sunt lumi ce mor ; pământul îmbătrâneşte, 
Se nărui monumente, căci le mănâncă anii ; 
Doar ea e veşnic verde, nimic n'o vestejeşte ! 
...Şi omul ce în viaţă într'una se trudeşte 
Sa 'nalte monumente, clădiri, vaste palate 
La ce-i servesc oare ? Când operele lui toate 
Destinul port pe frunte ; La hrana ei serveşte ! 

Ce plantă extraordinară, 
Bătrâna ederă funerară ! 

I n vreme ce binevoitorul pastor repeta versurile pentru 
a doua oară, ca d-1 Snodgrass să ia note, d-1 Pickwick studia cu 
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mare interes expresiunea fizionomiei sale. Luă apoi cvântul 
şi zise preotului : 

— îmi permiteţi, prea sfinte, cu toate că ne cunoaştem 
prea de curând, să vă întreb dacă în cursul carierei, ca minis
tru al evangheliei, n'aţi observat evenimente demne de a fi păs
trate în memoria oamenilor. 

— De sigur, d-le, replică ministrul evangheliei, am ob« 
servat multe împrejurări şi fapte, dar într 'o sferă restrânsă, şi 
toate de natură simplă şi comună. 

— Aţi strâns, cred, câteva note asupra lui John Ed« 
munds ? îeluă d-1 Wardle, care ţinea să-şi pue prietenul în evi
denţă, pentru edificarea noilor săi musafiri. 

1 Vicarul făcu un uşor semn de aprobare şi se prepara sa 
schimbe subiectul conversaţiei, când d-1 Pickwick îi zise : „Scu-
zaţi-mă, domnule ; dar v'aş rămâne obligat dacă mi-aţi spune 
cine era acest John Edmunds ? 

— Tocmai ce mă pregăteam să întreb, adaogă d-1 Snod* 
grass cu vivacitate. 

— V'am prins, strigă vesela gazdă. Va trebui, mai curând 
sau mai târziu, să satisfaceţi curiozitatea acestor domni ; aţi 
face mai bine să profitaţi de împrejurare şi să sfârşiţi pe loc. 

Bătrânul pastor surâse cu bunătate şi-şi apropie scaunul 
de cămin. Ceilalţi membri se strânseră de asemenea, în special 
d-1 Tupman şi tanti-domnişoara, care avea, poate, auzul cam 
tare. Cornetul bătrânei cucoane fu ajustat cu îngrijire ; d-1 
Miller, care adormise în timpul recitării de versuri, fu deştep
tat de ex-partenerul său, prin mijlocul unei ciupituri monito-
rie ' ) , administrata pe sub masă, şi pastorul, fără vre-o prefaţă, 
începu povestea, ce se găseşte printre documentele clubului sub' 
t i t lul : Reîntoarcerea păcătosului. E vorba de reîntoarcerea la 
calea binelui a unui copil rău, care între alte nelegiuiri provo
case şi moartea mame-si şi a tatălui său, un beţiv inveterat de 
altfel şi tată-său. 

„Intr 'un colţ al cimitirului nostru, repauzează un om ce 
I'am întrebuinţat în serviciul meu timp de trei ani. după ulti
mul eveniment. Se pocăise în adevăr şi se îndreptase. Nimeni 
n'a ştiut cât a trăit cine era, nici de unde venea. Era Edmunds, 
păcătosul ocnaş liberat". 

Efectele unei asemenea bisericeşti pilde sunt în totdeau
na urmate de profunde reflecţiuni ce turbură pacinicile obi
ceiuri şi în special somnul. Noroc, însă, că filozoful şi voiajorii 
noştri putură să amâne pentru mai târziu aceste reflecţiuni. 

') Admonitory = monitoire (fr.) monitoriu, citaţie juridică făcuta de auto» 
fitatea eclesiastică sub pedeapsa escomunicării. In cazul nostru e o aluzie 
la lipsa de respect a d-îui Miller care era să doarmă chiar când pastorul 
istorisea. 
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CAP. VII 
Uum d-l Winkle, în loc să tragă cocoşul ca să ucidă coţofana, 
ochi coţofana şi răni co&oşelul. Cum Cricket-clubul din Dingley-
Oell luptă contra celuia din Muggletan şi cum cel din Muggeleton 
mănâncă pe S9sotea'a celuia din Dingley-Dsll. — Şi alte diverse 

materii destul de instructive ţi interesante. 

Obositoarele aventuri ale zilei, sau poate şi influenţa 
somniferă a istorioarei povestită de pastor, operară atât de pu
ternic ssupţa nervilor d-lui Pickwick că de-abia era în pat de 
cinci minute când şi căzu într 'un somn profund. Nu fu scos din 
el de cât a doua zi de dimineaţă, graţie strălucitoarelor raze ale 
soarelui în maestoasa-i ridicare ce pătrundeau în camera sa, şi 
cari păreau trimise cu misiunea de a-i adresa reproşuri. D-l 
Pickwick nu era leneş ; ca un viteaz războinic, sări din cort.. 
iVrem să spunem, din pat. 

— Ce delicioasă regiune ! strigă el cu entuziasm deschi
zând jalozelele. Ah ! când ai simţit influenţa unui asemenea 
peisaj, poţi să consimţi oare să trăeşti ca sa nu vezi în fiece zi 
de cât cărămizi şi ţigle ? Ai putea continua să exişti într 'o lo
calitate vinde să nu mai vezi fân, de cât poate prin grajduri ; 
«ici plante înflorite, de cât doar urechelniţele de pe acoperi
şuri ; nici vaci, de cât cele de pe imperiala tr&mcarelor ? Nimic 
care să-ţi reamintească zeul Pan l), de cât pan-ourile de pe unii 
•pereţi. Ai mai putea consimţi, oare, să tragi pe dracul de coadă 
intr 'un trist locaş de târg ? Pun întrebarea : S'ar mai putea în-
•dura o asemenea existenţă ? 

După ce timp îndelungat, întrebă astfel păreţii şi singu
rătatea înconjurătoare, după obiceiul celor mai mari poeţi, d-I 
Pickwick întinse gâtul, scoase capul prin fereastră şi privi îm
prejurul lui. 

Parfumul fânului proaspăt cosit, dulce şi pătrunzător, 
Urca până la el ; mii de alte parfumuri ale floricelelor grădinii 
îmbălsămau aerul împrejurimilor ; lunca verde strălucea sub 
rouă dimineţei, şi fiecare firicel de iarbă scânteia mângâiat de 
dulcele zefir. In fine păsările cântau, ca şi cum orice lacrimă a 
aurorei ar fi fost pentru ele izvor de inspiraţie. Contemplând 
acest spectacol, d-l Pickwick căzu într 'o dulce şi misteriasă re
verie. 

„Alo !" fură sunetele ce-1 rechemară la viaţa reală. 
Vederea sa se îndreptă repede către dreapta, dar nu des

coperi pe nimeni. Ochii săi rătăciră către stânga şi străpunseră 

_ ') Pan Fiul- lui Hermes şi al nimfei Driop, zeul turmelor şi al na-
™Ţei. Cum avea coarne şi picioare de capră şi-i plăcea să-şi facă apariţia cu 
inimosul lui nai pe nepoftite, speria lumea, de unde şi expresiunea: teroare 
Panică (Mit.). 

5 
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zadarnic spaţiul. Măsură cu o privire îndrăzneaţă firmamentul, 
dar nu de acolo era chemat ; în fine, făcu ceiace orice spirit vul
gar ar fi făcut dintâi şi dintâi, plecă privirea către grădină şi 
văzu acolo pe d-1 Wardle. 

— Cum merge ? întrebă vesela gazdă. Frumoasă diminea^ 
fă, nu e aşa ? încântat să vă văd sculat atât de vreme. Grăbiţi-vă 
şi scoborîţi, vă voi aştepta aci. 

D. Pickwick n'avu nevoe de o a doua invitaţiune. Ii fu su> 
ticient zece minute să-şi sfârşească toaleta şi la expirarea aces
tui termen, era alături de bătrânul boer. 

— Dar ce mai e şi asta ? întrebă d. Pickwick văzând că 
gazda era armat cu o puşcă şi că mai avea alta alături de el, pe 
iarbă. 

— Prietenul dvs. şi eu, replică d. Wardle, vom vâna co
ţofene înaintea prânzului. E bun ochitor, nu e aşa ? 

— L'am auzit zicând, dar nu l-am văzut ochind nici cel 
mai mic lucru. 

— Aş fi vroit să se grăbească, murmură d. Wardle ; şi 
chemă : Joe ! Joe ! 

Puţ in după aceia se văzu eşind din casă borţosul nostru 
bucălat, care mulţumită influenţei excitante a dimineţi, nu era 
adormit de cât pe trei sferturi. 

— Du-te şi chiamă pe domnul, îi zise stăpânul şi previ-
ne-1 că mă va găsi cu d. Pickwick, în pădure. Ai să-i arăţi dru-c 
mul, auzi ? 

Joe se îndepărtă să execute comisionul, şi d. Wardle; 
luând cele două puşti, conduse pe d. Pickwick afară din grăn 
dină. 

— Iată locul, zise el dupe câte-va minute oprindu-se în-« 
tr'o rarişte de copaci. Era un avertisment inutil căci croncăni
tul continuu al nenorocitelor ciori indica suficient domiciliul 
lor. 

Bătrânul puse jos una din puşti şi încarcă pe cea laltă. 
— Iată-i şi pe ai noştri, zise d. Pickwick. I n adevăr se 

zări de departe domnii Tupman, Snodgrass şi Winkle, căci Joe 
ne ştiind pe anume cine din acei domni să aducă, judecase, în 
profunda lui înţelepciune, că pentru a îndepărta ori-ce gre
şeală, cel mai nimerit mijloc era să-i convoace pe câteşi trei. 

— Veniţi, veniţi ! strigă boerul către d. Winkle. Un fai
mos trăgător ca d-ta trebuia să fie de mult aci, chiar pentru un 
aşa de nimic lucru. 

D-1 Winkle răspunse printr 'un surâs forţat, ridică puşca 
ce-i era destinată, cu expresiunea fizionomiei ce ar fi putut 
conveni unei metafiziciene coţofane, turmentată de presimţă-
mântui unei morţi apropiate şi violente. 

Err^poate indifirenţă, dar prea mirosea a deznădejdie. 
Bătrânul făcu semn şi doi băeţi în zdrenţe" începură să se 

caţăre cu repeziciune pe doi arbori. 
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— Ce se face cu copii ăştia ? întrebă brusc d-1 Pickwick. 
Buna sa inimă era alarmată, căci auzise atâta vorbindu-se 

de sărăcirea ţăranilor, că nu era departe de a crede că copii lor ar 
putea fi siliţi de mizerie, să se ofere ei însu-şi c~ ţ intă vânăto
rilor, să asigure astfel părinţilor c nenorocită de subsistenţă. 

— Numai să goneasc vânatul, răspunse râzând d. Wardle. 
•— Ce să facă ? 
•— Să sperie ciorile. 
— Ah ! atâta ? 
— Da. V'aţi liniştit ? 
— Definitiv. 
— Foarte bine ! Să încep eu ? adaogă bătrânul adresân-

du-se d-lui Winkle. 
— O, da, vă rog, răspunse acesta, încântat că câştiga un 

moment de răgaz. 
— Daţi-vă puţin înapoi. Haida ! iată momentul ! 
Unul din copii cârâi şi scutură o cracă pe care stătea un 

cuib şi, numai de cât, o jumătate duzină de croncăni tineri, în
trerupţi în mijlocul unei prea sgomotoase conversaţii, eşiră 
a f n r ă să vadă despre ce era vorba. Bătrânul dădu foc, drept 
răspuns. Una din păsări căzu, iar celelalte sburară. 

— Ia-o Joe, zise bătrânul boer. 
Corpulentul băeţandru înainta, trăsăturile sale se destin

a r ă în chip de surâs : viziuni indistincte ale unui pate de oo-
fotană fluturau înaintea închipuirei sale. Aducând pasărea ră
dea, căci victima era tânără şi fragedă. 

— Acum, rândul d-tale, d-le Winkle. Aida, trage ! 
D. Winkle înainta şi luă guşca Ia umăr. D. Pickwick si 

'Ovarăşii săi dădură înapoi pe nevoite, ca să evite ploaia oe 
c iori ce erau siguri că vor vedea căzând sub plumbul devastator 
&^ amicului lor. Urmă o pauză solemnă, un strigăt mare, un fâl-
*ait de aripi, un uşor ţăcănit. 

•— O, o, făcu bătrânul. 
— Nu merge, răspunse d. Winkle, foarte palid, probabil 

de renghiul armii. 
— Curios, zise bătrânul luând puşca. Asta n'a mai fă-

cut-o nici o dată. Ce fel ? Nu văd nici urmă de capsă. 
•— Adevărat ? reluă d-1 Winkle ; vai, am uitat de tot 

capsa. 
Această uşoară omisiune fu reparată, d-1 Pickwick se puse 

din nou la adăpost, d-1 Tupman luă un pom în braţe. Dl. W n« 
kle făcu un pas înainte, cu aerul determinat, ţinând puşca cu a-
, T lândouă mâinile ; patru păsări sburară ; d-1 Winkle r id : că 
a r m a : se auzi o detunătură, apoi un ţipăt de groază ; dar nu 
e r a ţipătul unei coţofene. D-1 Tupman salvase viaţa multor iro-
cente aăsări, primind în braţul stâng o parte din încărcătură. 

. _ Ar fi imposibil de exprimat con~u-îiunea ce urmă • ii o-
sibil de Epus cum d-1 Pickwick, în prima ameţeală a emoţiei 
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saTe, numi pe d-1 Winkle „mizerabil !" cum d-1 Tupman stătea 
trânti t pe iarbă ; cum d-1 Winkle cuprins de oroare, îngenu-
chiase lângă el ; cum d-1 Tupman în delir invoca numeroase 
nume femenine creştineşti, cum deschise apoi un ochi, apoi altul 
şi cum căzu din nou pe spate închizându-i pe amândoi. O ase
menea scena va fi tot atât de dificil de a descri, cât de dificil, 
ar fi să zugrăveşti nenorocitul rănit revenindu-şi treptat, vă
zând cum i se bandajează plaga cu batiste şi revenind încetişor 
acasă, sprijinit de amicii săi îngrijoraţi. 

Se apropiau din ce în ce. 
— Ce-a păţit cocoşelul bătrâior ? zise cu vocea pe jumă

tate miss Isabela Wardle. Tanti-domnişoara nu dădu atenţiu
ne acestei remarci. Credea că e vorba de d-1 Pickwick ; căci în 
ochi săi, Tracy Tupman era un tinerel ; ea-i vedea anii prin-
ti 'o prizmă micşoritoare. 

— Nu vă speriaţi de loc ! strigă d-1 Wardle fetelor ; şi 
mica trupă era atât de strânsă în jurul d-lui Tupman, că nu se 
putea distinge încă clar natura întâmplării, 

— Nu vă speriaţi de loc ! repetă d-1 Wardle făcând câţiva 
paşi mai nainte. 

— Ce s'a întâmplat ? strigară cucoanele oribil alarmate 
de această precauţiune. 

— Un mic accident d-lui Tupman ; iată tot. 
r Tanti-domnişoara dădu un strigăt ascuţit, închise ochii 

,şf căzu în braţele celor două tinere persoane. 
— Turnaţi-i apă pe faţă, strigă bătrânul boer 
— Nu,.nu ! murmură tanti-domnişoara. Sunt mai bine 

'acum. Bella... Emili... un chirurg..., E rănit ? E mort ? E... cum 
e ? Ah, ah, ah ! Şi tanti-domnişoara dând strigăte noui avu un 
atac de nervi no. 2. 

— Calmaţi-vă, zise d-1 Tupman afectat până la lacrămi 
'de această expresie simpaticoasă pentru suferinţele lui. Scumpă 
domnişoară, liniştiţi-vă ! 

• - E vocea lui ! strigă tanti-domnişoara ; şi violente 
simtome ale unui atac no. 3 se manifestară imediat. 

— Nu vă turmentaţi* vă conjur, prea-scumpă domnişoarăi 
reluă d-1 Tupman cu o voce consolantă. Sunt prea puţin rănit, 
vă asigur. 

— Nu eşti mort ? strigă nervoasa persoană, oh ! Spune-mi 
că nu eşti mort ? 

— Nu face pe nebuna, Raşel, întrerupse d-1 Wardle, în-
Ir'un sens prea brusc ce dovedea că nu-i prea convine natura 
poetică a acestei scene. Ce dracu de treabă e să-1 întrebi că n'a 
murit ? 

— Nu, n'am murit, răspunse d-1 Tupman ; n'am nevoe de 
alt ajutor de cât de cel- al vostru. Lăsaţi-mă să mă sprijin pe 
Draţul dvs. Şi adaogă la ureche : O, miss Rasei ! Plină de zbu-



(69 

c u m , zâna gândurilor Iui înainta şi-i oferi braţul. Intrară înv 
preună în salon. 

D-l Tracy Tupman apasă dulce pe buzele sale o mână co 
* se abandonase şi căzu în urmă pe o canapea. 

— Vă e rău ? întrebă Rasei cu teamă • 
— Nu, nimica toată ; îmi va fi mai bine într 'un moment, 

răspunse d-l Tupman închizând ochii. 
— Doamne ! murmură tanti-domnişoara (închise ploa-

Pele timp de douăzeci de secunde), Doamne. Scumpul meu, co-
^oşelul meu ! 

D-l Tupman sări drept în picioare. „Oh ! mai zi odată" 
exclamă el. 

Dama tresări... „Desigur că nu m-aţi auzit, zise ea cu pu. 
doare". 

— Oh, da ! Le-am auzit replică cu căldură d-l Tupman, 
Repetaţi acele cuvinte, dacă vroiţi să mă vindec ! Repetaţi-le. 

— Tăcere zise cucoana. Iată frate-meu ! 
D-l Tracy Tupman reluă poziţia sa dintâi şi d-l Wardle 

intră îa cameră, urmat de un chirurg. 
Braţul fu examinat, rana pansată şi declarată foarte u« 

Ş°ară ; spiritul asistenţilor fiind ast-fel asigurat, se procedă 1? 
satisfacerea apetitului. Veselia străluci din nou pe feţele lor. 
;P"1 Pickwick singur rămase liniştit şi rezervat ; îndoiala şi ne-
'ncrederea se zugrăveau pe fizionomia sa expresivă, căci în
crederea sa în d-l Winkle era sdruncinată, din temelii sdruncii 
Pata, graţie aventurei de dimineaţă. 

— Jucaţ i criket ? 1) întrebă d-l Wardle pe vânător. 
, ^ In ori-care alt timp d-l Winkle ar fi răspuns într'o ma

c e r a pur afirmativă ; dar el simţi delicateţea poziţiunii sale 
?' replică modest : „Nu domnule". 

— Dar, dvs., d-le ? întrebă d-l Snodgrass pe vesela 
gazdă. 

— Am jucat odinioară, replică acesta ; dar am renunţat de 
StUnci. Cu toae acestea subscriu la club, cu toate că numai joc. 

— îmi pare că azi are loc marele match ? întrebă d-l 
Pickwick. 

— Da, replică gazda ; veţi yeni, nu e aşa ? 
— Da, domnule, răspunse d-l Pickwick ; simt mare plă-

cpre să văd exerciţii la care se poate cineva deda fără prejudicii 
ţ l la cari greşelile jucătorilor nu pune în pericol viaţa semeni-

0 r - Pronunţând aceste cuvinte, d-l Pickwick făcu o pauză ex
presivă şi privi fix pe d-l Winkle, care nu putu suferi fără un 
cutremur ochiul pătrunzător al mentorului său. Marele om îşi! 

nar ^ ?*ie criCRe^' e ° variantă a jocului francez „la crosse" ce are asemă-
Vj

 e c u jocul românesc poarca. Pe un câmp întins se p a'nteazâ in pământ 
n " a " V l s câte-o poartă ce urmează a fi dărîmată cu mingea (în locul setoafei 
sec? î d ' ^ buturugă). Două parlizi bat între ele mingea cu nişte Iopeţi, în 

Pul mai sus arătat, ceia ce echivalează cu băgarea scroafei la iii' (la noii, 
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retrase privirea doar după câte-va minute şi adaogă : N'ar fi 
mai nimerit să încredinţăm pe amicul nostru rănit îngrijirilor 
acestor cucoane ? 

— Nici nu puteţi să mă plasaţi în mâini mai bune, murmură 
d-1 Tupman. 

— Ar fi şi imposibil, adaogă d-1 Snodgrass. 
Fu, deci, convenit ca d-1 Tupman să rămâie acasă sub 

supravegherea cucoanelor, ca porţia masculină a societăţii, con
dusă de d-! Wardle, să meargă să judece loviturile în lupta de 
dibăcie ce scosese Muggleton-ul din lâncezeală şi inoculase 
Dingley-Dell-ului o întărâtare febrilă. 

Nu era nici două mile *) de parcurs şi poteca acoperită 
de.muşchi verde trecea prin alee adumbrite. Conversaţia se în
vârti mai mult asupra delicioaselor peisaje ce se descopereau 
unul dupe altul şi d-1 Pickwick regretă aproape că fusese atât 
de repezit, când se şi găsiră în strada mare din Muggleton. 

Toate persoanele al căror geniu este înzestrat cu o cât 
de mică aplicare la geografie, ştiu neapărat că oraşul Muggleton 
se mândreşte- cu o corporaţie, ce posedă un primar, burghezi, 
alegători şi ori-care ar consulta adresele primarului către 
cetăţeni, sau acele ale cetăţenilor către primar, sau acele ale 
primarului, cetăţenilor şi corporaţiei către parlament, va învăţa 
ceia ce ar fi trebuit să cunoască mai dinainte, precum ca să ştie : 
Muggleton-ul este un burg 2 ) vechi şi loial, ce întruneşte' la o 
laltâ zelul călduros al principiilor creştineşti cu solida legătură 
a unor drepturi comerciale; — pentru dovedirea cărora, primarul 
corporaţia şi diverşii locuitori au prezentat în diferite rânduri 
şasezeci şi opt de petiţii ca să se permită vânzare-* veniturilor 
bisericeşti ' în biserică, .optzeci şi şase petiţii pentru a se opri 
vânzarea în strade dumineca, o mie patru sute douăzeci petiţii 
contra traficului de negri în America, cu un număr egal de pe
tiţii contra oricăror tendinţe de intervenţiune legislativă, rela
tive la munca exagerată a copiilor în manufacturile engle-
reşti. 

Când d-1 Pickwick se găsi pe strada mare al acestui i« 
lustru burg, contemplă scena ce se oferea ochilor săi cu o cu-
riozitate amestecată cu interes. 

Piaţa târgului avea forma unui careu în mijlocul căreia 
se înalţă un ban vast. Tabla sa enormă de firmă etala un obiect 
prea comun în arte, dar care se întâlneşte foarte rar în natură, 
era adică un leu albastru cu trei labe în vânt, ce se balansa.pe 
extremitatea unghiei centrale al celei de a patra. Se vedeau în 
împrejurimi un birou de asigurări contra focului şi cela al unui 
comisar expert în preţeluirea boarfelor scoase Ia mezat, maga
ziile unui negustor de grâu şi ale unui stambagiu, prăvăliile 

') Mila terestra engleză = 160Q m. 
-S The borough = oraş reprezentat în parlament. 
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unui şelar, ale unui rachier, ale unui băcan şi ale unui cismar, 
care cismar servea de asemenea în localul său de-a valma pălării, 
bonete, curele de toate speţele, umbrele şi cărţi folositoare. Mai 
era o căsuţă de cărămizi roşii, precedată de un fel de curte pa
vata, şi care toată lumea o lua la prima ochire drept biroul 
Unui avocat. Mai era încă o altă casă de cărămizi roşii cu feres
tre veneţiane, pe uşa căreia se etala o placa mare de aramă a-
nunţând în caractere' foarte citeţe că această casă aparţinea 
unui doctor. Câţi-va tineri se îndreptau către câmpul de joc şi 
°°i sau trei prăvăliaşi stăteau drepţi pe pavaj în faţa dughenelo'r 
cu aerul foarte doritor de a merge şi ei tot acolo, dacă ar 
i l putând face asta, după toate aparenţele, fără să piardă, însă, 
u " mare număr de muşterii. 

D. Pickwick se oprise să facă aceste observaţiuni ce-şi 
Propusese să noteze în linişte, dar cum amicii părăsiră strada 
rJare, se grăbi să-i ajungă şi-i întâlni chiar pe câmpul de luptă. 

Porţile, ce jucătorii trebuiau să cucerească sau să apere, 
e r a u împlântate, cât şi câte-va perechi de corturi spre a servi 
i a repaosul şi la răcoreala partidelor beligerante. Dar jocul nu 
era început. Doi sau trei inşi din Dingley-Dell sau din Muggle-
ton se amuzau cu un aer majestos aruncând neglijent mingea 
dintr'o mină într'alta. Aveau pălării de pae, jachete de flanele 
ţ 1 pantaloni albi, ceia ce le dădea turnura unor amatori tăetori 
Q e piatră. Câţiva alţi gentlemeni, îmbrăcaţi în acelaş chip, erau 
X l s i p i ţ i împrejurul corturilor, către unul din care d-1 Wardle 
conduse societatea sa. 

^ Mai multe duzini de „ce mai faceţi" salutară apariţia 
b a ţ r â n u l u i boer, şi fu o ridicare generală a pălăriilor de pae, cu 
° înclinare contagioasă de flanele, când introduse musafirii săi 
c a gentlemeni din Londra, ce doreau să asiste la plăcutele jo
curi ale *ilei. 

— Cred, domnule, că aţi face mai bine să intraţi în mar-
Fniză, zise un voluminos gentleman, al cărui corp părea a fi ju
mătatea unui gigantic val de flanelă ce înfăşoară un maldăr 
S*e perini. 

— Veţi fi mai bine acolo, domnule, adaogă un alt gentle
man tot atât de voluminos ca precedentul şi care semăna leit 
.celeilalte jumătăţi a susmenţionatului val de fkmelă. 

— Sunteţi prea burii, răspunse d-1 Pickwick. 
— Pe aci, reluă primul port-parolă, aci se marchează, e 

locul cel mai bun, şi jucătorul îi precedă suflând ca un cal plin 
d e tignafes. \ 

„Superb joc, — nobil sport, frumos exerciţiu, — ferme
cător !" Acestea fură cuvintele ce atinseră urechile d-lui Pick
wick intrând în cort şi primul obiect ce se oferi privirilor sale 

u amicul din trăsura de la Rochester. Era în toiul unei pero
raţii, spre marea satisfacţie a unui cerc select de jucători aleşi 
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ai târgului Muggleton. Costumul său se ameliorase oare-cunî 7 
purta şi ghete noi, dar era imposibil să nu-1 recunoşti. 

Streinul recunoscu imediat prietenii săi. Cu vioiciunea 
sa obicinuită şi vorbind într 'una, se precipită către d-1 Pick
wick, îi strânse mâna şi-1 trase către un scaun, ca şi cum tot 
aranjamentul jocului era pus special sub direcţia lui. 

— Pe aci ! — pe aci — Va fi mândru şi amuzant. — 
Zăcători de bere, — munţi de fripturi reci, — butoae de muştar. 
— glorioasă zi. Aşezaţi-vă, ca la dvs. acasă. încântat că vă văd,> 
— foarte încântat, — prea încântat, — perfect ! 

D-I Pickwick se aşeză cum îi spusese şi d-nii Winckle şi 
Snodgrass urmau de asemenea indicaţiunile misteriosului lor, 
amic. D-1 Wardle îl examina mirat şi liniştit. 

— D-1 Wardle, unul din prietenii mei, zise d-1 Pickwick 
streinului. 

—- Unul din prietenii dvs ? strigă acesta. Scumpe domn, 
cum vă merge ? — Amicii amicilor noştri sunt.... Mâna dvs., 
domnule. Şi înşirând la fraze, streinul strânse mâna'd-lui Ward
le cu toată căldura unei vechi intimităţi, apoi se dete înapoi 
câţi-va paşi, ca şi cum să-i vadă mai bine figura şi turnura, apoi 
îi strânse din nou mâna mai călduros încă ca de data întâia, dacă 
c posibil. 

— - Şi cum aţi venit aci ? întrebă d-1 Pickwick cu un su-
r5s în care bunătatea lupta contra surprizei. 

— Venit ? — Stopat la Coroana, — Coroana, Muggleton. 
Societate, întâlnire. — Jachete de flanelă, — pantaloni albi. — -
Sandvici cu sardele, — rinichi la capac, — splendizi băeţi, — 
gio? io;. ! 

D-J Pickwick cunoştea în deajuns sistemul stenografie al 
streinului pentru a conchide din această rapidă comunicare, 
ori cât de scrântită, că, într 'un fel sau altul, a făcut cunoştinţă 
cu Muggletonezii, şi că, prin un procedeu ce-i făcea tăria, a a-
juns să extragă o invitaţie generală. Astfel satisfăcută curiozi
tatea, d-1 Pickwick îşi ajusta lunetele şi se prepară să ia seama 
la jocul care tocmai începuse. 

Cei doi jucători, cei mai renumiţi ai faimosului club din 
Muggleton, d-1 Dumkins şi d-1 Podder, ţinând lopeţile în mâini 
se postară solemn la porţile respective, u-l Lufi'ey, cel mai 
nobil ornament al Dingley-Dell-ului fu ales ca bowl 1 ) contra 
redutabilului Dunkins, şi d-1 Struggles fu ales să îndeplinească 
acelaş servici invincibilului Podder. Mai mulţi jucători fură 
postaţi ca sirăjeri ai mingilor în diferite părţi ale câmpiei, şi 
fiecare din ei se puseră în atitudine convenabilă, sprijinindu-se 
cu o mână pe genuchi şi îndoindu-se de spate, ca şi cum ar fi 
vroit să ofere un dos favorabil unui oarecare învăţăcel la jocul 
de capră. Toţi jucătorii clasici se poartă astfel, şi chiar se pre-

») „Călăraş". 
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supune in general că ar fi imposibil să vezi venind o minge în-
*r'o altă atitudine. 

Arbitri: se plasară înapoia porţilor şi socotitorii se prepa
rară să noteze punctele. Se făcu atunci o tăcere profundă. D-l 
•Luffey se retrase câţiva paşf^înapoia porţii neclintitului Pod-
^ e r > şi, timp de câteva secunde, îşi aplică mingea la ochiul 
urept. Dumkins, cu ochii fixi pe orice mişcare a lui Luffey, aş
tepta sosirea mingei cu o nobilă încredere. 

— Atenţiune, strigă deodată d-l Bowler, şi în acelaş timp 
nmigea scăpă din mâna sa, rapidă ca un fulger, şi se îndreptă 
către centrul porţii. Prudentul Dumkins era pe urma ei, el pri-
m i mingea în vârful lopeţii şi o făcu să sboare departe pe de-a-
stipra cereetaşilor, ce se îndoiseră just atât cît s'o lase să treacă 
pe deasupra capetelor lor. 

•—Aleargă ! aleargă ! — Altă minge — acum ! — Haida 
— aninc'6 ! — Haida — alta ! — Nu ! — Da ! — Nu ! — A-
runc-o ! — Arunc-o ! Acestea fură aclamaţiunile ce urmară a-
ceastă lovitură, concluziunea căreia fu că Maggleton câştiga 
două puncte. 

In acest timp, Podder nu era mai puţin activ să se aco
pere cu lauri, astfel că noi explozii izbucniră pentru Muggle
ton. Biocr. mingile îndoelnice, lăsa să treacă cele rele, prindea 
pe cele bune şi le făcea să sb'oare în toate colţurile şesului. Că-
'araşii erau la ananghie. Bowler-i fură schimbaţi cu alţii ce 
-ulară până ce braţele li se înţepeniră ; dar Dumkins şi Podder 
ramaseră imbatabili. In zadar mingea era aruncată drept în cen
s u l porţii, ei soseau înaintea ei şi o aruncau înlături. Un gent
leman de o vârstă înaintată se căznea să-i oprească mersul, ea se 
învârtea printre picioarele lui şi-i aluneca printre degete ; un 
subţirel gentleman încerca să o prindă, ea-1 pălea.'n nas şi o lua, 
glurneaţr., înapoi cu forţă nouă, în timp ce ochii stângaciului 
Jucător se umpleau de lacrimi şi corpul său se strâmba de vio
lenţa nădufului. In fine, când se făcu socoteala de Dumkins şi 

odder, Muggleton marcase cincizeci şi patru de puncte, pe 
când tabla Dingley-Dell-ezilor era tot atât de albă ca şi mutrele 
lor. Depăşirea era prea mare ca să mai fie recâştigată. In zadar 
l r npetuosul Luffey, în zadar entuziastul Struggles, făcură tot ce 
experienţa şi ştiinţa puteau să le sugereze pentru a câştiga te-
5en u i p i e r d u t ^e Dingley-Dell, totul fu inutil şi în curând 
•Dingley-Dell fu obligat să recunoască pe Muggleton ca învin-. 
gâtor. 

J In acest tiir-p, streinul cu haina verde n'a făcut de cât să 
*uanânce, să bea şi să vorbească tot de-odată fără întrerupere. 

a orice lovitură bine jucată îşi exprima aprobarea sa într 'un 
C I U P plin de condescendenţă şi care nu putea i i lipsit de mă
guliri extraordinare pentru jucătorii cari o meritau. Dar tot aşa,. 
3 r s de câte ori un jucător, când nu putea prinde mingea rsau să o 
°Prească t tuna contra stângăciosului. ..Ah ! stuoid ! — Haida-
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ide, ce stângaci f — Imbecil ! — Neghiob ! etc." Exclamaţiuni 
prin mijlocul cărora se arăta în ochii asistenţilor ca un exce
lent judecător, infailibil în toate misterile nobilului joc de-a 
poarca. 

„Faimoasă partidă ! Bine jucată ! Câteva lovituri admi
rabile !" zise streinul la sfârşitul jocului, în momentul când cele 
două partizi se înghesuiau în cort. 

—- D-vs. jucaţi ? întrebă d-1 Wardle care se amuzase de 
limbuţia streinului. 

— Să joc ! la naiba ! De mii de ori. Nu aci, în Indiile oc
cidentale Joc antrenant '. Te încălzeşte, prea te încălzeşte ! 

— Jocul acesta trebue să fie prea înfierbântător într 'un 
asemenea climat, observă d-1 Pickwick. 

— înfierbântător ? Spuneţi aprinzător ! topitor ! incen
diator ! mistuitor ! Intr 'o zi jucam o singură poartă contra a-
micului meu colonelul sir Tomas Blazo ; cine face puncte mai 
multe. — Soţ ori făr'dă, cine începe, câştig : şapte ceasuri di
mineaţa. Şase indigeni să strângă mingile. încep. Resping 
topte mingile colonelului. Căldură intensă ! Indigenilor le e rău. 
I i măturăm. Altă jumătate duzină la loc ; le vine rău şi lor, 
Blazo joacă, doi indigeni susţine. Eu, neobosit, le expediez 
toate mingile. Blazo se găseşte atins. înfundat, colonelul ! Eu, 
nu vroi, nu mă opresc. Quanko Sambo rămâne singur. Soarele 
roşu, ciomegile de aruncat... cărbunii încinşi ; mingile, 
gogoşi proaspăt scoase din prăjeală. Cinci sute şaptezeci de 
puncte ! Nu mai pot. Quanko culege o leacă de forţă. Mingea 
îmi dă poarta peste cap ; dar eu... iau o bae şi merg să prânzesc. 

— Şi ce a ajuns acest domn... Acela ? întrebă bătrânul 
boer. 

— Care ? colonelul Blazo ? 
— Nu celalt gentleman. 
- Quanko Sambo ? 

— Da, domnule. 
— Săracul Quanko ! nu s'a mai ridicat. Părăsi jocul, pă

răsi viaţa ; muri, domnule ! Pronunţând aceste cuvinte, îşi aco-
pevi figura cu o oală de bere. Era ca să-i savureze conţinutul, 
ori să-şi ascundă emoţia ? Iată ce n'am putut lumina încă. Ştim 
numai că se opri dintr'odată, că scoase un lung şi profund sus
pin şi că privi cu frică doi dintre principalii membrii ai clubu
lui din Dingley-Dell ce se apropiau de d-1 Pickwick zicându-i : 

— Vom face o masă modestă la Leul albastru. Sperăm, 
domnule, că veţi binevoi a lua parte cu amicii dvs. 

— Şi natural, zise d-1 Wardle, printre amicii noştri în-
numărăm şi pe domnul..., şi se întoarse către strein. 

— Jingle, răspunse acest universal personaj. Alfred Jin
gle, Esquir de No Hall, Nowhere l). 

') Joc de cuvinte care merge în englezeşte, poate şi în franţuzeşti 
(„Jean Sansterre", a avut titlul de Tege). In româneşte ar fi Scutaş (vechea 
demnitate) de „N'am casă; N'am pământ". 
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—Primesc cu mare plăcere, zise d-1 Pickwick. 
!— Şi eu ! strigă d-1 Alfred Jingle, luând la braţ într'o 

parte pe d-1 Wardle şi în cealaltă pe d-1 Pickwick, murmurând 
ia urechea acestuia : 

— Faimos prânz ! Rece, dar bun. Am ochit prin cuhnie, 
azi dimineaţă : păsări şi pateuri ; apoi restul ! Fermecători 
băeţi şi cilibii pe deasupra, foarte politicoşi ! 

Cum alte preliminări nu erau de aranjat, compania tra
versa târgul în grupe mici şi un sfert de oră mai târziu era în
treagă aşezată în marea sală a Leului albastru din Muggleton. 

D-1 Dumkins îndeplini funcţiunile de prezident şi d-1 
Luffey acelea de vice-prezident. 

Fu mare zornăit de vorbe şi de cuţite, de furculiţi şi de 
farfurii. Trei chelneri alergau în toate părţile şi bucatele sub
stanţiale dispăreau cu repeziciune. Guralivul contribuia, cel pu
ţin cît o jumătate indivizi de şir, la oricare din pricinile confu
ziei. După ce toţi convivii băgară în ei cît putură, feţele de masă 
*Ură ridicate ; butelii, pahare şi desert fu puse pe masă şi chel
nerii se retraseră pentru „debarasat", în alţi termeni să pape res
turile bune încă de mâncat şi de băut, ce le fuse posibil să înhaţe. 

Iri~ curând nu se mai auzi în sală de cât un vast murmur 
de vorbărie şi hohote de râs. Era acolo un omuleţ buhav, care 
avea aerul de „nu deschide gura, că te contrazic" şi care până 
a c i rămăsese foarte tăcut. Numai că dacă din întâmplare con
versaţia se domolia, privea. în jurul lui, ca şi cum ar fi dus jin-
uul unor lucruri de pus pe tapet, şi din timp în timp dădea dru-
ttiul unui soi de tuse seacă de inexprimabilă nobleţă. I n fine, în 
^lomentul unei tăceri comparative, omuleţul strigă cu o voce 
l»altă şi solemnă : „Domnul Luffey !" 

Toată lumea tăcu şi individul interpelat, replică în mij-
ocul U n e j p r o f u n ( } e tăceri : „Domnule ?" 

. •— Ţiu să vă adresez câteva vorbe, domnule, dacă veţi în-
Qeuina aceşti domni să-şi umple paharele. 

•D-1 Jingle, cu un ton protector, strigă : „Ascultaţi, as
cultaţi !" şi aceste cuvinte fură repetate în cor de toată compa^ 
Hia. Vice-preşedintele luă un aer de gravitate atentivă şi zise : 
«Demnul Staple !" 

— Domnule, zise omuleţul ridicându-se, doresc să adresez 
c eia ce am de spus domniei-voastre şi nu onoratului prezident, 
pentru ca onoratul prezident e oarecum, şi aş putea zice chiar 
a n bună parte, obiectul celor ce am de spus, şi pot zice chiar 
S1 — Şi... 

— Demonstra, sugeră d-1 Jingle. 
. . — Da. şi demonstra, reluă omuleţul, mulţumesc onorabi
l i amic, dacă-mi permite să-I chem astfel (patru ascultaţi şi 
n desigur al d-lui J ingle) pentru sugestia sa. Domnule, sunt un 
elîez, un Dingley-Dellez (aplaude). Nu pot reclama cinstea să 

aaao£ o unitate la cifra poporaţiei din Mugeleton. Şi mărturisesc 
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pe ţaţa, acmnule, nici nu doresc aoeastă cinste. Vă voi spune 
pentru ce (ascultaţi). Bucuros voi recunoaşte Muggleton-ului 
toate distincţiunile, toate onorurile ce poate pretinde, — sunt 
>i prea numeroase să le înşir. Dar, domnule, dacă ne reamintim 
:ă Muggleton a dat naştere unui Dumkins, unui Podder, să nu 
uităm vreodată că Dingley-Dell se poate lăuda că a pr.pdus un 
Luffey şi un Struggles ! (Aplauze tumultoase). Să nu mă cre
deţi dispus să întunec gloria acestor gentlemeni ce numii în 
primul rând, domnule, din contră le invidiez fericirea ce au tre
buit să simtă în această memorabilă zi (aplauze). Cunoaşteţi cu 
toţi, domnilor, replica făcută împăratului Alexandru de către 
un individ care, pentru a mă servi de o expresie vulgară, făcea 
pe ftozavitl într 'un poloboc : „Dacă n'aş fi Diogene, aş vrea să 
fiu Alexandru". 'Mi închipui că aceşti domni trebue să zică : 
dacă n'aş fi Podder, aş vrea să fiu Struggles ! (Entusiasm). Dar, 
gentlemeni din Muggleton ! Ce nu mai la poarcă concetăţenii 
dvs. sunt eminenţi? N'aţi auzit citându-se Dumkins ca un exem
plu de perseverenţă ? N'aţi văzut cum se asociasă Podder cu 
principiul ? (mari aplauze). Luptând pentru drepturile dvs., 
pentru libertatea dvs., pentru privilegiile dvs., n'aţi _fost nici
odată reduşi, fie numai pentru un moment, la îndoială şi dis
perare ? Şi când eraţi atât de descurajaţi, numele lui Dumkins 
n'a reaprins în inimile voastre focul speranţei ? O vorbă numai 
a acestui om colosal şi nu l'a făcut să strălucească mai abitir de 
iât chiar dacă ar fi fost pus pe rug ? (mari aplause). Domnii 
nei, vă rog să îmbrăţişaţi cu o bogată aureolă de aplauze frene
tice numele unite de Dumkins şi de Podder ! 

Aci micuţul se opri şi tăcu. Compania începu un tapaj de 
ţipete, de ciocnituri în mese, care dură cu mici întreruperi, tot 
restul seratei. Alte toasturi fură ridicate. D-l Struggles, d-1 
Pickwick şi d-l Jingle, fură fiecare la rândul lui, obiectul elo
giilor fără ifose ; şi fiecare iarăşi la rândul lui exprimă mulţu
mirile sale pentru această onoare. 

Entuziaşti cum suntem pentru nobila sarcină căreia ne 
devotăm, am fi putut încerca o inexprimabilă senzaţie de orgo
liu, şi sigur suntem că nemusirea ne lua în braţe, fapt de care 
suntem acum privaţi, —întrucât nu putem pune sub ochii aprinşi 
ai cititorilor noştri nici cea mai mică dare de seamă a acestor dis
cursuri. Ca. de obicei d-l Snodgrass luă o mare cantitate de note 
şi fără îndoială că am fi extras părţile mai importante, dacă 
elocinţa mistuitoare a oratorilor sub influenţa înfrigurată a vi
nului n'ar l i făcut să tremure mâna acestui gentleman, ceia ce-i 
făcu scrierea aproape de neînţeles şi stilul pe deantregul obscur. 
Punând răbdarea la încercare, am ajuns să recunoaştem unele 
caractere cari au slabe asemănări cu numele oratorilor. Am pu
tut distinge de asemenea scheletul unui cântec (probabil cân
tat de d-l J ingle), în care cuvintele vin, divin şi rubin sunt re
petate la scurte intervale. Ne închiouim de asemenea că am pu-



tta descifra la sfârşitul acestor note oarecari aluziuni la resturi 
de jigou sau de curcan la tavă. Apoi numai de cât distingem 
cuvintele „grog rece" şi... „bere blondă" ; dar cum ipotezele ce 
putem zidi pe aceste arătări n'ar avea altă temelie de cât con-
jecturele noastre, nu vrem să ne permitem a exprima nici una 
a ' n numeroasele presupuneri ce se prezintă spiritului nostru. 

Tocmai de aceia ne şi întoarcem la d-1 Tupman, mulţu-
nundii-ne de a adăoga că, puţin dupe miezul nopţii, somităţile 
din Dingley-Dell şi din Muggleton fură auzite cântând cu en-
tusiasm această arie atât de poetică pre cât şi de naţională : 

Nu mergem la culcare 
De cât în zori de zi. 
In a dimineţii boare 
Când aurora dalbă 
Revarsă zori de zi. 

Să mergem la culcare 
In zori de zi în zori de zi, 

La ziuă albă ! 

CAP. VW. 
Din care se vede limpede că veritabilul drum al amorului 

nu e drept ca o cale ferată. 
Liniştita singurătate din Dingley-Dell, prezenţa atâtor 

Persoane de sex frumos, solicitudinea şi grija ce ele purtau 
°-lui Tupman, erau atâtea împrejurări favorabile încolţirii şi 
c r eşter i i a două sentimente ce natura le-a semănat în sânul ei, 
^ care păreau că se concentrează acum asupra unui drăguţ scop. 
/ m e r e l e domnişoare erau frumoase, purtarea lor ademenitoare, 
c a i ' acterul lor de asemenea atât de amabil pe cât posibil, dar la 
v ars ta lor nu puteau pretinde demnitatea demersului, unui noii 
™e tangere, impunânduli-se, deci, majestatea privirii, căci d-1 
t u p m a n distingea tanti-domnişoara de oricare alt£ femee pe 
5a i 'e îşi pusese ochii vreodată. Era evident că inimile lor erau 
l n r u d i t e ; un nu ştiu ce simpatic exista în natura lor, o miste-
1 '°asă asemănare în sentimentele lor. Numele dumneaei fu pri
mul ce scăpă de pe buzele d-lui Tupman, când zăcea rănit la pă-
•ttant, strigătul sfâşiitor al domnişoarei Wardle fu primul ce 
c*ocni la urechea d-lui Tupman, când fu transportat acasă. Dar 
«ceasta frământare era, ea, fructul unei amabile sensibilităţi fe-
menine, care s'ar fi putut manifesta chiar pentru altul, sau era 
zămislită de un alt sentiment mai pasionat, mai fierbinte, 

e el singur numai, dintre toţi muritorii putea să-1 deştepte în 
nimioar • s a ? Acestea erau bănuelile ce zbuciumau spiritul 

u- ^ u P m a n , în t imp ce stătea lungit pe sofa ; acestea erau 
nuelile ce el decise să le lămurească numai decât şi pentru 

^tdeauna. . 

Poarele era spre sfârşitul corvezii sale z i ln ice; d-nii 
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Pickwick, Winkle şi Snodgrass erau dimpreună cu veselul găz-
duitor la sărbătorirea vecină, la Muggleton ; Isabela şi 
Emilia se plimbau cu d-1 Trundle ; cucoana surdă dormea în lar
gul ei fotoliu ; sforăitul burtohănosului venea încet şi monoton, 
din îndepărtata bucătărie. Servitoarele voioase, căscau gura în 
pragul porţii, profitând de farmecul înserării şi de plăcerea de a 
cocheta într 'un fel cu totul primitiv cu unele animale grele şi 
mangosite pripăşite pe moşie. Perechea interesantă stătea în 
salon, uitată de toată lumea, ne păsându-le de nimeni, visând 
numai de ei însu-şi. Păreau, într 'un cuvânt, băgaţi unul într« 
altul şi bine legaţi. 

— Mi-am uitat bietele flori, murmură tanti-domnişoara. 
— Stropeşte-le acum, replică d-1 Tupmân cu accent do 

convingere. 
— Aerul serii poate să vă răcească, şopti cu duioşie miss 

Raşel. 
— Nu, nu, strigă d-1 Tupman ridicându-se, îmi face bine, 

din contră. Lăsaţi-mă să vă însoţesc. 
Interesanta lady potrivi cu grijă legătura ce susţinea 

braţul stâng al copilandrului şi luându-i braţul drepl îl. conduse 
în grădină. 

La una din extremităţi, se vedea o boltă de iarba capri, 
de iasomie şi de alte plante odorifere : una din acele dulci re
trageri ce proprietarii îndurători le lasă spre satisfacţia păian
jenilor. 

Tanti-domnişoara ridică dintr 'un colţ o stropitoare mare 
de aramă roşie şi încercă să părăsească bolta. D-1 Tupman o re
ţinu şi o atrase într 'un locşor alături de el. 

Tanti-domnişoara fu apucată de tremurici atât de tare că 
pietricelele, ce se găseau din întâmplare în stropitoare, se cioc
niră de pereţi şi produseră un sgomot asemănător acelu :a ce 
l-ar face jucăria de tinichea cu goambe a unui copilaş. 

— Domnişoară War die, repetă d-1 Tupman, eşti ur. înger, 
— Domnule Tupman ? strigă Raşela devenind atât de 

roşie cât stropitoarea ei. 
— Da, urmă elocventul pickwickian, o ştiu jy-ţa bine.* 

spre nenorocul meu ! 
— Toate cucoanele sunt îngeri, după cât spun domni* 

sorii, murmură Raşela pe un ton şăgalnic. 
— Ce ai putea fi atunci ; cu ce v'aş putea compara ? 

,1/nde aş putea întâlni o aşa de rară combinaţie de superiori
tate şi de frumuseţe ? Unde să mă duc să caut... oh ! Aci 
d-1 Tupman se opri şi strânse mânuşiţa albă ce ţinea mânerul 
fericitei stropitori. 

Timida eroină întoarse niţeluş capul. „Oamenii sunt 
mari înşelători", obiectă ea încetişor. 

—-. Da, ai dreptate, exclamă d-1 Tupman ; dar nu sunt 
toţi,,. Există cel puţin unul care n'ar minţi nici odată ! O fi" 
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mţă care ar fi fericită să-şi devoteze toată existenţa fericirii 
matăluţi ! O fiinţă care nu trăeşte de cât în ochii dumitale, 
care nu respiră de cât prin surâsul dumitale l O fiinţă care 
numai pentru dumneata singură suportă calvarul vieţii. 

— Dacă s'ar putea găsi o asemenea fiinţă... 
— O, dar e găsită ! întrerupse arzătorul Tupman. E gă« 

Sita ! E aci, miss Wardle ! Şi înainte ca cucoana să-i ghicească 
intenţiuniie, se răsturnă la picioarele ei. 

— Domnule Tupman, rîdică-te ! strigă Raşela. 
— Nici odată, replică el brav. Oh ! Raşelă ! Şi-îi luă 

mana drăguţ, mâna ce scăpase stropitoarea, şi o apăsă pe bu-
2 e l e sale. Oh ! Raşela ! spune-mi numai că mă iubeşti ! 

— Domnule Tupman, murmura persoana de faţă întor
când capul, îndrăznesc cu greu să vă răspund.... dar... nu-mi 
sunteţi cu totul indiferent. 

Imediat ce d-1 Tupman auzi această dulce mărturisire, se 
grăbi să facă ceea ce-i inspira emoţiunea sa entuziastă şi ceia 
c e toată lumea face în asemenea împrejurări (la urma urmii, 
ceia ce credem cel puţin, căci noi suntem prea puţin familia
rizaţi cu asemenea complimente), el se ridică de grabă, aruncă 
u n braţ în jurul gâtului duioasei dudui şi imprimă pe buzele 
e i un considerabil număr de săruturi. După o rezistenţă conve
nabilă, ea se supuse să le primească atât de pasiv că nu ştim cât 
^ar fi dat d-1 Tupman, dacă ea n'ar fi tresărit dintr 'o dată, fără 

te^mofturi, de rândul acesta, şi n'ar fi ţ ipat cu o voce spe-
. iată : d-le Tupman, ne vede ! Suntem pierduţi ! 

D-1 Tupman se întaoarse. Bucălatul cel borţos era în spa-
e ' u '> perfect imobil, îndreptând spre boltă marii lui ochi cir-

CK- •' ^ a r c u ° m u t r a a t a t ^e lipsită de expresie, că cel mai 
. 1 fizionomist n'ar fi putut descoperi urme de mirare, de cu

riozitate, nici de vre-o altă pasiune cunoscută ca mişcătoare a 
inimii umane. D-1 Tupman privi pe borţos şi borţosul privi pe 

** T u p m a n ; şi cu cât d-1 Tupman aprofunda studiul complet 
e i toropeli a fizionomiei lui, cu atât el rămânea convins că som

norosul tânăr n'a văzut, n'a înţeles cele petrecute. I n aceasta 
l n credinţare îi zise el cu mare bărbăţie : „Ce câţi aci ?". 

— Cina este gata, domnule, răspunse Joe fără să se teamă* 
—• Soseşti acum ? îl întrebă d-1 Tupman, strângându-1 cu 

Privirea. 
— Chiar acum, răspunse el. 

T . J-*~^ Tupman îl luă din nou în cercetare, dar ochii nu-i 
lPiră şi nici vre-o umbră de cută nu-i brazdă faţa. 

D-1 Tupman luă braţul duduii şi merse cu ea către casă ;' 
^ n ă r u l îi urmă. 

'— Nu ştie nimic de ce s'a petrecut, zise încetişor ferici*. 
- t u I Pickwickian. 

— Nimic, replică duduca. 
Vn sgomot şe auz; în soaţele lor, asemănător unui chicot' 
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înăbuşit D l Tupman se întoarse iute. Nu... nu putea fi bucă-
latul borţos ; nu-i distingeai pe mutră cea mai mică umbră de 
veselie ; nu-i vedeai de cât lăcomia de a papa. 

— Dormea mergând, fără greş, şopti d-1 Tupman. 
— N'am nici o îndoială, confirmă tanti domnişoara şi 

atunci se puseră amândoi pe râs. 
Se înşelau, totuşi. O dată în viaţa lui letargicul tânăr nu 

era adcrnut. Era deştept, încă prea deştept şi remarcase totul. 
Cina trecu fără ca vre-o persoană să facă vre-o sforţare 

pentru a da drumul vorbii. Bătrâna lady plecase la culcare ; 
Isabela Wardle se devota exclusiv d-lui Trundle, atenţiunile 
mătuşei sale erau rezervate d-lui Tupman şi gândurile Emiliei 
păreau îndreptate spre ceva îndepărtat, poate chinr că rătăceau 
în jurul d-lui Snodgrass. 

Unsprezece ciasuri, miezul nopţii, o oră după, sunase 
succesiv şi boerii nu mai reveneau de la Muggleton. Conster
narea era zugrăvită pe toate feţele. Ori fi fost atacaţi, jefuiţi ? 
Sâ frimeată oameni cu felinare pe toate drumurile pe cari ar 
fi putut lua ? Ar trebui poate... Ascultaţi... Iată-i ! Ce i-a făcut să 
intârzieze atâta ? — O voce străină ? A cui o mai fi ? Toată lu
mea se îngrămădi în bucătărie unde debarcase haimanalele 
şi dintr 'o aruncătură de ochi făcură cunoştinţă cu adevărata 
stare a lucrurilor. 

D-1 Pickwick, cu mâinile în buzunare şi cu ciupacul în
fundat pe ochi, se sprijinea în bufet şi legănând capul la 
dreapta şi le stânga producea o regulată succesiune de surâsuri, 
cele mai dulci, cele mai bunevoitoare surâsuri din lume, dar 
îâră vreo cauză sau pretext apreciabil. 

Bătrânul Wardle, a cărui figură era aprinsă, strângea 
rnâna unui vizitator strein şi bâlbâia protestări de prietenie 
eternă. D-1 Winkle susţinându-se de cutia unui ceasornic cu 
greutăţi, chema, cu o voce slabă, răzbunările cerului asupra ori
cărui membru al familiei ce l-ar fi sfătuit să meargă la culcare. 
I n fine, d-1 Snodgrass se afundase într 'un scaun şi fie care 
trăsătură a feţii sale expresive purta tiparul mizeriei cele mai 
netrebnice şi mai profunde ce-şi poate figura spiritul omenesc. 

— Li s'a întâmplat ceva ? întrebau cele trei dudui. 
— Nimic, de loc, răspunse d-1 Pickwick. Toţi.... suntem... 

to-toţi... în regulă....Zi tu, Wardle,... to-toţi în regulă.... Zi, ai ' 
— Niţeluş, replică veselul găzduitor. Scumpelor... iati 

amicul meu, d-1 Jingle.... amicul d-lui Pickwick.... D-1 Jingle., 
venit... pentru o mică vizită... 

— Domnule, întrebă Emilia cu grijă, a păţit ceva d-1 
Snodgrass ? 

— Nimica toată, dudue, replică streinul. Masă la club, —• 
veselă tovărăşie, — cântece admirabile — porto vechi, — Bor-
ceaux-roşu, — bun, — foarte bun, — Vinul c'oniţă, — vinul. 

Nu e vinul, gângavi d-1 Snodgrass cu un ton grav. 
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«"OmonuT. (Remarcaţi că în asemenea împrejurări pricina nu 
e vinul). 

— N'ar face mai bine să meargă la culcare c'oniţă ? în-, 
trehâ Ema. Doi oameni ar putea căra pe domnii în camera lor. 

— Eu, nu voi merge la culcare ! strigă d-1 Winkle cu 
larie. 

— Nu e muritor care să mă ducă pe mine ! zise curajos 
d-1 Pickwick ; şi continuă să surâdă ca mai nainte. 

— Ura ! bâlbâi uşurel d-1 Winkle. 
— Ura ! repetă d-1 Pickwick şi luându-şi ciupacul, îl tur t i 

d e pardoseală ; smulgându-şi lunetele, le făcu să sboare prin 
b u c â t â r i o ; apoi, îndeplinită această fericită ghiduşis, începu să 
râdă ca un smintit. 

— Mai adu-ne una... O altă... butelcă ! strigă d-1 Winkle 
inceplnjj p e u n t o n foar te ridicat şi sfârşind pe un ton foarte 
scăzut. Dar puţin apoi, capul îi căzu pe piept, murmură încă in
vincibila sa determinare de a nu pleca la culcare, bâigui un re-
Sret sanguinar că n'a reuşit, de dimineaţă, să facă afacerea bă* 
îranului Tupman, apoi adormi profund. In această stare fu tran
sportat în camera sa de doi tineri gligani, sub imediata supra
veghere a borţosului bucălat. Numai de cât dupe aceia, d-1 
anodgrass încredinţa persoana sa îngrijirilor protectoare ale 
tânărului somnambul. D-1 Pickwick acceptă braţul d-lui Tup-
" * 5 n Şi dispăru liniştit, surâzând mai drăguţ ca ori când. D-1 
i^Vardle îşi făcu adio-uri familiei întregi, într 'un chip atât de 

uios, atât de mişcător, ca şi cum ar fi părăsit-o să urce un eşa-
~°A ' a c o r c * a d-lui Trundle cinstea de a-1 urca pe scări, şi se 
"depărta făcând inutile sforţări să-si dea un aer demn şi so» 

lemn. 
— Ce scenă supărătoare ! strigă tanti-domnişoara. 
—• Desgustătoare ! răspunseră cele două tinere dudui. 
— Teribil ! teribil ! zise d-1 Jingle cu aer grav. (El era 

înaintea tuturor companionilor, cu cel puţin o sticlă şi jumătate), 
U l"ibil spectacol ! Foarte oribil ! 
„., — Ce amabil om ! zise încetişor tanti domnişoara d-lui 
i1 upman. 

— Şi băiat frumos pe de-asupra de toat?, murmură 
Emilia. 

D. Tupman gândi la mititica văduvă din Rochester şi 
s Pir i tu l îi fu turburat. Jumătatea de oră de vorbă ce urmă, nu 
*fa ^ e natură a-i linişti inimioara. Noul vizitator vorbea mult 
Ş' numărul anecdotelor sale fu ori-cum mai mic ca cel al poîi-

e,elor. D-1 Tupman simţi că-i descreşte favoarea pe măsură ce 
^ceia a d-lui J ingle creştea din ce în ce. Râsul său era forţat, 

eseha sa era prefăcută, şi când în cele din urmă puse pe capă-
1 1 t a m p l e l e sale aprinse, gândi, cu o oribilă satisfacţie, la plă-

\^Tea. c e a r fi simţit dacă ar ţine în acest moment căpăţânâ d-*ui 
•> n R'e între stratul său de fulgi şi salteaua sa. 

6! 
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Neobositul strein se sculă a doua zi dis de dimineaţa, şt 
în timp ce tovarăşii lui cloceau în patul lor, copleşiţi de des
trăbălările nopţii precedente, el se îndeletnicea ru succes la 
păpatul dejunului. Sforţările sale, în această privinţă, fură atât 
de fericite că bătrâna cucoană surdă repetă prin. cornetul său 
de două trei ori cele mai alese zeflemele şi împinse chiar bunul 
plac până să spue în gura mare tanti-domnişoarei că avea de 
aface cu un încântător stricăţescu. Cei lalţi membri prezenţi ai 
familiei împărtăşiră pe deantregul această opiniune. 

In frumoasele dimineţi de vară, bătrâna cucoană avea o-
biceiul să mecrgă sub bolta unde d-1 Tupman se semnalase atât 
de bine. Lucrurile se petreceau ast-fel : mai întâi groşciorul-
bucălat iua dupe o formă-ciupercă, din camera de culcare a bă
trânei, o pălărie sau mai lesne un capuşon de satin negru, un 
şal călduros de bumbac, apoi un baston solid, ornat cu o mă
ciucă comodă. In fine, bătrâna cucoană punându-şi cu pompă 
capuşonul şi şalul, se sprijinea cu o mână în baston, cu cealaltă 
pe umărul buhavului său paj şi mergea încet până la bolta da 
verdeaţă, unde Joe o lăsa să se bucure de răcoarea aerului 
timp de o jumătate de ceas ; apoi se întorcea să o găsească şi 
o aducea acasă. 

Bătrânichii îi plăcea precisiunea şi regularitatea, şi, cum do 
trei veri succesive această ceremonie se îndeletnicea fără cea 
mai mititică infracţie la regulele stabilite, nu fu uşor sur
prins?, în dimineaţa în chestie, când văzu pe borţosul bucălat, 
că în loc să părăsească bolta cu un pas greoi, făcu un ocol cu 
precauţiune, privi cu grijă în toate colţurile şi se apropie de ea 
în vârful picioarelor, cu aerul celui mai profund mister. 

Bătrânica era poltronă — aproape toate bătrânele sunt — , 
primul său gând fu că umflatul personaj avea sâ-i facă o atroce 
violenţă ca să-i ia moneta măruntă ce putea avea la ea. Ar fi 
vroit să strige după ajutor, dar vârsta şi infirmitatea îi tăiase 
de multa vreme facultatea de a striga. E a se mulţumi deci să 
spioneze mişcările pajului său cu o profundă groază, ce nu-i 
fu cu nimic micşorată când el se apropie şi mai mult şi îi ţ ipă 
în ureche cu o voce aţâţată si care-i păru ameninţătoare : „Stă
până !". 

Or, din întâmplare d-1 Jingle se plimba în grădină aproa
pe de Loltă, în acest moment. Auzi şi el strigând : „stăpână !'* 
şi se opri să audă şi mai mult. Avea trei motive ca să proce
deze astfel : primul, era fără vre-~ treabă şi curios ; al doilea, 
n avea nici un soi de scrupul , al treilea, era ascuns într 'un 
tufiş. Se cpri deci şi ascultă. 

— Stăpână ! strigă borţosuî bucălat. 
— Ei bine, Toe ! zise bătrâna cucoană tremurând. T u 

ştii că ţi-am fost o stăpână bună. Ai fost îngrijit bine, Joe, 
N'cu cine ştie ce de făcut şi să mănânci ai berechet 
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Acest oribil discurs făcând să vibreze coardele cele mal 
intime ale borţosului băiat, răspunse storcându-se : 

„Asta o ştiu eu". 
— Atunci, pentruce mă sperii ast-fel ? Ce vrei să-mi 

iaci ? continuă bătrâna reluând curajul. 
— Vroi să vă fac să vă înfioraţi ! 
Asta era o crudă procedare sâ-şi probeze mulţumită, şî 

bătrâna neînţelegând destul de limpede cum s'ar putea obţine 
Un asemenea rezultat, începu să simtă înviindu-i toate groazele. 

— Ştiţi pe cine am văzut sub boltă, eri seară ? întrebă 
borţosul bucălat. 

— Dumnezeu aibe-ne în pază ! P e cine, dar ? strigă bă-> 
"^âna, alarmată de aerul solemn al corpolentului tânăr. 

— Boerul cu braţul în cârpă, care săruta... 
— Cine Joe, care ? nu vre-o servitoare, sper ? 
— Mai rău ! strigă tânărul în urechea cocoanii. 
— Nu vreuna din nepoţelele mele ? 
— Mai rău ! 
— Mai rău, Joe ! strigă bătrâna cocoană, care gândea că 

aşa ceva era cea mai grozavă dintre atrocităţile omeneşti. Care 
e r a Jo.i ? Vroi să ştiu neapărat. 

Părătorul privi cu grijă în jurul lui, şi, terminându-şi 
*nspecţia, strigă în urechea bătrânei cucoane : 

— Miss Raşel ! 
— Cine ? zise ea cu o voce ascuţită. Vorbeşte mai tare. 
— Miss Raşel ! urlă borţosul bucălat. 
— Piică-mea ! 
J o e răspunse printr 'o serie succesivă de senine afirma* 

• l v u l , care imprimară obrajilor săi o mişcare ondulatoare. 
— Şi ea 1-a suferit ! strigă bătrâna cocoană : 
'— Nuu... ea la sărutat numai când i-a venit rândul. Am 

-Vazut-o ! răspunse burtuhănosul bucălat rânjind. 
Dacă d-1 Jingle, din ascunzătoarea sa, ar fi putut vedea 

sxpresiunea bătrânei cocoane, la această comunicare, e pro
babil că dintr 'o dată un hohot de râs ar fi trădat prezenţa 
S a în apropierea bolţii. Dar el recolta numai frânturi de fraze 
necăjite, ca de pi ldă ' : „Fără voia mea !... La vârsta ei !... Neno-
r cci tă babă ce sunt !... Ar fi putut aştepta să mor mai întâi !..." 

Apoi, în fine, el auzi paşii greoi ai grosului băetan ce se 
'ndepărtau lăsând bătrâna lady singură. 
. , E un fapt de remarcat, rar poate, dar ori-cum, e fapt că d-1 
J l n g l e , cinci minute după sosirea lui la Manor-farm, luase ho-
ararea, în forul lui interior, să asedieze fără zăbavă inima 
^nti-tJornnişoarei. El era atât de bun observator re să remarce 
a m a u i e r e l e degajate nu displăceau de loc ţintei atacurilor 
^ e, şi presupunea Ia sigur că ea posedă perfecţiunile cele 
ai de dorit în atari scopuri : o mică avere independentă. Impe

rativa necesitate de a-şi doborî rivalul într 'un chip sau altul 



se oieri deci imediat spiritului său şi nu şovăi să ia fără răgaz ] 
măsuri in această privinţă. Filding 1) ne spune, că omul este 
de foc, că femeea este de câlţi, şi că lui michiduţă îi place să-i 
apropie. D-l Jingle ştia că tinerii sunt pentru tanti-domnişoara 
gazul inflamant pentru pulberea fulminantă şi se determină să 
încerce numai decât efectul unei explozii. 
• Toi răsgândindu-se la mijloacele de a executa această 
importantă rezoluţiune, se strecură afară din ascunzătoare, 
şi, ajutat de tufişul sus-menţionat, intră în casă fără să fie 
zărit. Norocul părea determinat să-1 ajute. E l văzu de departe 
pe d-l Tupman şi cei lalţi domni înfundându-se în grădină ; el 

•ştia că tinerele domnişoare erau eşite împreună după dejun :_ 
câmpul de acţiune era deschis. 

Uşa salonului' se găsea între-deschisă, d-î Jingle băgă 
capul şi privi. Tanti-domnişoara era pusă pe împletit. Tuşi, ea 
ridică ochii şi surâse. Nu exista nici umbră de şovăială în ca
racterul d-lui J ingle. Puse misterios degetul pe gură, intră îiţ 
cameră şi închise uşa. 

— Miss Wardle, zise el cu o căldură prefăcută, iertaţi 
aceast? îndrăzneală.... cunoştinţă scurtă... de ceremonie vreme 
nu-i.... Totul este descoperit. 

— Domnule ! strigă tanti-domnişoara foarte speriată şi 
încredinţată că d-l J ingle n'ar fi fost în toate minţile. 

— Tîxere ! zise d l J ingle cu o voce teatrală. Borţosul... 
păpuşă colosală... ochi rotunzi.;, canalie ! 

Aci scutură el capul într 'un chip foarte expresiv şi tanti* 
domnişoara începu să tremure de zbucium. 

— Bănuesc că vroiţi să-mi vorbiţi de Iosif, domnule ?, 
zise ea făcând sforţări pentru a părea calmă. 

— Da, dudue. Afurisit Joe al dvs. !... Câine, trădător a-
cest Joe !... Pârât la cucoana mare... bătrâna furioasă.... tur
bare... delir !.,. Boltă... Tupman... mângâieri.... îmbrăţişări şi cele 
lalte... ei, duducă, ei ! 

— D-le Jingle strigă tanti-domnişoara, dacă sunteţi yenii 
aci ca să mă insultaţi.... 

— Nici de cum ; pentru nimic în lume. Auzit istoria 
...venit avertizare... pericol ; ofer serviciile mele... prevenim ele-, 
tiri . Totul e spus. Insult ?.- bir cu fugiţii. Şi se întoarse pe căl
câie ca şi cum să execute ameninţarea. 

— Ce să fac ? strigă nenorocita domnişoară, înmuiată în 
lacrămi. Fratele va fi furios. 

— Natural. Turbat ! 
— Oh ! d-le Jingle, ce pot face ? 
— Spuneţi că a visat, replică el îndrăzneţ. 
O rază de consolare lumină spiritul tanti-domnişoarei la 

') Filding, scriitor englez, observator amuzant şi zugrăvitoi ironic 
al instinctelor ce nu se pot înfrâna {1707—1754), 
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această sugestie. D-l Jingle băgă de seamă şi urmă mai departe. 
— O, o ! o ! nimic mai uşor i băiat deprins prost, femee 

amabilă, borţosul bătut măr. D~ta crudă ; afacere terminată... to
tul se potriveşte... de minune. 

Fie că probabilitatea de a scăpa de urmările acestei bo-
clucaşe descoperiri fu delicioasă pentru sentimentele tanti-dom-
nişoarei, fie că acriciunea supărărei sale fu îndulcită auzindu-se 
chemată femee amabilă, ea întoarse către d-l Jingle figura ei 
recunoscătoare şi acoperită de un roşu uşurel. 

Insinuatorul gentleman suspină din adânc, lipi privirile 
câteva minute de figura tanti-domnişoarei, apoi tresări melodra
matic şi-şi întoarse ochii cu grabă. 

— Păreţi nenorocit, d-le Jingle, zise duduia cu o voce 
plângătoare. Pot să vă probez recunoştinţa mea întrebându-vă 
cauza supărărilor dvs,. în vedere de a încerca să le alinăm ? 

— Ah ! strigă d. Jingle cu o altă trâsărire, să le îndul-
c " n , să le potolim ! când dragostea dvs. se prăpădeşte pe un om 
Nedemn de o aşa blagoslovenie ! care, acum chiar, are infamul 
Proect de a captiva nepoata unui înger... Dar, nu ! E amicul meu 
? 1 nu vroi să-i divulg viţiile. Miss Wardle, adio '. 

Terminând acest discurs, cel mai cu şir din câte a fost 
r e"° dată auzit, dela el, d. J ingle aplică pe ochi restul batistei 

c ' e c a r e am vorbit deja şi se îndreptă către uşă. 
— Staţi, d-le Jingle, zise cu forţă tanti-domnişoara. Aţi 

tăcut o aluzie la d. Tupman, explicaţi aceasta. 
,, — Nici o dată ! strigă d. Jingle cu un aer"teatral, nici o 
dată ! • 
. u Şi pentru a dovedi că nu vroia să fie mai mult chestionat, 

U a u n scaun şi se aşeză alături de tanti-domnişoara. 
— D-le Jingle, reluă ea, vă implor, vă rog din suflet să 

a ţ i Pe faţă groaznicul mister ce învălue pe d. Tupmân. 
—--Ah, porni din nou d. Jingle fixându-şi ochi pe figura 

«latuşichii, pot să vă văd... încântătoare creatură..., sacrificată 
Pe altar ? Avariţie cumplită ! 

Păru că luptă t imp de câteva secunde contra unor emo-
'Oţiuni de tot soiul ; apoi zise cu o voce joasă şi profundă : 

— Tupman nu iubeşte de cât banii dumitale. 
•— Ah, mizerabilul ! strigă domnişoara cu o energică in* 

«ignare. 
Bănuelile d-lui Jingle fură rezolvite : ea avea parale. 
— Şi mai şi, adaogă el, iubeşte o alta... 
— O alta ! bâlbâi mătuşa. Şi pe cine ? 
— Mititica... ochi negri.... nepoţica Emily. 
F u tăcere, căci dacă exista în tot universul o individa 

Pentru care Raşela să simtă gelozie mortală, inveterată, era toc-
ai această nepoată. Sângele i se urcă în faţă şi în gât şî-i m i t 

a t a c u t capul cu o expresie de nespus dispreţ. 
- Asta nu se poate. Nu vroi să o cred. 
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— Pândeşte-î, replică d. J ingle. 
— Am s'o fac. 
— Pândeşte privirile lui Tupman. 
— Am s'o fac. 
— Şoaptele sale...? 

— Am să le ascult. 
— Are să-i facă complimente. 
— Vom vedea. 
— Are să se aşeze lângă dânsa la prânz. 
— Vom vedea. 
— Şi are să vă lase cu buza umflata. 
— Cu buza umf...! strigă ea tremurând de turbare. Să mă 

părăsească '. 
— Aveţi ochi să vă convingeţi ? reluă d-1 Jingle, 
— Da. 
— O să aveţi curaj ? 
— Da. 
— II veţi mai asculta pe urmă ? 
— Nici odată ! 
— Aveţi să vă luaţi un alt iubit ? 
— Da. ' 
— Voi fi eu acela ? 
D-1 Jingle căzu în genunchi şi rămase aşa timp de cinci 

minute. Când se ridică, era iubitul aprobat de tanti-domnişoara, 
cu condiţiunea, ori-cum, ca infidelitatea d-lui Tupman să fie 
învederată. 

D-1 Jingle avea să producă probele şi 'ele începură sa 
sosească chiar din prânz. Miss Raşel putea cu greu să-şi creadă 
ochilor. D-1 Tracy Tupman era aşezat alături de Emily, ochind, 
surâzând, vorbind încetişor, în rivalitate cu d-1 Snodgrass. Nici 
un cuvânt, nici o privire, nici un semn nu era îndreptat către 
aceea care, seara precedentă, fusese orgoliul inimii sale. 

— Afurisit băiat ! gândea bătrânul Wardle, care aflase 
de la mamă-sa toată povestea ; afurisit băiat ! Era adormit. E 
numai închipuire ! 

— Scelerat ! gândea tanti-domnişoara. Scumpul meu J in
gle, tu n'ai să mă înşeli. Oh, cât urăsc pe mizerabilul cela ! 

Inexplicabila schimbare ce se petrecu în purtarea d-lui 
Tupman se va explica cititorilor noştri prin convorbirea ce ur-
mează. 

Chiar în seara aceleiaş zile, scena se petrecea în gră
dină. Două personagii mergeau pe o cărare mai îndepărtată. U-
nul era destul de gros şi destul de scurt, celalt destul de lung 
şi destul de costeliv. Unul era d-1 Tupman, celalt, d-1 Jingle. 

Personajul gros începu dialogul întrebând : 
— Am tras-o bine de par ? 

— Superb ! faimos ! Eu n'aş fi jucat mai bine rolul. Reîn
cepem dimineaţa, toate zilele, pîn'la noi ordine. 
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— jRaşela doreşte încă ? 
— N'o amuză, natural ; dar trebue. Fratele., teribil ; ea... 

iricoasă ; altfel... imposibil. Câteva zile, bănueli distruse, feri» 
Cîrea încoronată. 

— Alt mesaj aveţi ? 
— Amor, cel mai tandru amor, cele mai dulci sentimente, 

P afecţiune neschimbătoare. Am de spus ceva pentru dvs. ? 
— Scumpul meu, răspunse inocentul domn Tupman strân

gând călduros mâna amicului său, du-i cele mai vii dezmierdări. 
Spune-i cât de greu îmi vine să mă ascund. Spune-i tot ce se 
poate spune mai amabil ; dar adaogă că recunosc necesitatea 
rolului ce-mi impune prin sfatul d-tale. Spune-i că-i aplaud în
ţelepciunea şi că-i admir discreţia. 

— Am să-i spun. Asta-i tot ? 
— Da. Adaogă numai că suspin în aşteptarea momentu

lui când îmi va aparţine, când orice prefăcătorie va fi de prisos. 
— De sigur, de sigur. Asta-i tot ? 
— Oh, prietene ! zise sărmanul Tupman strângând din 

r-ou mâna tovarăşului său, oh ! amicul meu, primeşte mulţumi-
.nte cele mai sincere pentru bunătatea d-tale dezinteresată şi 
1arta-mă dacă, fie chiar în închipuire, ţi-am făcut nedreptatea de 

a P r e s u p u n e că ai să-mi faci vre-un rău. Scumpe amice, pot răs--
plaţi vre-odată un asemenea serviciu ? 

—• Nu vorbiţi de aşa ceva, replică d-1 Jingle, nu vof... 
Şi se întrerupse ca si cum si-ar fi reamintit dintr'o dată 

cine ştie ce. 
.. — Apropo, reluă el, n'aţi putea să-mi împrumutaţi zece 

l r e —• ai ? — afacere foarte urgentă. In trei zile, gata înapoi. 
— Cred că pot să vă oblig, răspunse d-1 Tupman în ple

nitudinea inimii sale. Pentru trei zile, spuneţi ? 
'— Numai pe trei zile ; totul sfârşit atunci, adio dificul* 

taţi, 
D-1 Tupman numără zece lire în mâna tovarăşului şi aces

ta Ie îndesa în buzunărelul său, bucată cu bucată, privind mereu 
către casa. 

—• Atenţiune ! zise d-1 Jingle, nici o privire. 
— Nici o aruncătură de ochi, reluă d-1 Tupman. 
— Nici un cuvânt ! 
—• Nici o silabă. 

_ — Toate giugiulelele nepoţelei ; mai bine mojicii de cât 
£ raţ i i mătuşei, singurul mijloc de a înşela invidioşii. 

— Nu uit, răspunse tare d-1 Tupman. 
— Şi nici eu nu mă voi uita, zise încetişor d-1 Jingle, 
intrară în casă. 
Scena cinei fu repetată în aceiaş seară şi trei alte prânzuri 

A trei alte serate, care urmară. A patra seară, bătrânul Wardle 
Pfrea foarte satisfăcut, căci se convinsese că d-I Tupman era 

a*s acuzat ; acesta era voios, căci d-1 Jingle îi spusese că afa-
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cerea sa va fi in curând terminată ; d-1 Pickwick se găsea prea 
fericit, căci asta era starea lui obicinuită ; bătrâna lady era în 

bună dispoziţie, căci câştiga la whist ; în fine, d-1 Jingle şi miss 
Wardle erau încântaţi, pentru motive destul de importante în 

această veridică întâmplare, ce vor fi povestite într 'un alt. ca
pitol, 

CAP IX. 
Descoperirea şi urmărirea. 

Cina era servită, scaunele puse în jurul mesîî ; t u 
telei, ulcele şi pahare erau aranjate pe bufet ; în fine totul a-
nunţa apropierea momentului cel mai sociabil din cele douăzeci 
şi patru ore ale zilei, adică momentul mesii de seară. 

— Unde e Raşela ? întrebă d-1 Wardle. 
— Şi Jingle ? adaogă d-1 Pickwick. 
— Uite-te, reluă gazda, cum nu observarăm mai de grabă 

îipsa lor ? Sunt două ceasuri de când nu le-am auzit vocea. Emily, 
draga mea, ia trage soneria. 

Soneria răsună şi borţosul bucălat apăru. 
— Unde e domnişoara Raşela ? 
Nu ştia nimic el. 
— Unde e domnul Jingle, atunci ? 
Nu putea spune. 
Toată lumea păru surprinsă. Era târziu : unsprezece cea 

suri trecute. D-1 Tupman îşi râdea în barbă, căci trebuiau să 
£ie printr 'un colţ oarecare tăinuind despre el. 

„Asta afacere, ha, ha !" 
— Nu face nimic, zise d-1 Wardle după o pauză scurtă. 

Sunt sigur că vor veni repede. Nu aştept pe nimeni' la masă. 
— Excelentă regulă ! reluă d-1 Pickwick. Admirabil ! 
— Vă rog aşezaţi-vă, urmă gazda sa. 
— De sigur, zise d-1 Pickwick. 
Şi se aşezară. 
Era pe masă'o gigantică bucată de carne rece şi d-1 P i c k j 

wick primi o abondentă porţie. Dusese furculiţa către buze şi 
era pe punctul să deschidă gura pentru a introduce o bucată 
convenabilă, când un sgomot mare de voci se ridică dintr 'o dată 
în bucătărie. D-1 Pickwick înălţă capul şi scoborî furculiţa ; 
d-1 Wardle încetă de a mai tăia şi fără voe lăsă cuţitul, care ră
mase înfipt în bucata de carne rece. Privi la d-1 Pickwick şi d-1 
pj-kwick la el. Paşi grei răsunară în sala de alături. Uşa sufra
geriei se deschise dintr'o dată şi omul care curăţase cişmele 
d-lui Pickwick în ziua sosirei sale, se repezi în odae, urmat de 
borţosul bucălat şi de toţi ceilalţi servitori. 

— Ce naiba, înseamnă asta ? strigă amfitrionul. 
— S'a aprins coşul bucătăriei ? întrebă cocoana-mare. 
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•— Nu, mamă-mare ! strigară cele două tinere. 
— Ce e ? reluă stăpânul casei. 

Omul răsuflă din adânc şi zise cu o voce stinsă :' 
— Au plecat, domnule ; plecat fără tobe fără surle, d-le ? 

In acest moment, se remarcă d-1 Tupman, care puse jos 
furculiţa şi cuţitul şi păli grozav. 

— Cine a plecat, mă ? întrebă d-1 Wardle înfuriat. 
~ Dom' Jingle şi miss Raşela, într 'un poştalion de poştă 

de la Leul albastru din Muggleton. Eram acolo, dar n'am putut 
sa-i împiedic : atunci am fugit să vă spui... 

— Eu i-am plătit drumul ! strigă d-1 Tupman sărind în 
picioare cu un aer furios. M'a atins cu zece lire ! Opriţi-1 ! M'a 
tras pe sfoară ! Asta e prea-prea ! Mă voi răzbuna, Pickwick. ! 
A s t a n'o înghit. 

Şi, tot proferând mii de exclamaţiuni incoherente, de 
s oiul ăstora, nenorocitul se învârtea în jurul camerii într 'un 
transport de furie. 

— Domnul să ne miluiască ! strigă d-1 Pickwick privind 
t u o surpriză amestecată cu teamă gesturile extraordinare ale 
amicului său. A înebunit ! Ce ne facem ? 

— Ce ne facem ! reluă vigurosul bătrân, care nu dădu a-
e nţiune de cât la ultimele cuvinte ale musafirului său ; pune 
. u l l a gabrioletă ; o să iau un poştalion dela Leul albastru şi-i1 

0 1 urmări numai de cât .' Unde e netrebnicul acela de Joe ?, 
"— Iacă-mă aci, dar nu sunt netrebnic ! replică o voce, 

c hiar aceia a borţosului bucălat. 
"— Lasă-mă să-1 înhaţ, Pickwick, strigă d-1 Wardle, arun-

andu-se spre boclucaşul tânăr. A fost plătit de păcătosul 
. a ^ e J ingle ca să-i pierd urma povestind mofturi asupra soră-
1 Ş> asupra amicului d-tale Tupman. (Aci d-1 Tupman căzu 

mototol p e un scaun). Lasă-mă să-1 înhaţ ! 
—Ţineţi-1 ! ţipară toate femeile, şi pe deasupra vocilor 

^Periate se auzea distins sughiţurile de plâns ale borţosului băe-
ţandru. 
^ , . —: Nu vroi să mă reţineţi ! bâlbâi înfuriatul bătrân. D-le 

mkle, ridică mâinile ! D-le Pickwick, lasă-mă, domnule ! 
. In acest moment de turmentare şi de confuziune, era un 

Umos spectacol de văzut atitudinea calmă şi filosofică a d-lui 
- y^wick. O linişte majestoasă domnea pe figura sa cu toate 
. u n i ţe luş înflăcărată de sforţările ce făcea să modereze pa-

i • „ n e a n e s tăv i l i tă a gazdei sale, care înfăşcase în plin cureaua 
a. In acest timp, Joe era sgârâiat, tras, sâcâit, împins afară 

d ^ a m e r ă de toate femeile ce se adunaseră. După dispariţia lui, 
** ardle s e m a i potoli, si în acelaş moment, se si anunţă că 

gabrioletă era gata. 
' Nu-1 lăsaţi singur, strigară femeile, omoară pe cineva. 
"— Merg cu el, zise d-1 Pickwick. 

- Eşti un băiat bun, Pickwick, reluă d-1 Wardle strân-
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gându-i mâna. Ema, dă un şal d-lui Pickwick, să-şi pue la gât. 
Grăbiţi ! îngri j i ţ i de bunica, copii, îi e cam rău. Haida, eşti 
gata ? 

Gura şi bărbia d-lui Pickwick fiindu-i înfăşurate într 'un 
şal, pălăria înfundată pe cap şi pardesiul aruncat pe braţ, — răs* 
punse afirmativ. 

Când cei doi amici ai noştri fură urcaţi în gabrioletă : 
— Dă drum, hăţurilor, Tom, strigă bătrânul. • 
Trăsura porni prin ulicioarele strâmte, căzând prin fă-

gasuri, lovind în garduri, cu pericolul de a se sfărâma la fiece 
moment. 

— Sunt cu mult înainte ?.., strigă d-1 Wardle sosind Ia 
uşa Leului Albastru, în jurul căruia, cu toată ora înaintată sa 
făcuse un stol de curioşi. 

— Nu mai mult de trei sferturi de ceas, răspunseră asis
tenţii dintr 'o dată. 

— Un poştalion şi patru cai ! de grabă. Haida hai ! în
toarceţi, apoi, gabrioletă. 

— Haidaţi copii ! strigă hangiul, un poştalion şi patru 
cai. Iute, iute ! 

Fără zăbavă, se repeziră grăjdarii şi surugii. Felinarele 
străluceau, oamenii alergau care încotro, potcoavele cailor ră
sunau pe caldarâmul curţii, uruitul poştalionului se auzi cum îl 
târau din şopron : totul era sgomot şi mişcare. 

— Haida odată, poştalionul cela vine în noaptea asta ? 
strigă d-1 Wardle. 

— Iată-1 în curte, domnule, răspunse hangiul. 
Poştalionul eşi în adevăr, caii fură înhămaţi, surugii 

urcară colo, călătorii dincoace. 
— Vizitiu ! strigă d-1 Wardle, şapte mile până la primul 

schimb în mai puţin de jumătate ceas ! 
— La drum ! 
Surugii aplicară biciul şi pintenii ; băeţil salutară ; grăj» 

darii dădură un chiot şi plecară într 'un trap furios. 
— Frumoasă situaţie ! gândi d-1 Pickwick când îşi dădu 

osteneala să reflecteze. Frumoasă situaţie pentru prezidentul 
perpetuu al Pickwick-Club-ului ! Un poştalion umed, nişte cai 
turbaţi, cinsprezece mile pe ceas şi noaptea trecută de jumătate ! 

I n cele trei-patru mile dintâi, cei doi amici, înveşmântaţi 
în gândurile lor, nu schimbară o vorbă, dar când caii, cari se 
încinseseră, începură să devoreze drumul, d-1 Pickwick prinse, 
inimă, iuţeala mişcării ne îngăduindu-i muţenie desăvârşită. 

— Suntem siguri că punem mâna pe ei, cred ? începu e t 
— Sper, răspunse tovarăşul său. 
—Frumoasă noapte I continuă d-1 Pickwick privind lun3 

t a r e strălucea liniştită. 
— Cu atât mai rău, căci ei au avantajul luminii lunii ci 

tea ne ia nainte ,iar n,oi vom fi lipsiţi. Luna se va culca într 'un 
ceas. 
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— E cam neplăcut să mergi cu iuţiala asta pe întuneric, 
n U e adevărat ? 

— Desigur, replică sec d-1 Wardle. 
Aţâţarea vremelnică a d-lui Pickwick începu să se po-

l e a s c a > c â n d gândi la inconvenientele şi pericolele expediţi-
t L n " înecare se angajase atât de uşuratic. F u scos din gândurile 
S a l e urîte de chiotele surugiilor. 

— Hăi-hăi ! hăi-hăi ! hăi-hăi ! striga primul surugiu. 
— Hăi-hăi ! hăi-hăi ! hăi-hăăi ! urla al doilea surugiu. 
-^ Hăi-hăi ! hăi-hăi ! hăi-hăăi ! vocifera bătrânul Wardle 

c u jumătatea corpului eşit din portieră. 
— Hăi-hăi ! hăi-hăi ! hăi-hăăi ! repeta d-1 Pickwick, la 

U tUson cu refrenul, fără să aibă cea mai mică idee ce însemna 
asta. 

I n mijlocul strigătelor celor patru la un loc, poştalionul 
$ e opri. 

— Ce ni se mai întâmplă ? întrebă d-1 Pickwick. 
*— E o barieră aci, răspunse bătrânul Wardle şi vom avea 

* x veşti despre fugari. 
După cinci minute întrebuinţate la a bate şi a ciocni fără 

erupere, u n bătrâior, neavând decât cămaşa şi pantalonul pe 
' eŞi din gheretă şi deschise bariera *). 

v , „ "~ Cât timp e de când a trecut un poştalion pe aci ? în-
t r e b a d-1 Wardle. 

— Cât e ? 
— Da. 
~~ Zău nu ştiu aproape de loc. Nu e prea mult, dar nici 

P ea puţin. Tocmai aşa între amândouă. 
— A trecut numai un poştalion ? 
— Ah, da, da, a trecut un poştalion. 

— Cam cât timp, amice ? zise d-1 Pickwick interpunîndu-
fie- O oră ? 

~— Ah, asta s'ar putea chiar, replică omul. 
—Sau două ore ? întrebă primul surugiu. 

. — Nu m'as mira nici de asta, răspunse omul cu un aer de 
lr>doială. 

'— La drum, copii ! strigă d-1 Wardle necăjit ; iată destul 
timp pierdut cu idiotul ăsta bătrân. 
v '— Idiot ! repetă bătrânul, contemplând cu un rînjet poş-
£ . o n u * c e s e micşora pe măsură ce distanţa creştea. N u ! Nu atât' 

t
e l c l l ° t cât mă credeţi. Aţi pierdut zece minute aci şi sunteţ i 

. a t â t de învăţaţi cât eraţi şi înainte. Dacă toţi camarazii pe 
J u . m Primesc câte o liră şi dacă o răsplătesc măcar pe jumătate, 

a i s i ajungi celalt poştalion nici la sfântul aşteaptă, dragă 
u r oscoiule. 

ce sn I n Eng''tera, întreţinerea drumurilor se face prin mijlocul unei taxe 
s e Percepe din distantă în distanfă 
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fu scos în scurt' 
l unei sonerii şi 
jrabă »;' 
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Sfârşindu-şi discursul cu o rînjeală prelungită, bătrânul 
închise bariera, intră în casă şi baricadă uşa după el. 

In acest timp călătorii noştri urmară drumul fără nici o 
domolire. Luna, cum prezise d-1 Wardle, scobora repede ; grei 

şi mohorâţi nori, care de mai multă vreme se întindeau gradat 
pe cer, se reuneau la zenit într 'o mare neagră şi compactă. Rari1 

picături de ploae biciuiau din timp în timp giamurile poştalio
nului, părînd că înştiinţează călătorii de apropierea repede a 
unei vijelii. Vântul care bătea drept spre ei, năvăli într 'un v â r t e | 
furios pe drumul strâmt, gemând trist printre copaci. D-1 Pick 
wick îşi strânse cu grijă redingota, se instala mai comod în Io 
cui său şi căzu într 'un somn profund, din care fu 
timp de încetarea oricărei mişcări, de sgomotul 
de acest strigăt repetat cu glas mare : „Cai de g 

Dar aci mai fu o întârziere. Surugii dormeau duşi, atât de 
misterios profund, că trebui cîte cinci minute să-i d '«tepte pe 
fiecare. Grăjdarul pierduse cheia grajdului şi când în fine o 
găsi, doi ajutori buimaci de somn transportară haruîşamentul 
cailor şi trebui să se reînceapă operaţiunea înhămării. Dacă d-1 
Pickwick ar fi fost singur, aceste multiple obstacole ar fi pus 
o nouă amânare în urmărire, dar bătrânul Warc'is nu se uluia 
cu una cu două. El îşi dădu osteneala cu multă bunăvoinţă, îm
pingând pe unul, scuturând pe celalt, punând un lanţ aci, îno-
dând ceva pe dincolo, că poştalionul fu gata de dru'.n într 'un 
spaţiu de timp mult mai scurt de cât s'ar fi socotit, sub influen
ţa atâtor dificultăţi. 

Reîncepură, dar, drumul şi, desigur, cu o perspectivă prea 
puţin încurajatoare. Schimbul era de 15 mile, noaptea era nea
gră, vântul violent, ploaia mare. Era imposibil de a face prea 
lung drum luptând contra atâtor obstacole, astfel că le-ar fi tre
buit pe puţin două ceasuri până la popasul următor. Dar aci» 
se prezentă ochilor lor un obiect care le deşteptă curajul şi le 
aprinse spiritele abătute. 

— Când a sosit acel poştalion ? strigă bătrânul Wardle, 
eşind afară din cărucioară şi arătând un alt poştalion acoperit 
de noroi încă umed şi care rămăsese în curte. 

— N u e nici un sfert de oră, domnule, replică un grăjdar, 
căruia îi era adresată întrebarea. 

— O cocoană şi un domn ? întrebă d-1 Wardle, svâcnind 
de nerăbdare. 

•— Da, domnule. 
— Om înalt, haină neagră, picioare lungi, corp subţire ? 
— Da, domnule. 
— O cucoană în vârstă, faţa suptă, numai pielea pe os, ai? 
— Da, domnule. 
— Doamne, Pickwick, e perechea noastră ! strigă bă

trânul. 
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— Ar ti fost mai de grabă aci, urmă grăjdarul ; dar li s'a. 
t'upt un şleau. 

— Sunt ei, reluă Wardle. Ei sunt, pe Jupi ter ! Un poş
talion şi patru cai, de grabă ! Punem mâna pe ei la celalt 
schimb de cai. Haidaţi, surugii, la treabă ! O liră de fiecare su« 
t u g i u ! Repede ; să ne grăbim copii, la drum ! 

Tot proferând asemenea îndemnări, bătrânul alerga la 
dreapta şi la stânga, se ocupa de toate amănuntele cu o aţâţare 

C? S e
v j

c o m u n i c ă şi d-lui Pickwick. Sub această influenţă conta
gioasă, acesta se împiedica cu picioarele în hamuri, se băga între 
c a i> îşi turt i burta de roatele poştalionului, închipuindu-şi şi 
t l e z â n d de-a binelea că făcând toate acestea, accelera pre
parativele plecării lor. 

— Urcaţi, urcaţi repede ! strigă d-1 Wardle urcând şi el în 
Poştalion, ridicând scăriţa si închizând oblonul dupe el. Haideţi 
?ar ! Grăbiţi-vă. 

D-1 Pickwick era în partea cea laltă a căruţii, înainte să 
Poată şti precis de ce era vorba, se simţi ridicat de bătrânul boer, 
" " p i n s de ajutorul grăjdar şi la drum ! Porniră în galopul mare. 
^ — Ah, iată acum ce se poate chema a merge ! zise d-1 
Wardle cu bunăvoinţă. 

In adevăr, mergeau, cum dovedea suficient d-lui Pickwici 
0 n s tante le sale ciocniri cu pereţii tari ai căruţei sau cu tovară» 

ŞUI său. ' r ' 
'. — Ţineţi-vă bine, zise robustul bătrân filozofului, care 

cmai dăduse una cu capul în mijlocul imensei jiletci a tova« 
^Şului sau de călătorie. 

~~ N'am fost nici odată aşa zdruncinat, în viata mea, răs-
Punse acesta 
" • — Nu purta nici o grijă, răspunse camaradul său. In 

U r and se va sfârşi. Tot aşa ! Nu vă lăsaţi ! t 
p - Pickwick se înfipse în colţul său atât de solid pe câţ 

r tu şi poştalionul sbură mai iute ca oricând. 
^ Statură în acest chip mai trei mile, când d. Wardle care, 

• câteva minute, ţinea capul afară, îl retrase împroşcat de noroi 
* l s t r i g ă gâfâind de nerăbdare : „iată-i !" 
ţ . „ p - Pickwick puse şi el capul numai decât la cealaltă por-
' e , r a Şi v ă z u la putină distantă înaintea lor, o trăsură trasă în 

p l o p u l mare. 
^ ..înainte, înainte !" vocifera bătrânul boer. „Două lire, 
"Urugij ! p e ei, puneţi mâna pe ei !" 

. Caii primului poştalion porniră în toată viteza şi cei ai 
U l Wardle galopară cu furie după ei. 

^ . — Ii văd capul ! strigă mânâiatul bătrân. Dumnezeu să 
a ia dacă nu-i- văd capul ! 

Şi eu tot aşa, zise dl. Pickwick. E chiar el 
l l s Dl. Pickwick nu se înşelase de loc. Se zărea limpede dela 

PoştaliomAiui fieura d-lui Jingle, acoperită CU rteioju] ce-1 
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asvârlea roţile trăsurii sale. Mişcarea braţelor ce le agita vio* 
lent către surugii denota că-i încuraja să îndoiască sforţările. 

Interesul ajunse imens. Câmpii, arbori, garduri vîrtejau 
în jurul lor. Ajunse mai în spatele primului poştalion ; auzeau 
pe deasupra zgomotului" roatelor, vocea d-Iui J ingle care must ra 
surugii lui. Bătrânul Wardle spuma de necaz şi de întărîtare ; 
se înroşise de duzinele de „puşlama" şi „scelerat" ce arunca !. 
Ridica pumnul şi ameninţa obiectul indignării sare ; dar dl. 
J ing le nu răspunse la aceste ocări decât printr 'un surâs batjo
coritor, apoi printr 'un strigăt de triumf, când caii, supuşi ener
gii crescânde a biciului şi a pintenilor, îndoiră iuţeala şi lăsară 
în urmă pe acei ce-i urmăreau. 

D-l Pickwick îşi retrase capul dela portieră şi dl. Wardle 
obosit de a mai striga, făcuse acelaş lucru, când o z g u d u i t u r i 
puternică îi aruncă pe amândoi afară din trăsură. O trosnitură 
puternică se auzi, o roată de deslipi şi poştalionul se surpă pe-o 
coastă. 

După câteva secunde de zăpăcială, când nu se putea deo« 
fcebi tropăituri le cailor din sgomotul sfărîmăturilor da geamuri,-
dl. Pickwick se simţi, tras violent din dărâmături şi, imediat ca 
i u pe picioare şi-şi scoase capul din gulerul redingotei, pe care 
se mai găseau încă cioburi din ochelarii săi, recunoscu toată, 
întinderea dezastrului lor. Ziua începu să apară şi scena e r a 
perfect luminată de lumina cenuşie a dimineţei. 

Bătrânul Wardle era în picioare, lângă el, fără pălărie* 
hainele sfâşiate. La picioarele sale zăceau sfărîmăturile trăsurii . 
Surugii, desfiguraţi de noroi şi de o cursă violentă, reuşiseră să 
tae şleaurile şi se ţineau înaintea cailor. La o sută de paşi îna
inte, se vedea celalt poştalion ce se oprise auzind zgomotul nau
fragiului lor. Surugii, ale căror figuri erau schimonosite de o> 
rînjire forţată, contemplau dela înălţimea şeilor adversarii daţ i 
ijos de pe cai, în t imp ce dl. J ingle, la portieră, examina, cu O 
evidentă satisfacţie ruina persecutorilor lui. 

— Hăi, hăi ! strigă obraznicul comedian : nici unul în pe
ricol ? — Domni de vârstă înaintată, — destul de grei, — pericu* 
los, — foarte periculos. 

»— Canalie ! vocifera dl. Wardle. 
— Ha, ha ! replică J ingle ; şi apoi adaogă, clipind din ochf 

cu un aer răutăcios şi desemnând cu arătătorul interiorul poş
talionului : Ea merge bine, — vă trimite complimente, — vă* 
roagă să nu vă deranjaţi. Salutări lui Tuppy. Nu croiţi să vă 
urcaţi la urmă ? — La drum, surugii ! 

Surugii se înfipseră în şei, poştalionul reîncepu să meargă 
şi dl. J ingle, întinzând braţele afară din portieră, flutura, în 
bătae de joc, o batistă albă. 

Nimic, în toată această aventură, nu putuse turbura dis
poziţia egală şi liniştită a d-Iui Pickwick, nici chiar tumba trâ« 
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s u r e şi a persoanei sale. Dar nu putu suporta în linişte infamia 
ceiui care, după ce împrumutase bani dela credinciosul său dis-< 
cipol, îşi permitea să-i prescurteze numele în cel de Tuppy 1 ) . 
•«-'eveni roşu până în cearcănele lunetelor sale şi respirând din 
adânc, zise cu o voce liniştită şi emfatică : „Dacă vreo dată întâl
nesc omul ăsta, vroi..." 

- — Da, da, întrerupse dl. Wardle, toate astea sunt bune, 
a 2 r » in vreme ce noi vorbim, ei vor obţine o patalama la mână 
Şi se vor însura în Londra. 
. , D-l Pickwick se opri şi îşi închise răzbunarea în fundul 
«Urnei. 

— Cât e de aci până la întâiul popas ? între dl. Wardle 
Pe unul din surugii. 

— Şase mile, nu e aşa, Tom ? 
— Ceva mai mult. 
— Ceva-mai mult de şase mile, domnule. 

to. •— Nu e nici un remed, trebue să le facem cu piciorul* 
Pickwick. 

•— Nu e alt remed, repetă acest om, în adevăr mare. 
Din ordinul d-lui Wardle, un surugiu plecă călare îna« 

.e> să înhame alt poştalion, iar celalt rămase în urmă să aibă 
& r iJa de sfărâmături. In acelaş t imp, dl. Pickwick şi bătrânul 
s ntleman o întinseră curagioşi la drum, după ce strânseră bine 
ev ' U r i * e * a ^ * ?* a u p ă ce înfundară pălăriile pe urechi, spre a 

a pe cât posibil potopul de ploae reînceput să cadă. 

CAP X. 
sutiat să împrăştie orice îndoială ce ar fi putut exista asupra 

dezinteresării d-Iui Jingle. 

,. . Mai sunt în Londra încă multe hanuri vechi care serveau 
. n i ° a r a ele cartier general celor mai celebre diligente, pe tim-

t ..*"and aceste butci poştale îrfdeplineau grav şi solemn călă-
l l l e lor ; dar aceste hanuri au degenerat încetul cu încetul şi 
, m a i adăpostesc de cât căruţile de cărăuşi. Cititorul ar căuta 

au a t I U C v r e U I l a de aceste vechi gazde printre Crucile de 
' Taurii de aur, ce ridică acum superb fruntea în fru* 

sit 1 C s t r a d e ale Londrei. Dacă ar dori să studieze rămă-
ob* e ' a r * a c e D * n e să-şi îndrepte paşii către mahalalele cele mai 
U n " U r e ale oraşului şi acolo, în cine ştie ce colţ retras, va găsi 
r ă t r ^ U m ă ^ o a r e c a r e rămas încă în picioare, cu o sumbră îndă-

I C l e , în mijlocul inovaţiilor moderne. 
•J * n Borugh 2) mai cu seamă, rămâne încă o jumătate duzină 
no °^Se . k a t r a t l e > c e au păstrat, fără schimbări, ciudata lor fisio-
_ " U e şj c a r j a u s c a p a t j n c a p 0 f te i nesăţioase a ameliorărilor 

l) Diminitiv -al lui the tup, ce înseamnă berbec, 
^ Cartier în sudul Tamisei (Londra). 
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publice şi a speculaţiilor particulare. Sunt stranii construcţii, cu 
prispe, cu coridoare, cu scări fără număr şi atât de antice, atât 
de vaste, cât să ne furnizeze inaterial la o mie de poveşti cu 
strigoi şi stafii, dacă am fi vreodată constrânşi la jalnica nece
sitate de a inventa unele şi dacă lumea ar trăi atâta vreme cât 
să sleiască nenumăratele şi veridicele legende ce se leagă de ve« 
chiul pod al Londrei şi de împrejurimile sale. 

In curte la Cerbul-bălan, Unul din cele mai celebre dintre 
aceste hanuri gotice, în dis, de dimineaţa ce urma evenimentelor, 
funeste povestite în capitolul precedent, un om se ocupa harnic 
să' şteargă noroiul de pe o pereche de cisme. Acest om avea o 
vestă vărgată, împodobită cu mâneci de stambă neagră şi nasturi 
de sticlă albastră, nişte nădragi de dimie şi tuzluci în picioare. 
in jurul gâtului i se înfăşură neglijent o basma de un roşu stri
gător, o veche pălărie albă era pusă fără mofturi pe partea stângă 
a căpăţânii. Era în faţa acestui personaj un şireag de ciubote, 
unele curate, altele înoroite şi la fiece adaos ce făcea la cişmele 
curăţate, se oprea un moment să-şi contempleze cu o satisfacţie, 
evidentă munca. 

Curtea nu oferea nici un indiciu de acest tapaj, de această 
mişcare ce caracterizează hotelurile unde se opresc diiigenţele. 
Două sau trei gabriolete, două sau trei poştalioane se adăposteau 
sub diferite streşini prelungite. Trei sau patru chervane, încăr
cate cu câte un munte de mărfuri, atât de înalt cât etajul al 
doilea al unei case obicinuite, stăteau nemişcate la umbra unui 
ţopron enorm, suspendat într 'o parte a curţii ; în t imp ce un alt 
car destinat să pornească la drum de dimineaţă, era tras 
în partea descoperită. Clădirile care mărgineau laturele pa
ralelogramului erau înfrumuseţate de un rând dublu de galerii,! 
ornate cu enorme parmaclâcuri de lemn şi pe care două jupânese 
veniseră să deschidă geamurile. Două linii de sonerii, ce le co
respundeau, se bălăbăneau deasupra uşii dela intrare, acoperită 
de o ţeastă mică de ardezie. Iij fine, din când în când, copita 
vreunui cal mare de povară, sau zornăitul unui lanţ, anunţa, ce
lor ce i-ar fi interesat, că grajdurile erau în fundul curţii. Dacă 
adăogăm la acest tablou câţiva oameni în bluză, dormind pe balo
turi, câţiva saci de lână şi alte articole de acest soi, risipite pe 
maldăre de fân, am descri, atât cât e de trebuinţă, aparenţa ce 
prezintă curtea Cerbului bălan (strada mare din Borough) în 
dimineaţa de care este vorba. 

Larma uneia din sonerii fu urmată de apariţia unei servi
toare cochete, într 'una din galeriile etajului al doilea. Ciocni la 
o uşe, şi, primind o poruncă dinăuntru, strigă pe deasupra păli-
mărului : „Sam !" 

— Iată-mă ! replică omul cu pălăria albă, 
— No. 22 cere cisrnele numai decât. 
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•— Ei bine, mai întreabă : le vrea de grabă, său le doreşt i 
v acsuite şi atunci să mai aştepte. 

Haida, Sam, lasă prostiile ! reluă tinerica cu un aer îm-
b l e t o r ; boerul are nevoe de cisme de grabă. 

— P e cuvânt de onoare ! Eşt i drăguţă tu deacolo ! reluă 
v acsuitorul. Priveşte-mi numai niţel ciubotele. Unsprezece pe-
'-chi şi l ] n pantof al numărului 6, cu un picior de lemn. Cis-
tt'ele trebuesc gătite la opt şi jumătate şi pantoful la nouă. 
Cine e ăla No. 22 să le ia înainte ? Nu, nu, fiecare la rândul lui ! 
c u m zicea Jack Ketch *) stimabililor ce avea de spânzurat: „Prea 
Mâhnit că vă fac să aşteptaţi, c'onaşule, dar vă voi face felul 
s c u r t şi îndată". 

Vorbind astfel, omul cu pălăria albă se puse pe lucrul 
U n e i cisme întoarsă din carâmbi, cu o viteză zorită. 

Se auzi alt zornăit şi bătrâna hangioaică a Cerbului bălan 
a Paru cu o mutră înăcrită în galeria opusă. 
. w Sam ! strigă gazda. Unde e leneşul, puturosul cela... oh, 
isca-te, Sam ! De ce nu răspunzi ? • 

— Frumos ar fi să răspund înainte să terminaţi vorba ? 
r e P n c â Sam cam mojic. 

— Ţine, văcsueşte pantofii numărului 17, repede, şi du-i 
n salonul particular No. 5, la parter. Vorbind astfel, hangioaică 

u nca în curte pantofii de cucoană si se îndepărtă cu paşi mă-
r u « ţ i şi repezi. 
, .. —• No. 5, zise Sam ridicând pantofii şi scoţând o bucata 

e tibişir din buzunar, pentru a nota destinaţiunea pe talpa lor : 
Pantofi de damă şi salon particular de masă. Hâm ! Pariez pe 

l c e c a nici asta n'a venit cu cupeaua. 
— A venit de mult de dimineaţă, strigă servitoarea, care 

• «nea aplecată pe pălimărul galeriei, în birjă, cu un domn, 
c rnai cela care-ţi cere cişmele ; ai face bine să i-le dai ; iată 

povestea. 
j ' De ce nu mi-ai spus dela început ? strigă Sam cu mare 

«gnare, alegând ciubotele în chestiune printre celelalte ce 
r au naintea lui. Credeam că e un chilipirgiu de-al vostru, de 
e i Parale. Sufragerie particulară, şi o lady încă ! Dacă o fi 

Pielea lui numai o fărîmă de gentleman, mi-ar face parte de 
Puţin un şiling pe zi, başca de comisioane. 

cii „ ^ i m u l a t de aceste reflecţii consolatoare, dl. Samuel perie 
atâta bunăvoinţă, că după puţine minute dădu pantofilor şi 

j j m . e l o r un lustru care ar fi umplut de gelozie sufletul amabi-
ui d. Warren (căci la Cerbul bălan, se întrebuinţa vaxul d-lor 

"9V Şi Martin 2 ) . ' 
Sosit la uşa numărului 5, Sam ciocni respectos. 
_— Intră, răspunse o voce de om. 

J ^ n Eâde al Londrei de odinioară. 
) rabrieanţi de vax şi unsori pe vremea când autorul scria romanul. 

7 
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Sam făcu cel mai frumos salut şi apăru în faţa une. c i 
coane şi unui domn ce începuseră dejunul. Depunând oficial ciz^ 
muliţele din dreapta şi din stânga la picioarele respective sie 
domnului şi pantofii din dreapta şi din stânga la cele ale cu
coanei, se retrase către uşă. 

— Băete, zise domnul. 
— Domnule, răspunse Sam închizând uşa şi ţinând mâna 

pe clampă. 
— Cunoşti d-ta... cum se chiamă ? Doctors Commons ? 
— Da, domnule. 
— Unde vine ? 
— Curtea bisericii sfântului Pavel, domnule. O boltă 

joasă ; o librărie de-o parte, un hotel de alta şi doi comisionari 
cari se însărcinează cu permisuri de căsătorie, pentru ăi care le 
arde de asta. 

— Permisuri de căsătorie ? repetă boerul. 
— Da, permisuri de căsătorie ! repetă Sam. Doi indivizi 

în şorţuri albe ce duc mâna la pălărie de cum intri : „un permis 
domnule, un permis ?" Mari şmecheri şi s tăpânul- lor la fel ! 
Nu-s mai pre jos ca procurorii ce consultă pe cei ce se apără la 
Curtea cu juri. 

— Şi ce fac ? întrebă boerul. 
— Ce fac ? Vă bagă în cofă, domnule ! Şi asta nu e totul î 

Bagă în cap celor bătrâni năzdrăvanii la care n'ar fi visat vreo 
dată. Tatăl meu, domnule, era birjar, un birjar bătrân, domnule» 
şi atât de gros cât să fie capabil de orice ; de speriat de gros» 
tată-meu. Scumpa sa.soţie, decedează şi-i lasă patru sute de ster
line. Buun ! Se duce la Commons să vadă omul legii şi să pue 
paralele la teşcherea. Faimoasă turnură, tată-meu ! Cisme răs-
frînte de genunchi, buchet la butonieră, pălărie cu borduri mari» 
şal verde, gentleman în toată firea. Trece pe sub boltă, gândind 
unde să-si plaseze banii. Bun ! Soseşte comisionarul. Atinge pă
lăria : „Un permis, domnul ? — Ce e aia ? zice tată-meu. — Per
mis de căsătorie, zise el. — La naiba'n praznic, zise tată-meu» 
nu m'am gândit cândva la asta. — îmi dau cu ideea că v'or trebui 
unul, domnule, zise comisionarul". Tatăl meu se opri şi judecă 
ca de cinci parale. „Nu, zise el, mai bine să mă ia dracul ! Sunt 
prea bătrân. De altfel sunt şi prea gros, zise el. — Asta e acum, 
domnule ! zise cellalt. Crezi, zise tată-meu. — Sunt sigur, ca să 
zică şi ăla ceva. Am însurat un gentleman de două mai trupeş> 
chiar luni ce trecu. — Adevărat ? zise tatăl. — Adevărul, ade
vărat, zise cel'lalt ; d-ta nu eşti decât un prichindel pe lângă 
ăla. Pe aci, domnule, pe aci". Şi unde mi-1 luară din urmă pe 
babacu, ca o maimuţă îmblânzită în urma minavetei, până'ntr JJ» 
b-rou negru, unde era un şmecher cu hârtii unsuroase şi cu cutii 
de tinichea, care lucra să te facă a crede că era tare ocupat. „Stai» 
domnule, până îţi fac certificatul, zise omul legii. — Mulţămesc» 
domnule ! zise tată-meu şi se aşeză şi examina cu amândoi ochi» 
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numele scrise pe cutii. „Cum vă chiamă, domnule ? zise omul 
legii. — Toni Weller, zise tată-meu. — Parohia d-tale ? zise cel 
,'•— Frumoasa Sălbatecă zise tatăl, căci la hanul ăsta trăgea 

e* când conducea şi nici nu se pricepea la parohii. Şi cum se 
c hiamă cucoaha ? zise omul legii". Iacă pe tată-meu că habar 
R avea. „Dracu să ştie, că eu nu ştiu nimic, ce spuse el. — Nu ştii 
°e loc ? zise cellalt. — Nici cât d-ta, zise tatăl. N'aş putea adăoga 
gumele mai târziu ? zise el. — Nu se poate ! zise cellalt.—Foarte 

l n e , zise tată-meu, după ce se gândi puţin. Pune, doamna "Clarke. 
*~~ ^ a r " k e , şi mai cum ? zise omul legii muindu-şi pana în căli-
rnară.^— Suzana Clarke, cu emblemă la Marchizul de Granby, 

0rking, zise tată-meu. Cred că o să mă ia, dacă o cer. Nu i-am 
°-at să înţeleagă, dar mă ia ea, ştiu". Astfel, permisul fu înregis-

rat. Fapt e că a prins ; dar ce e mai rău, e că o ţine şi azi şi eu, 
U n u l , n'am mai văzut faţa celor patru sute de sterline. Nu-i no-
r ° c ! Vă cer ertare, domnule, adaogă Sam la sfârşitul povestit 
s a * e j dar când mă apucă tânguirea asta, nu mă mai opresc, ca o 
roabă nouă, bine uhsă. Spunând totul şi aşteptând un moment să 
V a d a dacă nu era nevoe de el, eşi din odae. 

— Nouă ore şi jumătate ! E ora, la drum ! zise atunci boe-
r ul» de care ne putem dispensa de a-1 introduce, ca unul ce era 
c h i a«- d-1 Jingle 

— Ora de ce ? întrebă tanti-domnişoara cu cochetărie. 
, . _'— De permis, înger adorat ; apoi trebue încunoştiinţata 

ferica. Mâine dimineaţă vei fi a mea, răspunse dl. Jingle strân
gând mâna tanti-domnişoarei. 

—• Permisul ! suspină Raşela înroşindu-se. 
— Permisul, repetă dl. Jingle. 
Iu galop, gata cu permisul. 
In galop, tira-ra şi apoi lângă tine ! 
— Ce repede mergi ! zise Raşela. 

'. A — Repede ! Vei vedea cum vor merge orele; zilele, săptîv 
m ani le ( lunile, anii, când vom fi uniţi. Repede ! Trăsnete, ful
gere, locomotive, cai cu mia, nimic nu va merge atât de repede ! 

„. — N'am putea... n'am putea să fim căsătoriţi înainte de 
R l a i n e dimineaţă ? întrebă Raşela. 

'— Imposibil ! Nu se poate ! Trebue încunoştiinţata bise-
Ca> permisul astăzi, ceremonia mâine ! 

•— Am o atât de mare frică că fratele meu să nu ne des
copere ! 
j . — Să ne descopere ! Nebunie ! Prea sdruncinat de tumbă ! 

e altfel precauţiune extremă : părăsit poştalionul, mers pe 
J s> altă trăsură, venit aci, ultimul loc unde ne-ar putea căuta. 

l> ei» faimoasă idee ! 
~ ~~ Nu sta prea mult, zise tanti-domnişoara cu afecţie, 

a văzu pe dl. J ingle că-şi îndeasă pe cap pălăria lui rână-

" - M u l t ă vreme departe de tine. crudă frumuseţe ! Şi dl, 
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J ingle înainta cu un aer şăgalnic către Raşela, puse un sărut 
cast pe buzele sale şi eşi dansând din cameră. 

— Scump iubit ! zise domnişoara când el închise uşa. 
— Bătrână şi nebună, ce ciudăţenie ! gândi dl. J ingle 

măsurând coridoarele cu pasul. 
E penibil să stărui asupra perfidiei speţei noastre şi, deci, 

nu vom urmări firul meditaţiunilor d-lui J ingle în timpul dru
mului «către Doctors Commons. E suficient să spunem că scăpă 
cursei dragonilor în şorţ alb ce păzeau poarta acestui ţ inut al 
făgăduinţii şi că atinse în siguranţă biroul vicarului general. 
Acolo îşi procură o graţioasă epistolă din partea arhiepiscopu
lui de Cantorbery : „Prea iubiţilor şi credincioşilor Alfred J in
gle şi Raşela Wardle, izbavă vouă !" 

Puse cu grijă în buzunar documentul mistic şi se întoarse 
in Borough triumfător. 

Era încă în drum când doi gentlemani turnaţi în plin şî 
un altul slăbuţ intrară în curtea Cerbului bălan şi cătară din 
ochi pe cineva căruia să poată adresa un număr de întrebări. 
Dl. Samuel Weller, curăţitor-titular al ciubotelor Cerbului-bă-
lan era ocupat cu înegrirea unei perechi de cisme. Către el se 
îndreptă boerul cel slăbuţ. 

— Amicul meu, zise el. 
îmi pare că ăstuia îi place consultaţiile gratuite ; alt» 

fel n'ar fi atât de îndrăgostit de mine din senin Doamne, gândi 
înţeleptul băetan ; şi se mulţumi să zică : „ei bine, domnule ?" 

— Amicul meu ! repetă slăbuţul gentleman cu un hâm 
de legătură şi conciliere, aveţi călători mulţi de rândul acesta ? 
hâm ? Tare ocupat, nu e aşa ? 

Sam examina pe cel ce-1 interoga. Un om mititel cu aerul 
de prea ocupat, faţa brună şi colţurată, ai cărui ochi mici clipeau 
intr 'una şi scânteiau de fiecare parte a unui nas subţire şi scru
tători, de păreau că fac o partidă de-a v'aţi ascunsele cu ajuto
rul acestui organ. Haina sa neagră făcea să reiasă albeaţa cămă
şii şi îngustimea cravatei, pe pantalonii săi negri se detaşa un 
lanţ cu brelocuri de aur şi cizmele îi erau tot atât de străluci
toare cât şi ochii ; vorbind îşi înfunda mâinele în pulpanele 
hainei cu aerul unui om ce e obicinuit să pue chestiuni legale. 

— Tare jcupat, hâm ? zise omul mititel. 
— Nu tocmai atâta, d-le, replică Sam. Nu dăm faliment, 

dar nici milioane nu facem. Mâncăm pastrama fără capcre şi ne 
ştergem la ochi din pricina hreanului când punem mâna pe un 
rasol de văcuţă. 

— Ah, zise mititelul, eşti un ghiduş, nu e eşa ? 
Frate-meu mai mare căzuse la boala asta, răspunse Sam-

Ne culcam împreună, se ia... ce credeţi ? 
— Oh ! ce casă bătrână şi ciudată ! reluă mititelul privind* 

în jurul lui. 
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— Trebuia să ne fi prevenit de sosirea dvs., i-am fi făcut 
r e paraţ i i , i-o întoarse văcsuitorul imperturbabil. 

Interlocutorul său păru niţel descurajat de aceste răbuf-
m r i succesive. O scurtă consultaţie avu loc între el şi ceilalţi 
doi groşi ge.ntlemani ; apoi luă o priză de tabac dintr'o strâmtă 
t a bachere de argint şi păru dispus să reînoiască conversaţia, când 
unul din tovarăşii săi, care, în afară de o înfăţişare bunăvoitoare, 
mai era şi posesorul unei perechi de lunete şi a unei perechi de 
bocanci negri, înainta şi zise arătând pe celalt gros domn. 

— F a p t e că prietenul meu îţi va da o jumătate de ghinee 
dacă răspunzi la una sau două... 

— Ah ! scumpe domn ! scumpe domn ! întrerupse mitite-
i u». Permiteţi-mi, vă rog, scumpe domn. Primul princip de 
observat în asemenea cazuri, este acesta : dacă puneţi 'chestiunea 
m mâinele unui om de afaceri, nu trebue să vă mai amestecaţi 
c u nici un preţ. Trebue să puneţi în e l o încredere desăvârşită. 
Realmente, domnule... Se întoarse către celalt domn gros zicân-, 

u " i : Am uitat numele amicului dvs. 
— Pickwick, răspunse dl. Wardle, căci era însuşi acest 

C n efl iu personaj. 
— Ah '. Pickwick. Realmente, domnule Pickwick, scumpe 

d °mn, scuzaţi-mă : bucuros aş fi să primesc părerile dvs. în 
Particular, ca amicus curiae ; dar trebue să vedeţi inconvenienţa 
l n tervenţiunei dvs. în acest moment, mai cu seamă printr 'un ar
gument ad captandum, cum ar fi oferta unei jumătăţi de lire. 
-^almente, scumpe domnule, realmente... şi mititelul luă un aer 
P rofund şi o prisă de tabac argumentativă. 

— Singura mea dorinţă, domnule, răspunse dl. Pickwick, 
** să ducem la bun sfârşit aceasta neplăcută afacere. 

— Foarte bine, foarte bine, zise mititelul. 
— Iaca de ce, continuă dl. Pickwick, uzai de argumentu 1 

e *per ienţa mea printre oameni m'a deprins a-1 recunoaşte ca 
mai bun în toate împrejurările. 

>, — Da, da, zise mititelul : foarte bine, foarte bine ! e ade
r a t . Dar trebuia să mi-1 sugeraţi mie. Ştiţi, sunt sigur, ce în-
f edere fără margini trebue pusă în omul său de afaceri. Dacă 
nevoe de o autoritate în această privinţă, permiteţi-mi, scumpe 
mn, să vă refer la un caz bine cunoscut în Barnwell... 

^ Nu vă mai frământaţi atâta cu George Barnvelt, în-
i U j I

U p s f . s a n i , care rămăsese foarte mirat de acest dialog. Toată 
tan1-63 c u n o ? t e a povestea, şi, vedeţi, totdauna mi-am zis că 
nicf- 3 m ^ r i t a mai mult decât el să fie spânzurată *)• Dar ne e egal; 
JUnrV1 C l l n ' n i < ^ î n m â n e c * c u c e doriţi. Dvs. vreţi să primesc o 
n ' a

 a a t e d e ghinee. Foarte frumos, chiar mi-e pofta ; eu însu-mi 
__jM?utea vorbi mai bine ca aşa. Nu e adevărat, domnule ? (d-1 

) Aluziune la un proces celebrii; 
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Pickwick surâse). Atunci nu mai rămîne de cât sa ştiu ce dracu 
vreţi dela mine, cum zice ăla când vede strigoiul. 

— Am vrea să ştim... zise d. Wardle. 
— Eh, scumpe domn ! întrerupse mititelul cu a e n u preo» 

cupat. 
D. Wardle ridică din umeri şi tăcu. 
— Vrem să ştim, reluă solemn mititelul, şi vă adresăm 

această chestiune ca să nu deşteptăm temeri fără rost în han ; 
vrem să ştim cine se găseşte acum aci. 

— Cine sunt în casă ? E o pereche de cizme ungureşti la 
no. 13, răspunse Sam, în spiritul căruia locatarii erau reprezen
taţi prin partea de îmbrăcăminte ce se găsea sub imediata lui 
direcţiune..E un picior de lemn la no. 6 ; două perechi cizmuliţe 
în sala comerţului. Sunt cizmele astea cu revers aci, la parter, 
şi cinci alte perechi în cafenea. 

— Altele nu ? zise mititelul. 
— Aşteptaţi o ţâră, reluă San, căutând să-şi amintească * 

3a, e o pereche de ciubote â la Wellington, nu tocmai tocite, 
li pantofi de damă la no. 5. 

— Ce fel de pantofi ? întrebă cu grabă d. Wardle, care» 
•a şi d. Pickwick se perduse în acest amar de muşterii. 

— Pantofi de provincie. 
— Avea numele cizmarului ? 
— Brown. 
— De unde ? 
— Muggleton. 
— Ei sunt ! strigă Wardle. Pe cer, i-am găsit. 
— Zât ! zise Sam : Cei cu Wellington au plecat la Doc* 

tors Commons. 
— Bah î făcu mititelul. 
— Da, pentru un permis. 
— Sosim la timp, strigă Wardle. Airătă-ne camera ; nu e 

nici un moment de pierdut. 
— Vă rog, scumpe domn, vă rog, zise mititelul. Pru

denţă, prudenţă ! 
Vorbind astfel, scoase din buzunar o punguliţă de mătase 

roşie, trase afară un suveran, privind fix pe Sam. Acesta surâse 
ir.tr'un chip expresiv. 

— Artă-ne camera, numai de cât, fără să ne anunţi şi e 
al dumitaîe. 

Sam aruncă cizma cu revers într 'un colţ şi conduse pe ai 
noştri printr 'un coridor întunecos şi o. scară largă. 

Sosit la al doilea coridor se opri şi întinse mâna. 
— Iată, zise încetişor avocatul depunând suveranul în mâ< 

na călăuzei lor. 
— Aci e ? întrebă mititelul. 
Sam făcu un semn că da. 
Bătrânul Wardle deschise uşa şi câte-şi trei pătrunseră 



103 
»• •»• 

în cameră, just în momentul când d. Jingje, care se reîntorsese, 
arăta permisul tanti-domnişoarei. 

. Raşela aruncă un ţipăt mare şi răsturnându-se pe un sca
iul -^i a c o P e r i faţa cu mâinele. D. Jingle mototoli permisul şi-1 

a ga în buzunar. Vizitatorii intempestivi înaintară în mijlocul 
odăii. 

•— Eşti o puslama ! strigă bătrânul Wardle, gâfâind de 
^anie . Eşti un... 

•— Scumpe domn ! întrerupse mititelul, punându-şi pală* 
*? a P e masă. Vă rog, băgaţi de seamă. Scandalum magnatum..., 
defăimare.... proces de despăgubiri.... Liniştiţi-vă, scumpe domn, 
Va rog. 

— Cum îndrăsneşti să ridici pe soră-mea din casa mea ? 
reluă d. Wardle. 

— Da, foarte bine, zise mititelul gentleman. Puteţ i să-1 
n t r e b a ţ i asta. Cum îndrăzniţi să-i ridicaţi sora ! ei, domnule? 

—• Cine dracu mai e şi ăsta ! strigă d. J ingle pe un ton 
a t de violent că mititelul dădu fără să vrea un pas sau doi în

a p o i . 

—> Cine e ? pungaşule ! E avocatul meu, d. Perker. 
Perker, pune mâna pe javra asta ! vroi să-1 bage la râ« 

are. Vreau.... vreau.... Dumnezeu să mă bată, vreau să-l prăpă-

— Şi tu, continuă d. Wardle întorcându-se repede către 
°ra-sa ; tu Raşela, la vârsta ta ? când ai fi trebuit să cunoşti 
urnea ! L a ce tragi nădejde când fugi cu un vagabond ! Să-ţi 
fzonorezi familia, să te, nenoroceşti tu însu-ţi ! Puneţ i pălăria 

f1 v in-o cu noi. — Adu o trăsură, dă-ne socoteala cucoanei. Ai 
l n ţe les ? Ai înţeles ? 

— Gata, domnule, replică Sam, răspunzând violentei so-
n e r > i a d-lui Wardle cu o iuţeală miraculoasă, pentru cineva 
C t r e n'ar şti că ochiul său fusese pus la gaura broaştei, tot tim-
Pul întrevederii. 

— Pune-ţi pălăria ! reluă d. Wardle. 
^ — Până aci, strigă Jingle. Părăsiţi camera asta, domnule? 
f/u facem afaceri aci. Cucoana liberă şi stăpână pe faptele sale. 
; r e c u de douăzeci şi unu ani. 

— Trecută de douăzeci şi unu de ani ! repetă d. Wardle 
C u scârbă. Trecută de patruzeci şi unu de ani. 

u— Nu e adevărat ! strigă tanti-domnişoara, indignarea 
stragând-o dela preparativele de a-i veni rău. 

—• Adevărat, replică d. Wardle. Ai cincizeci de ani ca o zi. 
. Tanti-domnişoara trase un strigăt ascuţit şi pierdu cuno-

. . " • Pickwick, cu blândeţea sa obicinuită, chemă stăpâna 
-1"1 ceru un pahar de apă. 

».Un pahar de apă ! reluă supărăciosul bătrân; aduceţi un 
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M r d ă u şi ăruhcăţi-I pe ea. Asta i-ar face bine şi o si merită 
'.prea bine". 

— Ob, brută ce eşti ! strigă compătimitoarea gazdă. Apoi 
lansă diferite exclamaţiuni de : „sărăcuţa de ea ! aide, mititico ! 
bea niţeleuş din asta ; îţi face bine ! nu te lăsa atât de abătută ; 
amoraşule ! etc., etc." 

Gazda asistată de o servitoare începu să-i ude tâmplele, 
"să-i bată mâinele, să-i gâdele nasul, să desfacă corsetul tant:-
domnişoarei, să-i administreze în fine toate calmantele aplicate 
'<ăe obicei de cele mai sensibile matroane cucoanelor ce se silesc 
jsă-şi dea atacuri de nervi. 

— Trăsura este gata, domnule, zise Sam, apărând la uşă. 
— Haida, vin-o, reluă d. Wardle. O car eu până la tră

sură. 
La această propunere, atacurile de nervi reîncepură cu o 

nouă furie. 
Gazda era pe punctul să protesteze violent contra acestui 

procedeu şi întrebase deja cu indignare dacă d. Wardle nu se 
crede împăratul lumii, când d. J ingle se interpuse. „Băete, zise 
el, adu-mi un vardist". 

— Aşteptaţi, aşteptaţi l zise micul Perker. Aveţi în ve
dere, domnule, aveţi în vedere... 

— Nu vroi să am nimic în vedere, replică J ingle. Ea e 
stăpâna ei. Să vedem cine o să îndrăsnească s'o ridice fără con-* 
simţământul ei. 

— Nu voi să fiu luată, murmură cucoana leşinată. Nu 
consimt. (Aci avu o teribilă reîntoarcere de atacuri). 

— Scumpe domn, zise micul avocat, luând aparte pe d. 
Wardle şi pe d. Pickwick ; scumpe domn, suntem într 'o situaţie 
foarte plicticoasă. E un caz dezolant ; n'am cunoscut un caz 
mai dezolant, dar, realmente, scumpe domn, n'avem nici o pu
t inţă de a controla faptele acestei cucoane. V'am prevenit în-
nainte de a veni, scumpe domn, că nu e alt remediu, de cât o 
'învoială. 

— Ce fel-de învoială vreţi să faceţi ? întrebă d. Pickwick. 
— Vedeţi, scumpe domn, amicul dvs este într 'o poziţie 

foarte neplăcută, excesiv de neplăcută. Trebue să consimtă a 
suferi oare cari pierderi băneşti. 

— Voi cheltui tot ce-o trebui, dar nu voi suporta dezo
noarea aceasta, mai bine să sufer, nebună cum e. să o văd ne-
norocindu-se pentru toată viaţa. 

— Presupun că asta s'ar putea aranja, zisese mititelul 
preocupat. D-le Jingle, vreţi să veniţi cu noi, pentru un mo
ment numai, în camera de alături. 

D. J ingle consimţi şi cuartetul trecu în încăperea alătu
rată. 

— Acum, domnule, zise mititelul închizând uşa cu grijă, 
nu e nici un miiloc să aranjăm această afacere ? Vin-o aci. dom-
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nule, în perva2ul ferestri, unde să ne» strângem unul lângă altul. 
Acolo, domnule, acolo ! Aşezaţi-vă, vă rog. Acum, scumpe 
domn, între dvs. şi mine, ştim bine, scumpe domn, că aţi ridicat 
•ceasta cucoană pentru dragostea banilor ei. Nu vă schimono
siţi figura, domnule, este inutil ; vă spun, între dvs. şi mine, 
c & noi ştim aceasta. Suntem amândoi oameni de lume, şi noi 
Ştim prea bine că amicii noştri de aci nu sunt. Nu e aşa, dom
nule ? 
- . Figura d-lui J ingle se ilumina gradat în t impul acestui 
discurs şi ceva ce se apropia de o clipitură de ochi tremură, 
U n moment, în ploapa sa stângă. ( 

— Foarte bine, foarte bine ! urmă d. Perker, observând 
impresia ce făcuse. Acum, fapt este că cucoana n'are nimic, sau 
Prea puţin, până la moartea mamei sale... O persoană bine cons-
t K tuită, scumpe domn. 

— Bătrână, zise d. J ingle laconic, dar cu energie, 
— Da, e drept ; reluă avocatul cu o tuse uşoară ; aveţi 

S e p t a t e , scumpe domn, e atâta de bătrână. Dar scoboară dintr 'o 
*amilie veche, scumpe domn, veche în toate accepţiunile cu
vântului. Fundatorul acestei familii sosi în comitatul Kent pe 
Vremea invaziunii lui Cezar şi de atunci nu fu decât unul sin-
SUr dintre membrii ei care n'a trăit până la optezeci şi cinci de 
^V' ^— ăsta încă decapitat din ordinul unuia dintre Henrici. 
> atrâna n'are şaptezeci şi trei de ani, scumpe domn. 

Mititelul se opri şi luă o priză de tabac. 
— Ei bine ? făcu d. Jingle. 
'— Ei bine, scumpe domn... Nu luaţi tabac ? Aveţi drep

ţ i e un obicei costisitor. Ei bine, scumpe domn, eşti băiat fru-
°s, u n om de lume, capabil să faci avere, dacă ai avea un ca

pital ? 
—- Ei bine ! repetă d. J ingle. 
— Nu mă înelegeţi ? 
— Nu tocmai. 

s — Nu vă trudiţi... Vin la fapt, scumpe domn. Nu gândiţi 
5ţ* cinzeci de ghineei şi libertatea ar fi mai agreabile de cât miss 
w a r d l e şi speranţele ei ? 

— Imposibil ! zise d. Jingle ridicându-se. Nici pe jumă
tate măcar ! 

— Nu, nu, scumpe domn, reluă micul avocat oprindu-1 
^ ur» nasture. S'o rotunjim. Un om ca d-ta ar putea să o tri

pleze intr 'un timp scurt. Se poate face ceva cu cincizeci de l iwe 
Sterlingi, scumpe domn. 

— Mult mai mult însă cu o sută, replică J ingle rece. 
— Haida, scumpe domn, să nu ne pierdem vremea tăind 

n fir de păr în patru. Să zicem... să zicem opt zeci. 
— Imposibil ! 
— Stai, scumpe domn. Spune-mi ce vrei. 
— Afacere costisitoare, cheltueli, cai de poştă, nouă ghi-
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nei ; permisul, trei ghinei, 'douăsprezece ; compensaţîunea, 6 
sută de ghinei, o sută douăsprezece. Perdcre Îs onoare şi pier
derea cucoanei... 

— Haida, scumpe domn, 'laida ! întrerupse omul de afa
ceri cu un aer răutăcios. Să nu vorbim de ultimele două a r t i ; >le-
Asta face o sută douăzeci ghinei. Punem o sută, haida 1 

— O sută douăzeci ' ) . 
— Haida, haida ! să scriu mandatul, reluă mititelul aşe-

z^ndu-s la o masă şi începând să scrie. II voi face plătRul r.in
tru poimâine şi putem lua cucoana acum ? adaogă întrebi «d ;,e 
d. Wardle din ochi. 

Acesta făcu semn întunecat de aprobare. 
— O sută, zise mititelul. 
— Şi douăzeci, adaogă Jingle. 
— Scumpe domn ! reluă avocatul. 
— Dă-i-le, întrerupse d. Wardle şi ducă-se dracului o 

dată. 
Mandatul fu deci scris de micul gentleman şi băgat la 

buzunar de d. J ingle. 
— Acum cară-te de aci repede ! zise d. Wardle ridicân-

du-se. 
— Scumpe domn... observă omul de afaceri. 
— Şi să ştiţi, continuă d. Wardle fără să se ocupe de între

rupător, să ştiţi că nimic în lume, nici cinstea familiei, nu m'ar 
fi făcut să consimt la acest aranjament, dacă n'aş fi convins că 
cu cât vei avea mai mulţi bani cu atâta mai mult o să aibă dra
cul parte de d-ta. 

— Scumpe domnule, insistă din nou mititelul. 
— Fi i l iniştit Perker, îi răspunse furiosul său client. 

Spală putina, d-le ! 
— La drum îndată, replică nepăsătorul J ingle. Adio, 

^ickwick. 
Dacă vreun spectator dezinteresat ar_ fi putut contempla 

în timpul sfârşitului acestei conversaţii, liniştita atitudine a 
omului ilustru, al cărui nume decorează tit lul nostru ; ar fi fost 
mirat cum focul indignaţiunii ce-i ţâşnea din ochi nu-i topi sti
clele lunetelor. Nările sale se umflară, pumnii i se închiseră 
involuntar, când se auzi numit atât de familiar de mizerabil. 
Dar se stăpâni ; nu-1 făcu praf. 

— Ţine, continuă sceleratul călit, aruncând permisul la 
picioarele d-lui Pickwick. Schimbaţi numele, luaţi cucoana, -
afacerea lui Tuppy. 

D. Pickwick era un filosof. Dar, ori-cum, şi filozofii sunt 
oameni îmbrăcaţi numai cu armura înţelepciunei. Săgeata 
muşcătoare străbătu platoşa filozofică a eroului nostru şi-i sfâ
şie adânc inima. Intr 'un acces de turbare asvârli, la noroc, căli-

•) 3000 lei aur. 
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mărul ce servise d-lui Perker şi se repezi in aceiaş direcţiune, 
" a r adversarul dispăruse şi se găsi proptit în braţele lui Sam. 

— Destul ! zise acest excentric impiegat. Mobilierul nu 
e scump în ţara dvs., domnule ? Iacă o cerneală care scrie sin-
£U ra, hîm ! A scris numele dvs pe perete. Lăsaţi, domnule ; la 
c e sa alergaţi după unul care acum e la cellalt capăt al târgului. 

Spiritul d-lui Pickwick, ca al tuturor oamenilor în adevăr 
'nari, era deschis persuaziunei şi cum raţiona straşnic, şi repe
de, un singur moment de reflecţie fu suficient «ă-1 convingă de 
inutilitatea supărărei sale. Se linişti tot atât de repede pe cât se 
încinsese, respiră din adânc şi aruncă o privire blajină amicilor 
sai. 

Să mai raportăm lamentările domnişoarei Wardle, când 
afjă în ce chip o abandonase necredinciosul său amant ? Să ti-
P.arim amănuntele acestei scene sfâşietoare, atât de admirabil 
descrise de d. Pickwick ? Cărţulia sa de note este deschisă în-
naintea noastră ; o uşoră mucigăire indică, încă lacrămile ce 
a stors umanitatea sa simpatizantă. 

O vorbă numai şi aceste note ar fi în mâinele tipograf u-
U l- Dar nu ! rezistăm la această părere ! nu vom dezola inima 

Publicului prin zugrăvirea acestor grozave suferinţe. 
A doua zi, greaua diligentă de Muggletpn întorcea, galeş 

^^ trist, cei doi amici cu cucoana părăsită. Umbrele nopţii erau 
^zute de multă vreme pe natura toată, când sosiră la poarta 

l u i Manor-Farm. 

CAP XI. 
^"ţinând un aii voiaj şi descoperirea unei antichităţi; — anunţând 
rezoluţiunea d-lui Pikwick de a asista la o alegere şi cuprinzând 

un manuscris dăruit de bătrânul pastor. 
^ , O noapte de odhină şi de linişte în profunda tăcere din 
D ingley-Dell, şi, adouazi de dimineaţă, o oră de îmbăere în ae-
r u l proaspăt şi parfumat al câmpiei, şterseră urmele oboseli i ce 
5° r pul d-lui Pickwick suportase şi grija ce-i sguduise spiritul. 
•°e două zile ilustrul om fusese despărţit de prietenii săi, de a-
postolii săi şi când la întoarcere din preumblarea matinală în
tâlni p e d. Winkle şi pe d. Snodgrass, fu cu un sentiment de 
fericire, ce cu greu poate fi înţeles de o închipuire vulgară, fe-

u l cum el înainta spre ei spre a le da bună dimineaţa. Plăcerea 
t u reciprocă. Cine ar putea, în adevăr, să contempleze, fără să 
S l niţă asemenea plăcere, faţa aruncătoare de raze a d-lui Pţck-

Jck ? Şi c u toate acestea, un nour părea că întunecă fruntea 
l s cipoli lor săi. Aveau un aer misterios, atât alarmant cât ex-

r aordinar. Marele om băgă de seamă, dar nu putu ghici cauza. 
După ce strânse mâna celor doi tineri şi după ce schim

bă 

»> Cum 
calde expresiuni de bună venire, d. Pickwick întrebă 

nierge Tupman ?" 
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T>. Winkle, cui era în particular întrebarea adresată, nu 
dădu nici un răspuns. întoarse capul şi păru absorbit de me< 
lancolice reflecţii. 

— Snodgrass, reluă d. Pickwick cu vivacitate, cum merge 
amicul nostru ? E bolnav ? 

— Nu, replică d. Snodgrass şi o lacrimă tremura sub 
pleoapa sa sentimentală, ca un strop de ploae pe streaşină unui 
glaf de fereastră. Nu, nu este bolnav ! 

D. Pickwick contemplă pe rând amicii săi. 
— Winkle, Snodgrass ! le- zise el după ce-i contemplă în 

de ajuns, ce înseamnă asta ? Unde ne 2 prietenul ? Ce a păţit ? 
Vorbiţi, vă rog, vă conjur ! Ce vorbesc eu ? Vă poruncesc, 
vorbiţi ! 

Era în ţ inuta şi în accentul d-lui Pickwick o demnitate, 
O solemnitate căreia îi era imposibilă rezistenţa. 

— Ne-a părăsit, răspunse d. Snodgrass. 
— Unde e ? întrebă d. Pickwick. 
—r Nu putem decât presupune după această scrisoare, re

plică d. Snodgrass scoţând o scrisoare din buzunar şi punând-o 
în manele amicului său. Eri de dimineaţă, când am primit o 
scrisoare dela d. Wardle, ce ne anunţa reîntoarcerea surioarei 
sale în cursul nopţii, am remarcat că melancolia care adumbrea 
sufletul amicului nostru, părea că creşte încă. Puţ in timp apoi... 
dispăru. L-am căutat zadarnic toată ziulica ; seara, ne pome
nim cu această scrisoare adusă de grăjdarul Coroanei, dela Mug-
gleton. Prietenul nostru i-o lăsase de dimineaţă, recomandân-
du-i să n'o remită de cât când umbra nopţi va întuneca natura. 

D. Pickwick deschise scrisoarea. Era scrisul d-lui Tup« 
man şi conţinea cele ce urmează : 

Scumpul meu Pickwick, 
D-ta care eşti ridicat într 'o regiune superioară slăbiciu

nilor omeneşti, ignorezi ce lovitură fatală înduri, când eşti a-
bandonat de o încântătoare, de o fascinantă creatură şi când a-
jungi victima unui monstru, care ascundea vicleşugul şi viţiul 
hidos sub masca prieteniei. Ah, dacă ai putea să nu le pricepi 
nici o dată ! 

Scrisorile ce-mi vor fi adresate la Plosca din Cobham-Kent, 
îmi vor fi transmise, presupunând că mai exist încă. Mă înde
părtez de o parte a lumii ce mi-a devenit odioasă. Dacă pără
sesc de tot lumea, plângeţi-mă, ertaţi-mă. Viaţa, scumpul meu, 
mi-e de ne suportat ! Flacăra care arde înăuntrul nostru e ca 
cârligul chingii unui hamal, de care atârnă enorma greutate a 
păsurilor şi a grijelor lumeşti ; când această flacăre se stinge, 
povara ajunge prea apăsătoare ca să o mai putem duce şi cădem 
copleşiţi la pământ. Puteţ i spune Raşelii.... Ah, numele aces
ta !... Ce suvenir ! 

Tracy Tupman. 
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— Vom pleca numai de cât, zise d. Pickwick închizând 
scrisoarea. N'am fi putut în nici o împrejurare, vorbind să fim 
cuviincioşi, să rămânem aci după evenimentele petrecute ; dar 
acum e o datorie să plecăm să căutăm prietenul. Pronunţând a-
ceste nobile cuvinte, d. Pickwick luă drumul spre casă. 

Intenţiunile sale fură comunicate prompt gazdei. Rugă
ciunile pentru a-i reţine fură stăruitoare, dar inutile. „Afaceri 
l r nportante, le zise el, fac plecarea mea indispensabilă". 

Bătrânul pastor era prezent. 
— Sunteţi, dar, decişi să ne părăsiţi. ? zise d-lui Pickwick, 

luându-1 la o parte şi la răspunsul său afirmativ, adaogă : „Da
ca este aşa ,iată un manuscris, ce speram să am plăcerea a vi-1 
ceti eu însu-mi. Pierzând unul din prietenii mei care era medic 
. a spitalul de nebuni, am găsit acest manuscris printre mai mul-
t e alte hârtii cu care m'a însărcinat să le ard sau să le păstrez, 
*a alegerea mea. Nu e de mâna prietenului şi tare mă îndoesc 
^a nu f i e apocrif : citiţi-1, scumpul meu domn, şi judecaţi-1 dvs. 
lr»su-vă, dacă a-fost în realitate scris de un maniac sau, ceia ce-mi 
Pare mai probabil, dacă vedeniile unuia din aceşti nenorociţi, 
r- au fost cumva culese.de o altă persoană. 

D. Pickwick primi manuscrisul- şi se separă de bunăvoito-
u» bătrân cu mii de expresii de stimă şi de dragoste. Era o sar

cina destul de grea să se congedieze de gazdele conacului, unde 
aiatorii noştri fuseseră primiţi c*u atâta ospitalitate, cu aten-

ţ 'uni atât de delicate. 
D. Pickwick îmbrăţişa tinerele domnişoare. Ar trebui să 

"punem ca şi cum ar fi fost propriile sale copile, dar compara-
i>unea a r putea să nu fie exactă pe deantregul, căci se poate să 

- pus ceva mai multă căldură. îmbrăţişa bătrâna cucoană cu tan-
r e ţ e filială şi scăpând în mâna servitoarelor câteva probe sub-
tanţiale de bunăvoinţă, le desmierdă cu câte un bobârnac pe 

° rajii lor roşii într 'un chip cu totul patriarhal. In fine, protes-
i a n m a ; cordiale încă, mai prelungite, fură schimbate cu exce-
,e.ntul lor amfitrion şi cu d. Trundle. In acest timp, d. Snodgrass 

l s paruse şi trebui chemat de mai multe ori înainte de a fi de-
e rminat să iasă din oarecari sumbre unghere. 
I Domnişoara Emilia reintră de îndată apoi şi ochii săi, de 

. "ţcei atât de strălucitori, păreau întunecaţi şi abătuţi. In fine 
•^ei * r e | prieteni se smulseră din braţele amabilelor gazde şi în-

ePartându-se încetişor de fermă, aruncară în urmă priviri în-
, U l °Şate. Se pretinde chiar că d. Snodgrass lansă numeroase be-
^ e e în văzduh, ca recunoştinţă la ceva alburiu ce flutura ia 

°a din ferestrele casei, până în momentul ce o cotitură a dru-
jui le ascunse vechea locuinţă. Acest ceva alburiu semăna 

m u t t a batistă de femee. 
- *-a Muggleton călătorii noştri luară deligenţa de Roches-
p j ' Ş« când ajunseră în această ultimă localitate, durerea des-

r ,»ni fusese suficient de alinată pentru ca să le permită 

http://culese.de
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o cină excelentă. Câtva timp după aceea, luând informaţiunile 
trebuincioase în privinţa drumului ce trebuia să urmeze, se în
dreptară, împrimblare, către Cobham. 

' Era o încântătoare seară de Iunie. Drumul, care şerpuia 
la umbra unei păduri, era înveselit de cântecul păsărelelor şi ră
corit de suflul zefirului ; edera acăţătoare şi muşchiul atârnător 
îmbrobodeau trunchiul bătrânilor arbori ; pământul era acoperit 
cu iarbă verde, delicată ca şi un covor de mătase. Eşind din pă
dure, călătorii noştri se găsiră într 'un parc deschis, în mijlocul 
căruia se ridica un vechi castel construit în stilul pitoresc şi 
ciudat al vremurilor Elisabetei. 

Lungi ganguri de lumină se întindeau de toate pările, în 
mijlocul stejarilor şi ulmilor gigantici ; turme de cerbi păşteau 
iarbă proaspătă şi din timp în timp câte o ciută speriată tra
versa drumul, uşoară ca umbra norilor ce alunecă repede pe un 
peisaj inundat de calda lumină a soarelui. 

— Dacă toţi cei atacaţi de boala prietenului nostru se re
trag în asemenea regiuni, zise d. Pickwick, privind în jurul lui, 
îmi închipui că vechea lor legătură cu lumea va renaşte iute. 

— Tot aşa gândesc şi eu, zise d. Winkle. 
— In realitate, adaogă d. Pickwick, când o jumătate oră 

de marş îi aduse în sat, în realitate, cu toate că e ales de un mi
zantrop, acest colţ mi se pare cel mai frumos şi cel mai seducă
tor ce am întâlnit vre-o dată* 

D. Winkle şi d. Snodgrass se asociară fără rezervă la a* 
ceste laude. 

In curând apoi, întrebând de Plosca, călătorii noştri fură 
îndreptaţi către un han cu destul de bună aparenţă pentru un 
han de ţară şi se interesară dacă ar putea găsi un gentleman, 
pumit Tupman. 

— Tom, zise gazda, du domnii în sală. 
Sub conducerea vigurosului ţăran, cei trei amici intrară 

într 'o cameră lungă şi joasă, ai cărei pereţi erau împodobiţi cu 
o hărmălae de vechi portrete şi de figuri prost colorate şi al că
rei pardoseală era semănată cu fel de fel de scaune de piele, de 
forme fantastice, cu spătare gigantice. La extremitatea sălei, o 
masă se remarca prin albeaţa feţei ce purta. Masa era ornată de 
o pasăre grăşceană, de o şuncă apetisantă, de o ulcea de bere 
proaspătă, etc. Iar la această masă seducătoare stătea liniştit d. 
Tupman, fără nici unul din- fasoanele indivizilor ce iau bună-
ziua dela oameni. 

La sosirea amicilor săi, puse jos cuţitul său, furculiţa sa 
şi merse înaintea lor cu aer sombru. 

— Nu mă aşteptam să vă văd aci, zise el strângând mâna 
d-lui Pickwick. Prea amabil. 

— Ah, făcu d. Pickwick, aşezându-se şi ştergându-şi de 
pe frunte sudoarea pricinuită de preumblarea sa. Sfârşiţi cina 
şi să mergem afară. Doresc să vă vorbesc, dvs. singur. 
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D. Tupinan făcu aupă cum i se poruncise şi d. Pickwick 
racorindu-se cu o copioasă ulcică de bere, aşteptă amicul să ter-
nune. In mai puţ in de un ceas, cina fiind expediată, eşirâ îm
preună. 

Timp rit o jumătate de ceas se putură vedea trecâno şi 
retrecând în cimitir, în vreme ce d. Pickwick combătea hotărî-. 
r e a d-lui Tupman. Ar fi de prisos să repetăm argumentele sale, 
căci ce limbaj ar putea să redea energia ce le imprima acţiunea 
a c e s t u i mare orator ? Nu e iarăşi mai puţin necesar de a şti dacă 
"• Ţupman, fu obosit de singurătate, sau că-i fu imposibil să 
reziste elocventului apel ce-i fu adresat. 

I n fapt, nu mai rezistă. 
,.11 importa prea puţin, zise el, ce o să se aleagă de mize

rabila sa existenţă ; pentrucă amicii săi puneau atâta temei pe 
U n ' i la SE. cooperaţie, consimţi să împartă lucrările lor". 

D. Pickwick surâse ; o strângere de mână fu schimbată şi 
S f ; reîntoarseră lângă tovarăşi. 

I n acest moment, d. Pickwick făcu nemuritoarea desco
perire ce va fi în veacul veacului un subiect de orgoliu pentru 
P f ietenii săi, un subiect de invidie pentru toţi arheologii din 
^ e le patru părţi ale lumii. Tocmai trecuseră de poarta hanului 
l ° r Şi neamintindu-şi unde era situată, merseră puţin în sat. 

urn se întorceau pe urmele lor, ochii d-lui Pickwick căzură pe 
0 wiică piatră spartă si pe jumătate îngropată în pământ, în faţa 
u * u i bordeiaş. 

D. Pickwick se oori. 
— Aceasta e ceva prea straniu ! zise el. 
— Ce e straniu ? întrebă d. Tupman privind în grabă toa-

* obiectele ce-1 înconjura, exceptând acela de care era vorba, 
l i l» dar ce să fie ? 
p . Această ultimă exclamaţie îi era smulsă la vederea d-lui 
* "ckwick, care în entusiasmul său pentru descoperiri, se pusese 

n genuchi înaintea micei pietre şi-i mătura praful cu batista sa. 
— E o inscripţie aci ! strigă d. Pickwick. 
— E posibil ? zise d. Tupman. 
— Pot distinge, zise d. Pickwick, frecând cu toată pu-

t e r e a şi privind atent prin lunete, pot distinge o cruce şi un B 
?' Pe urmă un T. Asta e foarte important ! urmă d. Pickwick 
j" ldicându-se. E o inscripţie foarte veche şi care existase poate 
^ a i n t e cu m u l t ă vreme'de anticele Lazarete*) ale acestui sătuc. 
N u trebuie lăsat să ne scape descoperirea aceasta. 

Vorbind astfel, d. Pickwick bătu la uşa bojdeucii. Un plu« 
Sar deschise. 

— Amicule, întrebă filozoful, ştii de unde vine aci pi atra 
asta ? 

sn„t l) T e x t r Alms houses, căsuţe în satelele englezeşte, unde bătrâni săraci 
o u n t găzdniti gratis (căminuri). 
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— Inc', boiarule, nu prea ştiu ni'c, răspunse omul politi
cos, Hă, hă e de timp mult naintea mea- şi de naintea ălui mai 
bătrân dîn satul tăt. 

D-l Pickwick privi tovarăşul cu triumf. 
— Cred că... nu prea ţi i la ea, mi închipui, urmă el tremu

rând de teamă. N'o să te superi dacă mi-o vinzi ? 
— Ei, acu, vorba aia, cin's'o cumpere ? răspunse omul cu 

o expresie în figură ce-şi închipuia el că-1 face mai şmecher. 
— O jumătate de ghinee îţi dau pe ea numai de cât, reluă 

d. Pickwick, dar să mi-o scoţi din pământ. 
Când mica piatră fu desrădăcinai-ă, graţie câtorva lovi

turi de sapă, d. Pickwick o ridică în propriile sale mâini cu 
mare caznă şi, spre marea mirare a satului întreg, o transportă 
la han. După ce o spălă cu îngrijire, o depuse pe masă. 

Transporturi le de fericire ale pickwickienilor nu cunos-
cură margini când văzură încoronată de succes răbdarea lor, si
linţa lor, spălaturile lor şi scobitura lor cu unghiile. Piatra era 
•colţuroasă şi spartă, literile rău aliniate şi puţin regulate, dar 
c . toate acestea se putea descifra fragmentul următor de ins
cripţie : 

t 
H I L S T 

U M 
P S M A 

R. K. 
A S A 

Ochii d-lui Pickwick străluciră îmbătaţi de desfătare 
când se aşeză la masă, clocindu-şi tezaurul ce-1 desgropase. A-
tinsese cea mai teribilă ţ intă a ambiţiei «.ale. Intr 'un comitat 
recunoscut a fi acoperit de rămăşiţe alt, antichităţii, într 'un 
sat unde existau încă oare-care dovezi ale rochilor vremi ; el, 
preşedintele Pickwick-club-ului, descoperise e stranie şi cu-

xioasă inscripţiune de o antichitate indiscutabilă t£ nare scăpase 
cu totul observaţiunilor tuturor oamenilor savanţi c e ^ preceda
se. De-abia putea să creadă evidenţa simţurilor sale. 

— Asta, zise el, asta mă hotăreştţ>. Vom merge mâine a« 
casă, în oraş. 

— Mâine ! strigară discipolii plini de admiraţie. 
— Mâine, repetă d. Pickwick. Acest tezaur trebue depu» 

numai de cât într 'un loc unde poate fi complet studiat şi, aşa 
cum trebue, înţeles. Mai am şi alt motiv pentru această măsură. 
i n câteva zile o alegere va avea loc pentru târgul Eatanswil. Un 
gentleman ce am întâlnit în urmă, d. Pei'ker este agentul unuia 
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din candidaţi. Vom contempla, vom studia minuţios scena inte
resantă pentru oricine este englez. 

— Vă vom urma ! strigară în aoelaş timp trei voci, care 
păreau că formează una singură. 

D. Pickwick îşi plimbă privirile împrejurul său. Fidelita
tea, zelul discipolilor săi îi aprinse în sân focul entusiasmului. 

Era stăpânul lor, simţea prea bine. 
— Să celebrăm, reluă el, să celebrăm această ' reuniune 

norocoasă prin libaţiuni amicale. Această nouă propunere fiind 
? e asemenea primită cu aplauze unanime, d-1 Pickwick depuse 
importanta piatră într'o cutiuţă de brad, ce avu fericirea s'o pri
cească de la gazdă, apoi se aşeză într 'un fotei în capul mesei 
$ l seara întreagă fu consacrată veseliei şi conversaţiei. 

Era ceasul unsprezece trecute, or£ ne uzitată într 'un să
tuc cum era Cobham, când d-1 Pickwick se retrase în camera 
°e culcare ce i se preparase. Ridică jaluzeaua şi punând lu
mânarea pe masă, se lăsă furat de profunde meditaţiuni asupra 
numeroaselor evenimente din cele două zile precedente. 

Ora şi locul fiind favorabile contemplaţiunii, d-1 Pick-
W l c k nu fu turburat de cât de sgomotul orologiului bisericii, 
Care^ bătea liniştit jumătatea nopţii. Prima bătae a clopotului ră
sună în urechea sa într 'un chip solemn şi lugubru în acelaş t i m p ; 
Q a r când sfârşi de a bătea, tăcerea lui păru insuportabilă. Ii pă
rea că pierduse un tovarăş scump. Sistemul său nervos era a-
•aţ3t şi deranjat ; o simţi şi, desbrăcându-se repede, puse lumi
narea în cămin şi intră în pat. 

Mulţi au încercat această stare neplăcută, în care o sen-
aV1« de oboseală corporală luptă zadarnic contra insomniei : a-
e a s t a era situaţia d-lui Pickwick în acest moment. Se întoarse 

P c o coastă, apoi pe cealaltă ; ţinu ochii închişi cu perseverenţă 
C a Şi cum a se deda cu somnul : dar fu zadarnic. Fie că asta 
Proyenea din oboseala neobicinuită ce suferise, sau de căl-

U r â, sau de grog, sau de schimbarea de pat, somnul sbura de
parte de ploapele sale. Gândurile se raportau, fără voia lui şi cu 
0 Penibilă îndărătnicie, asupra picturilor de speriat ce văzuse în 
î ^ l a de jos, asupra basmelor ce-şi povestiseră în cursul serii. . 

u P ă ce se agită zadarnic timp de o jumătate de ceas, ajunse 
„ a trista convingere că nu va putea parveni să adoarmă. Se 
l tnbrăcă deci în parte, privind ca cea mal rea din situaţii aceia 
, e a sta întins în pat imaginându-şi fel de fel de dihănii. O-
; n t a îmbrăcat puse capul la fereastră ; timpul se întunecase de 
o t > se primbla prin odae, dar era deplorabil de solitară. 

.. Făcuse câteva promenade de la uşă la fereastră şi de la 
^ereastră la uşă, când manuscrisul bătrânului pastor îi reveni 

memorie. Iacă un gând minunat. Dacă acest manuscris nu-1 
? f

e r e s e a z a , ar putea ori-cum să-1 adoarmă. II trase, dar, filo-
<je

 n os t ru din buzunarul redingotei sale, apropie un scaun 
P a t , tăie mucul lumânării, puse ochelarii şi se aranja de 
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cetit. Tit lul manuscrisului făcu să circule un fior în toate mem« 
brele d-lui Pickwick şi nu se putu împiedica de a nu arunca o 
privire neliniştită în jurul odăei sale. Cu toate acestea, reflect 
tând la absurditatea de a ceda unor asemenea idei, luă mucul 
lumânării din nou şi ceti cele ce urmează : 

MANUSCRISUL UNUI Nbbc 

, „Da, al unui nebun ! — Cum m'ar fi îngheţat până în fun-< 
dul inimei aceste cuvinte, acum câţiva ani ! Cum mi-ar fi deş-< 
teptat acea frica ce făcea să zbârnâe şi să fiarbă sângele în vi-< 
nele mele, până când fruntea mi se acoperea de mari picături 
de năduşeală caldă, până când genunchii mi se ciocneau între 
ei de spaimă ! Şi cu toate acestea îmi place acest nume acum, 
un nume frumos ! Arătaţi-mi monarcul a cărei frunte brăzdată 
de mânie să fi pricinuit vre-odată atâta frică cât privirea arză
toare a unui nebun ; a cărui secure, a cărui frânghie să fi făcut 
atâta ispravă cât ghiarele unui nebun. Oh, oh ! e lucru mare 
s? fii nebun, să fii privit ca un leu sălbatec printre gratii, să 
scrâşneşti din măsele, să urli timpul unor lungi nopţi l iniştite 
şi să te rostogoleşti pe pae în sunetele vesele ale unui lanţ greu. 
Ura pentru balamuc I încântătoare locuinţă. 

îmi reamintesc de timpul când aveam frică să nu înebu-
nesc ; când mă deşteptam într 'o săritură, ca să cad în genunchi 
şi să cer cerului să mă scape de flagelul rasei mele întregi ; 
când fugeam de vederea veseliei şi fericirii, ca să mă ascund în-
tr 'un colţ retras şi să consum orele grele în a pândi progresul 
frigurilor ce trebuiau să-mi devoreze creeruJ. Ştiam că nebunia 
este amestecată chiar în sângele meu şi până în măduva oaselor 
mele; că o generaţie trecuse fără ca ea să reapară în familia mea 
şi că eram primul la .care trebuia să revie. Ştiam că aceasta tre-
bue să fie astfel, că aceasta a fost mereu şi că trebuia mereu să 
fie aşa şi, când mă izolam într 'un colţ al salonului plin de lume, 
când vedeam invitaţii vorbind încetişor şi întorcând ochii că
tre mine, ştiam că se întreţineau de nebunul predestinat. F u -

• geam atunci şi mergeam să mă nutresc în tăcere cu tristele mele 
gânduri. 

Am făcut aceasta timp de ani, timp de lungi, de penibil! 
ani. Nopţile sunt lungi aci une-ori, foarte lungi, dar nu e ni
mic pe lângă nopţile fără linişte, de visuri îngrozitoare, ce mă 
turmentau în acel timp. Mă cutremur când mă gândesc. Mari 
figuri sumbre se căţărau urcând în toate colţurile camerii mele, 
şi în noapte figurile lor scălămbăiate şi batjocoritoare se aplecau 
pe culcuşul meu, ca să mă facă să-mi pierd cumpătul. îmi spu
neau, murmurându-mi încet că podeaua casei noastre străbune1 

era mânjită de sângele moşului meu, vărsat cu propria sa mâna 
într 'un acces de furie. Infigeam degetele în perirti de frică de 
a-i mai auzi, dar vocile lor se ridicau ca tempesta şi-mi strigau" 
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ca nebunia dormise o generaţie înaintea moşului şi că bunicul 
lui trăise ani mulţi cu manile legate de ţăruş, cât să-1 împie
dice să se sfâşie el singur. Ştiam că ăsta e adevărul ; îl ştiam 
bine, îl descoperisem cu un număr de ani înainte, cu toate că se 
sileau ai mei să mi-1 ascundă. Ah, ah-! eram prea răutăcios 
pentru ei, cu toate că ei mă crezuseră nebun numai. 

La urmă, nebunia mă cuprinse şi mă mirai că m'am îndoit 
a*âta. Puteam merge în lume şi râde şi glumi, cu cei mai stră
lucitori dintre fii ei. Ştiam că sunt nebun, dar ei habar n'aveau. 
Cum mă măguleam în mine de figura ce le-o jucam, după toate 
Şu^otele lor şi toate aerele lor speriate, pe când nu eram nebun, 
când îndrăzneam bănui numai că voi ajunge t Gum râdeam când 
r a mâneam singur, gândind că păstram atât de bine secretul meu; 
rumegând spaima bunilor mei prieteni, dacă ar fi bănuit numai 
adevărul ! Când cinam împreună cu vre-un frumos băiat, tapaj os, 
Puteam urla de desfătare, visând cât de palid ar fi devenit şi 
cum ar fi fugit, dacă ar fi ştiut că acest scump prieten, atât de 

a ?roape de el, care-şi ascuţea un cuţit subţire, era un nebun cu 
Puterea şi — aproape — cu voinţa să-i înfigă lama în inimă. O h ! 
era o viaţă veselă. 

Imense bogăţii fură partajul meu şi m ă turmentam de 
Plăcerea ce se înălţa de o mie de ori prin conştiinţa secretului 
C c Păstram atât de bine. Moştenii un castel; legea cu ochii pă-
t j mzători de linx, legea însă-şi fu amăgită ; ea puse în mâi-
U e*e unui nebun o avere prodigioasă şi contestată. Unde era, 
â a r > spiritul celor înţelepţi şi clarvăzători ? unde era dexteri
tatea oamenilor legii, atât de îndemânateci de a descoperi cel 
m a i neînsemnat viţiu de formă ? Păcăleala unui nebun îi ade
menise pe toţi. 

Aveam bani : cât eram de curt izat ! Ii cheltuiam în plin : 
5 a* eram de lăudat ! Cum cei trei fraţ i orgolioşi se umileau 
înaintea mea ! Bătrânul tată asemenea, cu capul său alb ! Câtă 
deferentă, cât respect, câtă prietenie devotată! Veritabil, ei mă 
tdolatrau. Bătrânul avea o fată ; tinerii aveau o soră şi câte-şi 
C : nci erau săraci şi eu eram bogat şi când m'am însurat cu tâ-
*fara, am văzut un surâs de triumf pe faţa lacomilor săi părinţi . 
r 1 gândeau la planul lor, atât de bine condus, la capcana ce 
s t i n s e s e : mie mi-era rândul să surâd... să surâd ?... Să râd cu 
nchote şi să mă svârcolesc la pământ, să-mi smulg părul în stri
a t e de veselie ! E i nu se îndoiau câtuşi de puţin că o măritase 
d l l P ă un nebun. 

Un moment... Dacă ar fi ştiut, ar fi salvat-o ? Fericirea 
s ° re i contra aurului bărbatului său ? Cel mai uşor fulg ce 
sQoarâ î n vânt contra superbului lanţ ce-mi ornează corpul ! 

Asupra unui punct, cu toate acestea, am fost înşelat, cu 
t ° a t ă maliţiozitatea mea. Dacă n'aş fi fost nebun... căci, noi ăş-

0 nebunii, cu toate că suntem destul de şmecheri, ne încurcăm 
? l noi câte odată,... dacă n'aş fi fost nebun, aş fi băgat de seamă 
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că tinerii tete i-ar fi plăcut mai bine să fi fost pusă, ţeapănă şi 
rece, într 'un coşciug de plumb, de cât să fie adusă, bogat şi no
bil măritată, în casa mea fastoasă. Aş fi şt iut că inima sa era 
cti un tânăr cu ochii negri, al cărui nume am auzit-o murmu-
rându-1 în timpul somnului său agitat ; aş fi ştiut că ea mi s'a 
sacrificat pentru a ajutora sărăcia tatălui său cu părul alb şi 
mândrilor săi fraţi. 

Nu-mi mai reamintesc acum chipul ei, dar ştiu că tânăra 
era frumoasă. O ştiu, căci în timpul nopţilor când luna strălu
ceşte, când mă deştept în sbucium şi când totul e liniştit în ju
rul meu, văd într'un colţ al celulei o figură slabă şi albă, ce se 
ţine nemişcată şi tăcută. Lungul său păr negru, risipit pe umeri, 
nu e mişcat de vânt nici odată. Ochii săi, ce fixează pe mine 
privirea lor arzătoare, nu clipesc nici odată şi nu se închid nici 
odată... Tăcere ! sângele îmi înghiaţă în inimă, scriind acestea. 
Această figură e ea !... Figura ei este foarte palidă şi albul o-
chilor ei este sticlos; dar o cunosc bine... Această figură nu 
mişcă nici odată, nu-şi încruntă de loc sprâncenele, nu scrâş
neşte din dinţi ca celelalte fantome ce populează adesea celula 
nea şi cu toate astea e mult mai grozavă pentru mine ca toate 
celelalte ; ea e mai groaznică ca spiritele ce mă ţineau odi
nioară ; ea ese din mormântul ei şi moartea îi e tipărită pe faţă. 

Timp de un an văzui întunecându-se culoarea obrajilor 
ei, zi de zi, timp de un an am văzut lacrămi liniştite curgând 
din ochi-i abătuţi. Nu ştiam cauza, dar o descoperii în urmă. 
Nu mi-au putut-o ascunde mai multă vreme. Ea nu m'a iubit 
nici odată; nu m'am gândit că mă iubea. Urâ bogăţiile mele şi-
detesta splendoarea în care trăia; nu mă aşteptam la asta. Ea 
iubea pe un altul; ideia asta nu mi-a intrat în cap. Stranii sen
timente puseră stăpânire pe mine; gânduri inspirate de o pu
tere secretă răvăcea creerul meu. Nu o uram, cu toate că uram 
tânărul pe care-1 plângea încă. Aveam milă... da, aveam milă de 
viaţa mizerabilă la care o condamnase rudele sale egoiste. Ştiam 
că n'are să trăiască mult, dar gândul că înainte de moarte ea ar 
putea da naştere unei fiinţe nenorocite, destinată să transmită 
nebunia copiilor lui... Acest gând mă hotărî... Mă hotărâi să o 
ucid. 

Timp de mai multe săptămâni vroii să o înnec, apoi m'am 
jândit la otravă, apoi la foc. Ce frumos spectacol să vezi toată 
casa în flăcări şi nevasta nebunului redusă în cenuşă ! Ce şansă 
frumoasă să promiţi, să o salveze, o mare recompensă şi la urmă 
să faci să fie spânzurat, ca incendiator, un oarecare individ cu
minte şi inocent ! Şi toate acestea din răutatea unui nebun. Am 
visat ades» a la asta, dar renunţai în cele din urmă. Oh, ce plă
cere să as ;uţi briciul în toate zilele, să încerci cât tae de bine 
şi sa gândeşti la brazda ce ar putea face o singură trăsătură a a-
cestei lame strălucitoare ! 

La urmă, spiritele ce fuseseră atât de des cu mine mai 
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nainte, îmi şoptiră la ureche că timpul era sosit. îmi puseră în 
mână un brici gata deschis, îl strânsei straşnic, mă sculai înce
tişor din pat şi mă aplecai asupra neveste-mi adormită. Faţa îi 
era ascunsă în mâini; le îndepărtai încet şi ele căzură molatec 
pe sânul ei. Plânsese, urmele lacrămilor erau încă vizibile pe 
obrajii săi palizi, cu toate acestea faţa îi era liniştită şi fericită 
şi pe când o priveam, un surâs liniştit lumină trăsăturile ei, 
slăbite. Pusei mâna încetişor pe umărul ei; ea tresări, dar fărs 
să întredeschidă pleoapele lungi. O atinsei din nou : ea scoase 
un strigăt şi se deşteptă. 

O mişcare a manei mele şi n'ar mai fi făcut să se au'ds 
vre odată un alt sunet ; dar fusei surprins şi dădui înapoi. Ochii 
e>" erau fixaţi pe ai mei. Nu ştiu cum se făcu, mă intimidară, fui 
domesticit de această privire. Ea se sculă din pat, privindu-mă 
fix într'una. Tremurai, briciul era în mâna mea, dar nu puteam 
face nici o mişcare. Ea se îndreptă către uşă. Când fu aproape 
se întoarse şi-şi retrase ochii de pe mine. Farmecul era sfărâ
mat ; făcui o săritură şi o apucai de braţ, ea căzu jos dând stri
găte disperate. 

Atunci aş fi putut-o ucide fără rezistenţă, dar casa era 
alarmată ; auzeam paşi pe scară, pusei briciul la locul lui, des
chisei uşa şi cerui eu însu-mi ajutor. 

Veniră, o ridicară, o puseră în pat. Ea rămase fără cunoş
tinţă timp de câteva ceasuri şi când dobândi viaţa şi cuvântul, 
pierduse spiritul, delira apucată de furii. 

Doctori fură chemaţi, savanţi traşi în butci până la uşa 
mea, cu servitori îmbrăcaţi în livrele strălucitoare. Ei rămaseră 
alături de patul ei timp de săptămâni. Avu loc un mare con
sult şi conferiră împreună cu o voce solemnă. Eram în odaie 
vecină ; unul, cel mai celebru dintre ei, mă găsi, mă luă la o 
parte şi-mi spuse să mă prepar de cea mai funestă veste ; toc
mai mie şi-a găsit să-mi spue, mie nebunul ! că-nevastă-mea era 
nebună. Doctorul era singur cu mine, alături de o fereastră des
chisă, ochii lui fixaţi pe faţa mea, mâna lui pe braţul meu. Cu 
o singură sforţare l'aş fi aruncat în stradă, asta ar fi fost o 
faimoasă farsă, dar mi-era secretul în joc şi-1 lăsai să plece. Câ
teva zile apoi, mi se spuse că trebue să o supraveghez, să-i cat 
un gardian, eu ! Mersei afară la ţară unde nimeni nu mă putea 
auzi şi dădui drum la hohote de râs ce răsunau în depărtări. 

Ea muri a doua zi. Bătrânul cu părul alb urmă coşciugul 
şi fraţii orgolioşi lăsară să picure lacrămi pe corpul nesimţitor 
a1 celeia căreea îi contemplase suferinţa cu inimile de piatră. 
Toate acestea hrăneau veselia mea ascunsă şi reîntorcându-mă 
acasă, rasei în dosul batistei albe ce ţineam pe faţă, rasei atât, în 
cât lacrămi îmi veniră în ochi. 

Dar cu toate că-mi atinsesem ţinta ucigând-o, eram neli
niştit şi mişcat : simţeam că secretul trebue să-mi scape în cu
rând. Nu-mi mai puteam ascunde veselia sălbatecă ce-mi fier-
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bea in sânge ; care, pe când eram singur acasă, mă făcea să 
sburd, să bat din mâini, să dansez, să mă răsucesc şi să urlu ca 
un leu. Când eşeam şi când vedeam mulţimea preocupată grâ-
rnadindu-se în strode sau ' la teatru, când auzeam sunetele mu
zicii, când priveam dansatorii, resimţeam transporturi atât de 
vesele că eram tentat să tnă arunc în mijlocul lor, să le smulg 
membrele bucată cu bucată şi să urlu cu instrumentele. Dar a-
tunci, scrâşniam din dinţi, băteam cu piciorul în podea, îmi în
fundam unghiile ascuţite în mâini, stăpâneam turbarea şi nimeni 
nu bănuia eă ^u aş fi fost nebun. 

îmi reamintesc», cu toate că asta să fie una din ultimele 
fapte ce pot să-rai mai reamintesc... căci acum amestec visele 
cu isprăvile reale, şi am atâtea de făcut aci şi sunt atâta de gră
bit că n'am timpul să pui niţică ordine în această stranie con
fuzie... îmi reamintesc, cum izbucni şi asta în fine. Ha, ha ! îmi 
pare că văd încă privirile lor speriate ! Cu câtă uşurinţă i-am 
asvârlit departe de mine ; cum le mutilai mutrele cu pumnii 
strânşi şi cum fugii cu iuţeala vântului, lăsându-i să huiduiască 
si să strige în urma mea. Forţa unui gigant renaşte în mine, 
când gândesc. Uite 1 Vedeţi cum bara asta de fier se îndoaie sub 
strângerea mea furioasă ! Aş putea să o frâng ca pe o trestie, 
dar sunt aci lungi galerii, cu uşi multe, cred că n'aş putea să-mi 
găsesc drumul şi chiar de aş putea să-1 găsesc, sunt jos gratii 
de fier ce se ţ in cu gri jă închise, căci ştiu ei ce nebun afurisit 
am fo"< şi sunt mândrii că mă pot arăta vizitatorilor. 

. — Să vedem... da, chiar aşa... mersesem afară, noaptea era 
înaintată când reintrai acasă şi găsii pe cel mai orgolios din 
cei trei fraţi orgolioşi, care mă aştepta să mă vadă. Afacere gră
bită zicea el : îmi reamintesc bine. Uram acest om cu toată 
pizma unui nebun ; adesea, prea adesea, mâinele îmi ardeau să-1 
fărămiţească. Mi se spuse că e acolo ; urcai repede scara. Avea 
un cuvânt să-mi spue ; trimisei servitorii. 

Era târziu şi noi eram singuri împreună, pentru prima 
dată l 

Mai întâi îmi îndepărtai cu grijă ochii de el, căci ştiam, 
ce el nu-şi închipuia de loc, .şi eu mă glorificam că ştiam... că 
focul nebuniei strălucea în ochii mei ca jăratecul într 'un cup
tor. Rămăsesem aşezaţi în tăcere timp de câteva minute. Vorbi 
în cele din urmă. Risipa din urmă şi asprele observaţiuni făcute 
chiar după moarte soră-si, erau o insultă memoriei sale. Adu
nând apoi vorbe ce-i scăpase la vreme, că n'am tratat cum' trebuia 
defuncta, dorea să ştie dacă trebue să conchidă că aş vrei să 
arunc oarecari reproşuri asupra ei, precum şi lipsa de respect 
datorit familiei sale. Datora uniformei ce purta să-mi ceară a-
ceastă explicaţie. 

Acest om avea o funcţie în armată ; o funcţie cumpărată 
cu banii mei, cu mizeria sorei sale ! El era cel mai înverşunat 
în complotul pentru a mă stoarce şi pentru a intra în averea 
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mea. E r a pentru el—mai cu seamă—şi prin el, că soră-sa fusese 
silită să mă ia de bărbat, cu toate că ştia el bine că ea îşi dă
duse inima acelui tânăr sentimental. — Datoria uniformei ! — 
Uniforma lui l Livreaua degradării lui ! îmi întorsei ochii că
tre el, nu m'am putut împiedica, dar n'am spus nici un cuvânt. 

Văzui schimbarea imediată ce produse privirea mea în 
firea lui. Era un om îndrăzneţ şi cu toate astea figura i se în
gălbeni, îşi trase scaunul, eu îl apropiai pe al meu şi mai a-
proape de el ; cum mă şi pusei pe râs (eram foarte vesel pe 
atunci), îl văzui tresărind. Simţii că nebunia se înfige în mine.: 
ei, el avea frică. 

„Iubiai mult surioara când trăia, îi zisei, — o iubeai mul t?" 
El privi îngrijat în jurul lui şi văzui că mâna lui dreaptă 

strânge spătarul scaunului, cu toate acestea nu răspunse nimic. 
„Mizerabile ! îi strigai eu, te-am ghicit ! Am descoperit 

complotul infernal contra mea. Ştiu că inima ei era cu un altul 
atunci când ai forţat-o să mă ia. O ştiu, o ştiu". 

El se ridică scurt, ridică scaunul înaintea lui şi-mi strigă 
să mă dau napoi ; căci mă apropiasem de el, vorbind. 

Mai bine zis, urlam, de cât vorbeam, şi simţii fierbând în 
mine tumultul pasiunilor, auzeam vechea şuşotire a spiritelor 
care mă îndemnau sS-i smulg inima. 

„Blestem î strigai năpustindu-mă asupra lui. Eu ţi-am o-
morât sora i Sunt nebun ! Moarte ! Moarte ! Sânge, sânge ! 
Mi-e sete de sângele tău ! " 

Dădui înlături scaunul ce-mi asvârlise în groaza lui ; îl 
apucai piept la piept şi ne tăvălirăm amândoi pe podea. 

Fu o luptă frumoasă, el lupta pentru viaţa lui, iar eu 
eram un nebun puternic, muşcat de vipera răzbunării. Ştiam că 
nici o forţă omenească nu putea egala cu a mea şi aveam drep
tate, dreptate, dreptate ! cât de nebun ! Rezistenţa sa slăbi, în-
genunchiai pe pieptul lui, strângeam straşnic cu amândoi, ă mâi
nile gâtul lui muşchilos ; figura i-se făcu violetă, ochii îi eşeau 
din cap şi scotea limba ca şi cum ar fi vroit să-şi bată jo>\ 
Strângeam într'una, tot mai vârtos. 

Deodată uşa se deschide cu un mare sgomot; lume multă 
se precipită în cameră strigând : „Opriţi nebunul ! " Secretul 
mi-era descoperit ; trebuia să lupt acum pentru libertate; fui 
pe picioare nainte ca cineva să mă înhaţe; mă aruncai printre 
năvălitori şi-mi deschisei drum cu un braţ viguros. Cădeau toţi 
naintea mea ca şi cum i-aş fi lovit cu măciuca. Ajunsei la poartă, 
am sărit pe deasupra; într 'un moment eram în stradă. 

Alergai înainte, drept şi ţipam şi nimeni nu îndrăznea să 
mă oprească. Auzeam sgomot de paşi în urma mea şi îndoii iu
ţeala. Acest sgomot devenea din ce în ce mai slab, pe măsură ce 
eu mă îndepărtam şi în fine se stinse de tot. Eu săream mereu pe 
deasupra apelor şi lacurilor, pe deasupra zidurilor şi şanţurilor, 
scoţând strigate sălbatice, ce sfâşiau văzduhul şi cari erau repe-
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tate de stranii fiinţe de cari eram înconjurat. Demonii mă luară 
în braţele lor, în mijlocul unui uragan ce răsturna la pământ 
garduri şi pomi ; mă luară într 'un vârtej şi nu mai vedeam ni
mic împrejur, atât eram de asurzit de larma şi iuţeala fugii lor. 
La urmă, mă aruncară departe de ei şi căzui greoi la pămâm. 

Când mă deşteptai, mă găsii aci... aci în această veselă ce
lulă, unde razele soarelui intră atât de rar, unde razele lunii, 
când se strecoară, nu-mi servesc de cât să văd mai Dine umbrele 
ameninţătoare ce mă înconjură şi această figură tăcută, mereu 
în picioare în acest ungher. Când sunt trezit, pot auzi câteodată 
strigăte stranii, gemete îngrozitoare, ce răsună în aceste mari 
paragini antice. Ce o fi, ignorez ; dar nu vin de la această fi
gură palidă şi n'au nici o legătură cu ea, căci de la primele um
bre ce le întinde crepusculul până la licăririle matinale ale au
rorei, ea rămâne nemişcată în acelaş loc, ascultând armonia 
lanţurilor mele de fier şi contemplând sbuciumările mele în pa
tul meu de pae." 

La sfârşitul manuscrisului nota următoare era scrisă de 
o altă mână : 

„Nenorocitul, ale cărui reverii fură citite, este un trist 
exemplu al rezultatului ce poate avea pasiunile desfrânate şi 
excesele neînfrânate, până ce consecinţele lor ajung irepa
rabile. Risipa, blestemăţiile repetate ale tinereţii sale, aduseră 
febra şi delirul. Primul efect al acestuia fu strania iluzie prin 
care îşi închipui că o nebunie ereditară exista în familia sa. 
'Această idee, fondată pe o teorie medicală bine cunoscută, dar 
contestată totuşi, tot atât de aprig pe cât e şi de sprijinită, î i 
produseră toane de melancolie cari, cu timpul, degenerară în 
nebunie şi se terminară prin furii. Am motive să cred că eve
nimentele povestite de el sunt petrecute într'adevăr, cu toate că 
i-au fost sluţite de imaginaţia sa bolnavă. Ceeace trebue să mire 
şi mai mult pe cei ce au cunoscut viciile tinereţii sale, e că pasiu
nile lui, cum nu i-au fost controlate de judecată, nu l-au îm
pins totuşi să comită crime şi mai grozave". 

Lumânarea d-lui Pickwick se înfundă în ţârloiul sfeşni
cului chiar în momentul când sfârşia de citit manuscrisul bă
trânului eclesiast şi, cum lumina se stinse dintr'odată, fără 
chiar să mai fâlfâe, întunecimea întinsă subit făcu o pro-

' fundă impresie asupra nervilor săi deja aţâţaţi. El tresări si 
dinţii îi clănţăniră de frică. Desbrăcându-se, dar, destul de gră
bit de hainele ce-şi pusese când se ridicase, aruncă în jurul ca-
merii o privire sfiicioasă şi se băgă repede în cearşafuri, în cari 
nu întârzie să adoarmă. 

Când se deşteptă, soarele făcea să strălucească toate IU-
crurile din odaia sa, — dimineaţa era destul de înaintată. Tris-
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tcţea ce-1 copleşise în seara precedentă se risipise odată cu um< 
brile ce întuneca peisajul, toate gândurile sale, toate s imturue 
Sa*e erau tot atât de vesele, tot atât de fragede, ca însăşi dimi
neaţa. După un solid dejun, cei patru filozofi, urmaţi de un 
om ce ducea piatra în cutia ei de brad, se îndreptară pe jos că
tre Gravesend, unde le fusese expediat bagajul de la Rochester. 
F u r ă în Gravesend într un ceas şi fiind atât de fericiţi că gă
siră locuri pe imperiala diligentei pentru Londra, ajunseră aci, 
pe înserate, sănătoşi şi teferi. 

Trei, patru zile următoare fură întrebuinţate în prepara* 
tive necesare călătoriei la târgul Eatanswil, dar cum această im
portantă expediţie cere un capitol separat, vom întrebuinţa mi
cul număr de linii ce ne mai rămâne la povestirea pe scurt a 
istoriei antichităţei produsă de d-1 Pickwick. 

Rezultă tlin memoriile clubului că d-1 Pickwick glăsui 
despre descoperirea sa într'o adunare generală care avu loc a 
doua zi după sosire şi plimbă spiritul fermecat al auditorilor săi 
asupra unei mulţimi de teorii şi meditaţiuni ingenioase şi eru
dite, privind sensurile inscripţiunii. Pare-se că un artist abii e-
::ecută desenul ei ce fu gravat pe piatră şi pre-entat Societăţii 
regale de savanţi în antice, din Londra şi altor societăţi, tot sa
vante, că gelozii şi rivalităţi nenumărate născură opiniuni emise 
asupra acestei chestiuni ; că d-1 Pickwick însuşi scrise un pam
flet de nouăzeci şi şase pagini, cu caracterele cele mai mici. .n 
cari se găseau douăzeci şi şapte de versiuni diferite ale inscrip
ţiei ; că trei bătrâni gentlemeni, ai căror fii mai mari au în
drăznit să pue la îndoială antichitatea sa, îi desmoşteniră şi că 
un individ entusiast deschise prematur pe a sa din disperare 
CL-, nu i-a putut pătrunde adâncimea; că d-1 Pickwick fu ales 
membru Ia şaptesprezece societăţi savante, atât naţionale cât si 
streine, pentru că a făcut această descoperire ; că nici una din 
aceste şaptesprezece societăţi nu pricepu nimic, dar tot cele 
şaptesprezece societăţi căzură de acord prin a recunoaşte că ni
mic nu era mai curios. 

Este adevărat că d-1 Blotton, şi numele său va fi dat 
scârbei eternede toţi cei ce cultivă misteriosul şi sublimul ; 

d-1 Blotton, zicem noi, prepuelnic şi flecar, cum sunt toate spi
ritele vulgare, îşi permise să ia lucrurile în batjocură, şi ridicul. 
D-1 Biotton, în murdarul scop de a ponegri numele scânteetor de 
?ickwick, întreprinse în persoană o călătorie până la Cobham. 
La reîntoarcere declară ironic la club, că a văzut omul a cărei 
piatră fusese cumpărată ; că acest individ o credea veche, dar 
că nega solemn vechimea inscripţiunii şi da asigurări că el sin
gur a scrâjelit, într 'un moment de lipsă de altă treabă, aceie 
Utere grosolane, care înseamnă, nici mai mult nici mai puţ in : 
BILL STUMPS. MARCA SA '). D-1 Blotton adaogă că d-1 

) E un obicei vechi la agricultorii din occident de a-si m rea eu un 
semn faci o cruce) uneltele si vitele (cu fifrnl DP coarne, pe şoldurft. semn 
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Stamps, puţin obicinuit cu scrierea, lăsându-se condus de sune
tul cuvintelor şi nu tocmai de regulele severe ale ortografiei, 
JIU pusese de cât un singur L la sfârşitul pronumelui său şi a 
înlocuit cu un k litera nouă c din cuvântul marca. 

Iluştrii membrii ai Pickwick-Club-ului, cum se şi aştepta 
de la o societate atât de savantă, primiră această braşoavă cu re-
pulsiunea ce o merita, goniră din sânul lor pe presumţiosul 
Blotton şi votară d-lui Pickwick o pereche de ochelari de aur, 
ca un testimoniu al admiraţiei lor şi încrederii lor. Ca recu
noştinţă la acest semn de aprobare, d-1 Pickwick se picta în pi
cioare şi-şi spânzură portretul în sala de adunări a clubului. 

D-1 Blotton, expulzat, nu se lăsă bătut. E l adresă celor 
şaptesprezece societăţi savante, naţionale şi streine, un pamflet în 
care repeta părerea ce emisese şi lăsa să se înţeleagă destul de 
clar că privea ca pe nîşte haple membrii celor şaptesprezece so-
cieăţi mai sus pomenite. La această necuviincioasă propunere, 
cele şaptesprezece societăţi, naţionale şi străine, fură umplute 
de indignare. Apărură pamflete noui.. Societăţile savante 
streine corespondară cu societăţile savante naţionale ; socie
tăţi le savante naţionale traduseră în englezeşte pamfletele 
societăţilor savante sreine ; societăţile savante streine tra
duseră în fel de fel de limbi pamfletele societăţilor savante 
naţionale şi astfel începu, această luptă ştiinţifică, atât de 
c/unoscută de tot universul, sub numele de Controversa pick-
w ickiană. 

Cu acestea, sforţările calomnioase destinate să prăpă
dească pe d-1 Pickwick căzură pe capul autorului lor, vrednic 
de dispreţ. Cele saptespreze societăţi savante votară unanim că 
îngâmfatul Blotton nu era de cât un migălitcr ignorant şi scri
seră contra lui opuscule fără număr, în fine piatra, ea însăşi, 
subsistă încă şi astăsi, monument neciteţ al grandoarei d-lui 
Pickwick si al nimicniciei detractorilor săi, 

CAP XII. 

Care conţină o prea importantă hotărâre a d-lui Pickwick, ce 
face epocă în viaţă sa, cSt şi în această veridică istorioară. 

Ori cât de răstrâns ca întindere, apartamentul d-lui Pick
wick din strada Goswell, era curat, confortabil şi mai cu seamă, 
£n perfectă armonie cu geniul său observator. Biroul său era jos 
Ja faţă, dormitorul său tot la faţă, la primul etaj ; astfel că, ori 
că stătea la biroul său, ori ca se găsea în picioare înaintea oglin
zii în care îşi rădea barba, deopotrivă putea să contemple toate 
fazele naturii umane din strada Goswell, tot atât de populoasă 
pe cât era de populară. Gazda sa, d-na Bardell, văduvă şi singură 

ce şi-1 afişează mărit la intrare (pe poartă, pe pereţi, pe pietroaie) stopul 
fiind recunoaşterea urgentă a vitelor rătăcite, a uneltelor furate, etc 
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e x e c u t a r e testamentară a unui vameş, era o femee grăsuţa, cu 
rnaniere de prea-grăbită, cu un fel de vin-o încoace în fizioioo-
mie. La aceste avantaje fizice se uneau preţioase calităţi morale : 
printr 'un studiu fericit, printr 'o lungă practică, ea convertise în-
tr 'un' straşnic talent darul ce primise dela natură în tot ceeace 
priveşte arte culinară. Nu erau în casă nici copii, nici orătănii, 
nici slugi. Un om mare şi un băeat mic întregeau personalul. 
Primul era eroul nostru ; secundul, o producţie a d-nei Bardell. 
Marele om intra regulat seara la ora zece şi puţin după aceea se 
condensa într 'un pătuc franţuzesc, pus într 'o odăiţă strâmtă îna-

.poia celei mari. Cât priveşte tânărul, master 0 Bardell, ochii săi 
Copilăreşti şi exerciţiile sale gimnastice erau cu îngrijire res
trânse la trotuarele şi pârâiaşele din vecinătate. 

Curăţenia şî Jîniştea împărtăşeau în tot edificiul, iar 
Voinţa d-lui Pickwick făcea lege. 

In ajunul plecăreî proectate pentru Eatansv/ill, către a-
miaza zilei, purtarea filozofului nostru trebuia să pară straniu de 
misterioasă şi inexplicabilă ori-căruia ce cunoştea admirabila 
cumpănă a spiritului şi economiei domestice a aşezământului său. 
Se preumbla în cameră cu un pas pripit. Din trei în trei minute . 
punea capul la fereastră, privea neîncetat ceasornicul şi lăsa să-i 
scape diferite alte simtome de nerăbdare, foarte extraordinare 
ia el. Era evident că era ceva în aer de-o mare importanţă ; dar 
ce putea fi, nici d-na Bardell, singură, nu era capabilă să ghi
cească. 

— D-nă Bardell ? zise în fine d-1 Pickwick, când această 
amabilă cucoană fu pe punctul să sfârşească desprăfuitul, pre
lungit cam mult, în camera sa. 

— Domnule ? răspunse d-na Bardell. 
— Mititelul ăvs. e cam de multă Vfrerne afară. 
— In adevăr, domnule, e că e cam lung drumul de aci şi 

Până în Borough. 
— Ah, e drept, reluă d-1 Pickwick şi recăzu în tăcere. 
D-na Bardell reîncepu să desprăfuiască cu aceaş grijă. 

— D-nă Bardell ? făcu din nou d-1 Pickwick după câteva 
ftiinute. 

— Domnule ? 
— Credeţi că cheltuiala o să fie cu mult mai mare pentru 

două persoane de cât pentru una singură ? 
— Asta e ! domnule Pickwick î replică d-na Bardell ro

şind până în horbota bonetului său, căci ea crezu că a zărit în 
° c hi i chiriaşului său un soi de clipitură matrimorr.ală. Asta e 
&cum ţ domnule Pickwick, zău, ce întrebare ! 

— Ori cum, cam ce credeţi dvs. ? 
— Asta depinde 1 reluă d-na Bardell apropimdu-şi pâmă-

'ufu] j j e pene de cotul d-lui Pickwick ; asta depinde mult de 

') Master, stăpăn şi titlu de civilitate pentru tineri. 
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persoana..., ştiţi d-le Pickwick ; dacă dumneaei este o persoană 
cu grijă şi econoamă. 

— Asta e foarte adevărat ; dar persoana ce am în vedere 
(aci privi fix pe d-na Bardell) posedă, gândesc, aceste calităţi. 
Ceva mai mult, are o mare cunoştinţă a lumii şi multă t inetă, 
d-nă Bardell. Aşa ceva mi-ar fi de foarte mare preţ. 

— Asta aşa e, domnule Pickwick ! murmură d-na Bardell, 
roşind din nou. 

— Sunt convins ! continuă filozoful eu o energie mereu 
crescândă, cum îi era obiceiul să vorbească de un subiect intere
sant; sunt convins şi ca să vă spun adevărul, d-nă Bardell, pen
tru mine e lucru hotărît. 

— Doamne sfinte ! strigă d-na Bardell. 
— Vei găsi poate ciudat, urmă amabilul domn Pickwick', 

aruncând tovarăşei sale o privire de voe bună ; vei găsi poate 
c udat că nu v'am consultat în această privinţă şi că nu v'am vor
bit nici o dată, până în momentul când v'am trimis băeţelul ? 

D-na Bardell nu putu răspunde de cât printr 'o privire. Ea 
adora de mult timp pe d-1 Pickwick ca pe o divinitate de care 
nu-i era permis să se apropie şi iată că dintr 'o dată divinitatea 
scobora de pe piedestalul lui şi o lua în braţe. D-1 Pickwick îi1 

făcea propuneri directe, ca urmare a unui plan bine chibzuit, 
căci îi trimise băeţelul în Borough ca să rămâe singur cu ea. Ce 
delicateţă ! ce atenţiune ! 

— Ei bine, zise filozoful, ce gândiţi ? 
— Ah, domnule Pickwick ! răspunse d-na Bardell tremu

rând toată de emoţie, sunteţi în adevăr prea bun, domnule ! 
— Asta vă va economisi de multe oboseli, nu e adevărat ? 
— Oh, nu m'am gândit nici o dată la oboseală şi natural 

că mi-o voi da mai mult ca ori când, numai să vă plac. Dar sun
teţi atât de drăguţ, domnule Pickwick, că v'aţi gândit până la 
singurătatea mea. 

— Ah, de sigur. Nu tn'am gândit la asta... Când voi fi prin 
târg, veţi avea mereu pe cineva care să vă vorbească. E, pe cins
tea mea, adevărat. 

— E sigur că trebue să mă -privesc ca femee prea feri-
cicită ! 

— Dar copilul dvs. ? 
— Dumnezeu să-1 binecuvinteze, mit i telul ! întrerupse 

d-na Bardell cu transporturi materne. 
— Şi el o să aibă un tovarăş, urmă d-1 Pickwick surâzând 

graţios ; un tovarăş vesel care, sunt sigur, îl va învăţa tumbe, în-
tr 'o săptămână, cât n'a învăţat singur într 'un an. 

— Oh, scump şi excelent om ! murmură d-na Bardell. 
D-1 Pickwick tresări. 
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— Oh, scump şi duios prieten ! Şi fără alte ceremonii, 
cucoana se ridică de pe scaunul ei şi-şi aruncă braţele de gâtul 
d-lui Pickwick într 'un potop de plâns şi într'o tempestă de su
ghiţuri. 

— Ajută-mă cerule ! strigă d-1 Pickwick plin de mirare ; 
doamnă Bardell ! bună cucoană ! Sfinte Dumnezeule, ce situaţie ! 
Luaţi seama, vă rog ! Lăsaţi-mă, d-nă Bardell, dacă vine cineva? 

— Ei, ce-mi pasă ? răspunse d-na Bardell în rătăcire ; nu 
v ă mai părăsesc nici o dată ! Scumpe om ! Inimă excelentă ! 
Şi pronunţând aceste vorbe se încolăcea de d-1 Pickwick ca viţa 
sălbatecă de ulm. 

— Dumnezeule, ai milă de mine ! zise d-1 Pickwick zbă-
tându-se cu toată puterea ; aud lume pe scară. Lasă-mă, cucoană; 
te rog, lasă-mă ! 

Dar năzuinţile, dojanele fură de asemenea fără folos, căci 
cucoana leşină în braţele filozofului şi nainte să fi avut timpul 
de a o pune pe un scaun, master Bardell introduse în cameră pe 
d-nii Tupman, Winkle şi Snodgrass. 

D-1 Pickwick rămase pietrificat. Era în picioare cu dră
guţa sa povară în braţe şi-şi privea prietenii cu un aer îndobito
cit, fără a le face vre un semn de amiciţie, fără să gândească a -e 
da o explicaţie. Ei, la rândul lor, îl priveau surprinşi, iar master 
«ardeii, plin de neastâmpăr, examina toată lumea, fără să ştie 
Ce mai însemna şi asta. 

Surpriza pickwickienilor era atât de buimacă şi nedume
rirea d-lui Pickwick atât de grozavă, că toţi ar fi putut rămâne 
«xact în aceeaş situaţie relativă până ce dama leşinată şi-ar fi 
reluat simţurile, dacă drăgăstosul său fiu n'ar fi precipitat des-
nodământul printr 'un frumos şi mişcător clocot de afecţie filială. 
Acest copilaş, îmbrăcat cu un costum de catifea cu dungi, împo
dobit cu nasturi mari de aramă, rămăsese mai întâi nehotărât 
Si confuz pe pragul uşii ; dar, gradat ideea că mamă-sa suferise 
care-care jenă personală se prinse de spiritul său pe jumătate 
dezvoltat. Considerând pe d-1 Pickwick ca agresor, trase un stri
găt sălbatec şi se năpusti cu capul aplecat, începu să asalteze a-
cest nemuritor gentlemen cam prin jurul dosului şi picioarelor, 
c.'Upindu-l şi lovindu-1 atât de viguros pe cât îi permitea forţa 
braţului său şi burzuluiala sa. 

— Luaţi de aci pe puşchiul ăsta ! strigă d-1 Pickwick în-
t r ' o agonie de desesperare ; a turbat ! 

„ — Dar ce s'a întâmplat ? întrebară cei trei pickwickieni 
3 nmărmuriţi . 

— Nu ştiu nimic, răspunse. Mentorul lor cu necaz ; luaţi 
de aci copilul acesta ! 

D-1 Winkle duse la cellalt capăt al apartamentului intere
santul băet, care striga şi se sbătea din toate puterile. 



— Acum, urmă d-I Pickwick, a]maţi-mă să scobor această 
i'emee. 

— Ah ! sunt mai bine acum, suspină uşurel d-na Bardell. 
•— Permiteţi-mi să vă ofer braţul, zise d-1 Tupman, mereu 

galant. 
— Mulţumesc, domnule, mulţumesc I strigă cucoana cu o 

voce isterică şi fu condusă jos, însoţită de alecţiosul său fiu. 
— Nu pot concepe, reluă d-1 Pickwick când amicii săi fură 

reveniţi, nu pot concepe ce-i nazuri acestei femei. Tocmai îi 
anunţam foarte simplu că am sa-mi iau un servitor, când şi căzu 
in ciudatul paroxism în care aţi găsit-o. Foarte curios l 

— Adevărat, ziseră cei trei amici ai săi. 
— M'a pus într'o situaţie foarte boclucaşe, continuă filo

zoful. 
— Adevărat, repetară discipolii săi, tuşind pe înfundate şi 

privindu-se unul pe altul cu un aer îndoelnic. 
Această purtare nu scăpă d-lui Pickwick. Remarcă incre

dulitatea lor ; inocenţa sa era pusă deabinelea Ia îndoială. 
După câteva minute de tăcere, d-1 Tupman luă cuvântul 

ş" zise : „E jos un om, aşteaptă în vestibul f 
— Cel de care v'am vorbit, replică d-1 Pickwick; am trimis 

&ă-l caute în târg. Ai bunătatea şi spune-i să urce, îâaodgrass. 
D-1 Snodgrass execută această poruncă şi d-1 Samuel Wel» 

Ier se prezentă numai de cât. 
— Ha, ha ! mă recunoşti, presupun ? îi zise d-1 Pickwick* 
— Niţeluş î replică Sam cu o ochiadă protectoare. Afu

risit şmecher, acela! Prea pişicher pentru unul ca dvs., nu-i aşa?; 

V a înfundat niţeluş, nu e aşa ? 
— Nu e vorba de asta acum, reluă vivace filozoful; am 

să-ţi vorbesc de alt-ceva. Şezi. 
— Mulţumesc, domnule, răspunse Sam şi şezu fără altă 

ceremonie, punându-şi în prealabil vechea Iui pălărie albă pe 
duşumea. Nu e ceva faimos, zise el vorbind de culionul său şi 
surâzând agreabil pickwickienilor adunaţi, dar e ceva de mirare 
sâ-1 porţi până să-1 termini. Când avea boruri, era un frumo3 
bolivar ;' de când nu mai are, e mai uşor ; e ceva şi aat3 : apoi ori
ce gaură lasă aerul să intre, încă şi asta e ceva. Numesc eu asta: 

o pâslă ventilatoare. 
— Acum, reluă d-1 Pickwick, e vorba de treaba pentru 

care am trimis să te cheme, cu asentimentul acestor domni. 
— Chiar aşa, domnule, ai s'o moşim acum, cum zicea ăla 

lui fii-său care înghiţise o leţcae. 
— Dorim să ştim, în primul loc, dacă ai vre-un motiv să 

fii nemulţumit de situaţia d-tale prezentă. 
— înainte de a satisface această chestie, doresc să ştiu 

în primul loc, dacă aveţi una mai bună să-mi da^i. 
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O rază de liniştită bunăvoinţă ilumina trăsăturile d-Iui 
Pickwick, când îi răspunse : „Am oare-care dorinţă să te iau în 
serviciul meu". 

— Adevărat ? întrebă Sam. 
D-l Pickwick făcu un gest afirmativ. 
— Leafă ? 
— Douăsprezece lire pe an. 
— îmbrăcăminte ? 
— Două rânduri. 
— Treaba ? 
— Să mă serveşti şi să călătoreşti cu mine şi cu aceşti 

domni. 
— Ridicaţi biletul ! strigă Sam cu emfază. Sunt închiriat 

ia un boer singur şi termenul e convenit. 
— Primeşti propunerea mea. 
— De sigur. Chiar dacă hainele îmi vor veni în talie pe 

jumătate bine ca funcţia, tot e bine. 
— Natural, poţi să ne dai certificate bune ? 
— întrebaţi gazda dela Cerbul bălzn, vă va spune ea asta. 
— Poţi veni astă seară ? 
— Iau livreaua pe mine chiar acum, dacă e aci, strigă Sam 

cu mare bucurie. 
— Revin-o as t^eară , la ceasul opt, răspunse d. Pickwick 

şi dacă informaţiunile sunt satisfăcătoare, vom vedea de îmbrăcă» 
mintea d-tale. 

Afară de o amabilă indiscreţie; de care se făcu vinovată o 
servitoare a hotelului, purtarea d-Iui Weller a fost mereu foarte 
meritorie. D-l Pickwick nu ezită deci să-1 ia în serviciul său 
?' cu promtitudinea şi energia ce caracterizează nu numai pur-
tarea publică, dar şi toate acţiunile private ale acestui om ex
traordinar, conduse numai de cât noul său servitor într7unul din 
aceste comode emporii, unde se poate procura haine gata sau de 
ocazie şi de unde eşti dispensat de formalitatea luării de mă
sură, înainte de căderea zilei, d-l Weller era îmbrăcat într 'o 
hăinică gri cu nasturi P . C , cu o pălărie neagră cu cocardă, cu o 
"vestă îndungatâ, cu nădrăgei, cu botine, cum şi cu o cantitate de 
alte obiecte prea numeroase pentru ca să ne ostenim a le re
capitula. 

Când, a doua zi de dimineaţă, acest individ, aşa pe dată 
transformat, îşi luă locul pe imperiala diligentă de Eatanswill ţ 
»Pe cinstea mea, îşi zise el, nu ştiu ce voi fi : valet de picior, 
groom sau arcaş de vânătoare ; am filosomia pre din două din 
toate astea ; dar tot aia mi-e; ori-cum, mai schimb aerul ; e şi 
ţsra de văzut, şi mai nimic de făcut, asta merge pe tanc la dam* 
klaua mea ; aşa dar, trăiască Pickwick, ce să zic 2 
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CAP XIII. 

Notiţă asunra Eatariswill-ului, asupra partidelor cel împart şl 
asupra scori i unui memsru al parlamentului de către a^est larg 

bătrân, loial şi patriot. 
i't-ra să şovăim, mărturisim că n'am mai auzit vorbinau-se 

de Eatanswill, până în momentul când ni-am cufundat în volu
minoasele documente ale clubului Pickwick. Recunoaştem cu 
aceiaş inocenţă că zadarnic am căutat existenţa actuală a acestei 
localităţi. Ştiind bine ce profundă încredere trebueşte dată tutu
ror notelor d-lui Pickwick — şi fără a ne permite să opunem a-
mmtir i le noastre concepţiunilor enunţate de acest mare orn, am 
consultat, relativ la acest subiect, toate autorităţile, cărora posi
bil ni-a fost de a recurge. Am examinat numele conţinute in ta-: 
belele A şi B ' ) , fără a întâlni pe acela de Eatanswill ; am co*a-
ţ>onat minuţios toate hărţile comitatelor a ) , publicate în intere
sul ştiinţei de prea distinşii noştri editori şi aceiaş rezultat ur
mă acestor investigaţiuni. 

Am fost siliţi, dar, să presupunem că din îndatoritoarea 
bănuială de a nu răni cum-va pe cineva şi dintr 'un sentiment de 
condescendenţă, cu care d-1 Pickwick era din belşug înzestrat, 
— a hotărît cu tot dinadinsul să substitue printr 'un nume fictiv 
realul nume al localităţii unde şi-a cules observaţiunile. Altfel 
ar trebui să presupunem că d-sa generaliza. Dar nu se poate. 
Suntem întăriţi a da crezare primei păreqjjde un fapt care s'ar 
părea netemeinic şi uşuratec prin el însu-şi ; considerat, însă, 

din alt punct de vedere, nu e de loc nedemn să-1 punem pe ta
pet. In carnetul d-lui Pickwick putem încă descoperi că locul 
său, cât şi cele ale discipolilor săi, fură reţinute în diligenta de 
Norwich, — dar această notiţă fusese imediat rasă, tocmai în ve
derea ca nu cumva să arate direcţiunea în care este situat târgul 
de care e vorba. Nu ne vom hazarda, dar, a da loc la conjuncturi 
şi, în această privinţă, vom urmări istoria fără nici o abatere. 

Ar părea că locuitorii Eatanswill-ului, ca oricare alţii din 
multe localităţi mărunte, se credeau de o mare, de o imensă im
portanţă în stat şi fiecare individ, având conştiinţa greutăţii de 
exemplul ce dă, îşi făcea o datorie din faptul de a se uni t rup şi 
suflet cu unul din cele două mari partide ce împărţeau cetatea : 
albaştrii şi galbenii. Ori, nu lăsau albaştrii să le scape vre-o oca
zie de a zădărnici pe galbeni, după cum galbenii nu pierdeau 
nici o ocazie de a zădărnici pe albaştri; în aşa fel, dar, că dacă 
se găseau faţă în faţă galbenii şi albaştrii într 'o adunare publică, 
Ia primărie, într 'o piaţă, într 'un bâlci, cele mai urâte vorbe şi 
certuri se iscau între ei. E de prisos a mai adăoga că în Eatans-

') Adică în tabelele anexate la legea electorală 
») Anglia (insula din Europa) e împărţită în 01 comitate (judeţe). 



•Vili toate chestiunile ajungeau chestiune de partid. Dacă gal
benii propuneau să se paveze piaţa târgului, albaştrii ţineau în-" 

r truniri publice prin cari desrădăcinau o asemenea măsură. Dacă 
albaştrii propuneau ridicarea unei noui fântâni în strada mare, 
galbenii se ridicau ca un singur om şi dezbăteau pasionat contra 
*inet asemenea infame moţiuni. Erau prăvălii albastre, erau şi 
piăvălîi galbene.;, hanuri-albastre, hanuri galbene ; era o aripă 
tilbastră şi o aripă galbenă chiar în biserică. 

Fiecărora din aceste puternice partide le era necesar să 
aibă un organ devotat şi, în adevăr, apăreau două foi publice în 
atest orăşel.: Gazeta Eatanswill-ului şi Independentul Eatans-
u ii1-jilui...Prima susţinea principiile albastre, secunda se împlân
te într'un teren hotărîl galben. Erau ziare admirabile. Ce fru
moase articole politice ! Ce polemică spirituală şi curagioasă. 
^.Gazeta, ignobila noastră antagonistă..." „Independentul, acest 
mârşav şi desgustător jurnal"... „Gazeta, această minci
noasă şi plină de murdării, foae..." independentul, acest mur
dar şi scandalos calomniator..." Cam acestea erau incrimină
rile interesante presărate prin coloanele fiecăruia număr şi care 
aţâţau în sânul, locuitorilor din partea locului sentimentele cele 

. mai călduroase, de plăcere sau de indignare. 
D-l Pickwick cu prevederea sa şi cu înţelepciunea sa în 

deobşte statornicită, alesese pentru vizitarea acestui târguşor o 
epocă prin excelenţă remarcabilă. Nici o dată nu se mai dăduse 
o asemenea luptă. Onorabilul Samuel Slumkey, de Slumey-Hall ') 

.era candidatul albastru ; Horaţiu Fizkin, cavaler de Fizkin-
1-odge -'), în apropiere de Eatanswill, cedase stăruinţelor amici-
'or săi şi se lăsase propus pentru susţinerea intereselor galbene. 
Gazeta avertizase alegătorii Eatanswill-ului că toate privirile, 
nu numai ale Engliterii, d3r ale intregei lumi civilizate, erau 
"uxate spre ei. Independentul cerea pe un ton peremtoriu, dovada 
dacă alegătorii Eatanswill-ului mai ţineau să merite încă renu-
mele ce-1 cucerise alte daţi de a fi mari, generoşi cetăţeni, sau 
daca ajunseseră servile instrumente ale despotismului, nedemni, 
de;-i, de numele de englez, cât şi de binefacerile libertăţii. Nic> o 
data o comoţiune atât de profundă nu mai sguduise orăşelul. 

Se înserase bine când d-l Pickwick şi companionii săi, 
asistaţi de Sam Weller, părăsiră imperiala diligentei de Eatans-
will. Mari drapele albastre fluturau la ferestrele hanului la 
>.Stema oraşului" şi pancarte aplicate înapoia giamlâcurilor indi
cau în caractere gigantice că comitetul onorabilului Samuel 
Slumkey aci îşi ţinea şedinţele. Un grup de haimanale, adunaţi 
'naintea porţii hanului, privia un om răguşit, cocoţat în faţa bal
conului hanului, părând că vorbeşte în favoarea d-lui Samuel 
Slumkey cu atâta căldură că faţa întreagă îi era stacojie. Dar. 

') Hali, castel. 
'•') Lodge, rriică moşnenie, can-, spre deosebire de marele proprietăţi, 

'vea drept rezidentă o colibă (în loc de castel), 
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forţa şi frumuseţea argumentelor erau oare-cum betejite de du-
ruitura perpetuă a patru enorme barabance, puse să bată în col
ţul stradei de comitetul d-lui Fizkin. Cu toate acestea, un om mi
titel, foarte preocupat, ce se ţinea de orator, ridica din timp în 
timp pălăria şi făcea semne mulţimei să aplaude vârtos. Mulţi
mea aplauda atunci regulat şi cu belşug de entusiasm. Şi cum 
omul răguşit îi dădea 'nainte cu gura, cu toate că figura i se fă
cea din ce în ce mai roşie, s'ar £i putut crede că ţinta îî era atin
să, tot atât de perfect ca şi în cazul când ceea ce spunea el s'ar, 
fi putut auzi. 

Imediat ce pickwickienii scoborâră din trăsura lor, se vă
zură înconjuraţi de o parte din gura-cască, care la un moment re
peziră trei aclamaţiuni asurzitoare. Aceste aclamaţiuni, repetate 
de adunătura principală (căci mulţimea n'are nevoe de loc să ştie 
pentru ce strigă), se transformară într 'un răget de triumf atât 
de groaznic, că omul cu faţa stacojie înţepeni în balconul său. 

— Uraaa ! urlă poporul ca să termine. 
— încă o urare ! strigă mititelul preocupat pe balcon. Şi 

mulţimea răcni de-o dată ca şi cum ar fi avut beregată de tuciu 
şi bojoci de oţel călit. 

— Trăiască Slumkey ! mugi gloata. 
— Trăiască Slumkey ! repetă d-1 Pickwick ridicându-şi. 

pălăria. 
— Jos Fizkin ! vocifera mulţimea. 
— Da, desigur ! strigă d-1 Pickwick. 
— Uraaa ! şi un alt răget isbucni asemănător celuia unei 

întregi menagerii când elefantul a sunat ceasul prânzului. 
— Cine-i acest Slumkey ? întrebă încetişor d-1 Tupman, 
— Habar n'am, răspunse d-1 Pickwick pe acelaş ton. Tă

cere ! nu fă chestie. In asemenea ocaziuni trebue să faci ce face 
mulţimea. 

— Dar, ia presupuneţi că sunt două partide, observă d-I 
Snodgrass. 

— Strigi cu cei mai tari, replică d-1 Pickwick. 
Volume întregi încă n'ar putea spune mai mult. 
Intrară în casă, gloata desfăcându-se la dreapta şi la stân

ga pentru a-i lăsa să treacă şi scoţând aclamaţiuni sgomotase. 
Ceeace aveau de făcut, în primul loc, era să-şi asigure un cartiefj 
pentru noapte. 

— Putem avea paturi aci ? întrebă d-1 Pickwick pe chel
ner. 

— Nu ştiu nimic dom'le. Mi-e teamă că toate sunt luate 
dcm'le. Să mă informez dom'le. 

Plecă, dar reveni numai de cât şi întrebă dacă domnii 
sunt albaştri. 

Cum d-1 Pickwick şi tovarăşii lui nu dădeau atenţ iuni 
cauzei candidaţilor, chestiunea le fu greu de rezolvat. I n acea
stă dilemă, d-1 Pickwick eândi la noul său prieten, d-1 Perken 
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— Cunoaşteţi, zise el, un domn Perker ? 
— De sigur d-le. E agentul onorabilului d. Samuel Slum-

key. 
— E albastru, cred ? 
— Da, da, d-le. 
— Atunci şi noi suntem albaştri, zise d-1 Pickwick ; dar. 

remarcând că chelnerul primi cu un aer îndoelnic această măr
turisire a credinţei cam de potriveală, îi dădu cartea sa, zicând 
să o înmâneze numai de cât d-lui Perker, dacă era acasă. Chel
nerul dispăru, dar reapăru repede, rugă pe d-1 Pickwick să-1 ur
meze şi-1 conduse în sala mare, unde d-1 Perker era aşezat la o 
masă lungă, în spatele unui monument de cărţi şi hârtii. 

— He, he, he ! scumpe domn, zise mititelul înaintând să 
primească pe d-1 Pickwick. Prea fericit de a vă vedea, scumpe 
demn. Luaţi loc, vă rog. Aşa dar, aţi executat proectul ? Sunteţi 
\eni t să asistaţi la alegeri, nu e aşa ? 

D-1 Pickwick răspunse afirmativ. 
— O alegere bine disputată, scumpe domn. 
—' Sunt încântat, răspunse d-1 Pickwick frecându-şi mâi-

nele. îmi place să văd această fierbinţeală patriotică, nu impor
tă pentru ce partid ; e, dar, o alegere disputată ? 

— Oh, da, dată dracului, chiar. Am reţinut toate hanurile. 
localnice şi n'am lăsat adversarilor de cât cârciumile ce vând 
bere. E o lovitură de maestru, scumpe domn, ce ziceţi ? 

Mititelul, tot vorbind astfel, surâdea şugubeţ şi îşi înfunds 
în nări mari prize de tabac. 

— Şi care e rezultatul probabil al alegerii ? 
— îndoelnic, scumpe domn, până în prezent îndoelnic. 

Oamenii lui Fizkin ţin treizeci şi trei de votanţi în şoproanele 
dela Cerbul alb. 

— In şoproane ? strigă d-1 Pickwick, prea înspăimântat de 
această lovitură mai dihai. 

— Ii ţ in închişi până în momentul când vor avea nevoe, ca 
să ne împiedice, după cum uşor bănuiţi, să-i întâlnim. Dar chiar 
de am putea să le vorbim, acest lucru nu ne-ar servi cine ştie cât, 
<"ăci sunt într'adins ţinuţi în permanenţă beţi. Un om dibaci, a-
gentul lui Fizkin. Un dibaci om, în adevăr ! 

D-1 Pickwick deschise ochii mari, dar nu spuse nimic. 
— Cu toate acestea, urmă d-1 Percker, scoborând vocea, cu 

toate acestea, avem nădejde bună. Am dat aci un ceai noaptea 
trecută. Patruzeci şi cinci de femei, scumpe domn, şi când au 
plecat, le-am oferit la fiecare câte un cortel verde. 

— Câte o umbrea ? exclamă d-1 Pickwick. 
— Da. scumpe domn, da, patruzeci şi cinci de cortele 

verzi a câte şapte şilingi şi şase peni ') bucata. Toate femeile 

') Un şiling, a 20 parte Uinti'o liră sterlincă; un ptn, a U parte 
dint'iiii şiling. 
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sunt cochete. Aceste umbreluţe au produs un efect de necrezut. 
Asiguraţi, dar, toţi bărbaţii lor şi jumătate din fraţi. I-am în
fundat pe ceilalţi. Ideea mea, dragă domnule, pe deantregul a 
mea. Grindina, ploae, soare, ninsoare, nu puteţi face cincispreze
ce paşi în târg fără să întâlniţi o jumătate duzină de umbreluţe 
verzi. 

Aci, avocatul cel mititel se lăsă purtat de convulsiunile 
veseliei ce nu fură întrerupte de cât de intrarea în scenă a unui 
«1 treilea interlocutor. 

Era un om lung şi subţirel. Capul său de un roş aprins 
părea că înclină către chelie ; pe faţa sa se picta o importanţă 
tolemnă, o profuziune de nemăsurat. Era îmbrăcat cu o lungă 
redingotă cenuşie, "cu jiletcă şi pantalon de postav negru. Un 
dublu monoclu se bălăngănea pe pieptul său ; pe cap purta o 

pălărie a cărei formă era grozav de joasă, iar bordurile grozav 
At largi. Acest nou venit fu prezentat d-lui Pickwick ca d-J 
.Pott, editorul Gazetei de Eatanswill. 

— Această alegere excită un mare interes în metropolă, 
d-le. 

— înţeleg, răspunse d-1 Pickwick. 
— De care pot să mă măgulesc, continuă d-1 Pott privind 

pe d-1 Perker în sensul de a-1 face să-i confirme cuvintele, de 
care pot să mă măgulesc, contribuind în cea mai mare măsurii 
prin articolul meu de sâmbăta trecută. 

— Fără nici o îndoială, asigură omul mititel. 
—D-le, urmă Pott, presa este azi un puternic instrument, 
D-1 Pickwick dădu un consimţământ deplin. 
— Dar, mă flatez, d-le, că niciodată nu am abuzat de e-

norrr.a forţă ce posed. Mă flatez, d-le, că n'am îndreptat această 
nobilă.uneltă, pusă în mâinele mele de Providenţă, contra sanc
tuarului inviolabil al vieţii private, contra reputaţiei indivizi
lor, această f4oare fragedă şi gingaşă. Mă măgulesc, d-le, că 
mi-am devotat toată energia la... la sforţări... slabe, poate, da, 
convin, la slabe sforţări pentru a pironi aceste principii cari..., 
despre cari..., pentru cari... 

Editorul Gazetei Eatanswill-ului părea că se înămoleşte ; 
d-1 Pickwick îi veni în ajutor spunându-i : 

— De bună seamă, d-le. 
— Şi mai permiteţi-mi a vă întreba, d-le, a vă întreba, ca 

pe un om imparţial, ce gândeşte publicul Londrei despre pole
mica cu Independentul ? 

D-1 Perker întrerupse şi zise cu un surâs maliţios, care 
nu era câtuşi de puţin accidental : 

— Publicul Londrei se interesează mult, fără îndoială. 
•— Această polemică, continuă jurnalistul, va fi conti

nuată mult t imp; atâta timp cât îmi va mai rămâne un pic de 
iănătate şi de putere, o picătură din acele talente ce le-am pri
mit de la natură. La această polemică, d-le, ori cât ar deranja 
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spiritele oamenilor, ori cât ar exaspera opiniile lor şi i-ar face 
incapabili să se mai ocupe de buclucurile prosaice ale vieţii de 
tcate zilele ; la această polemică, d-le, voi consacra toată exis
tenţa mea, până atunci când în fine voi meliţa cu picioarele 
mele Independentul de Eatanswill. Doresc, d-le, ca poporul 
Londrei, ca poporul ţării mele, să ştie că poate să se bizue pe 
mine, că nu-1 voi părăsi de fel, că sunt absolut hotărât, d-le, să 
rămân şampionul său până la, sfârşit. 

.... — Purtarea d-vs., d-le, este foarte nobilă, răspunse d-1 
PickWick şi scutură călduros mâna mărinimosului editor. 

—: Bag seama, d.-je, răspunse acesta,, înecat de vehementa 
declaraţiei sale patriotice ;. bag'seama că sunteţi un om de con
ştiinţă si de talent. Sunt prea onorat, d-le, de cunoştinţă unui 

' .* • • • * 
asemenea om. . 

— Şi eu, d-le, o întoarse d-1 Pickwick, mă simţ profund 
onorat de exprimarea opiniunei d-vs. Permiteţi-mi, d-le, să vă 
prezint tovarăşii mei de. călătorie, alţi membrii corespondenţi 
.ai clubului de a cărui fondare sunt mândru. 

D-1 Pott declară că ar fi încântat, d-1 Pickwick merse să 
caute cei trei prieteni, şi-i prezentă formal editorului Gazetei 
IŞptanwJli: 

— Acum, dragă Pott, zise mititelul Perker, chestiunea 
este de a şti ce facem cu amicii aci prezenţi.-

—- Putem rămâne aci, presupun, zise d-1 Pickwick. 
— Nici un pat liber, nici un pat. 
:— Mare bucluc ! reluă.d-1 Pickwick. 
— Bucluc, repetară codiţele sale. 
— Am în această privinţă, zise d-1 Pott, o idee care sper, 

poate fi adoptată, cu mult succes. Sunt două paturi la Păunul 
de Argint, şi ctitez să spun în numele d-nei Pott, că vă fi încân
tată să dea ospitalitate d-lui Pickwick şi unuia din companionii 
săi, dacă ceilalţi doi domnişori, cu servitorul lor, consimt să se 
aranjeze cum cred mai nimerit la Păunul de Argint.. 

După stăruinţi repetate de d-1 Pott şi după numeroase 
protestări ale d-lui Pickwick, care nu putea consimţi uţor să 
deranjeze amabila soţie a editorului, fu decis că ăsta era sin
gurul aranjament cu putinţă de executat; astfel că şi fu exe
cutat. După ce au cinat împreună la Stema oraşului şi după ce 
au convenit să se reunească a doua zi de dimineaţă în acelas loc 
pentru a însoţi procesiunea onorabilului Samuel Slumkey, a-
micii noştri se despărţiră, d-1 Tupman şi d-1 Snodgrass se re
traseră la Păunul de Argint, d-1 Pickwick şi d-1 Winkle se re-
fugiară sub ospitalierul acoperiş al d-lui Pott. 

Cercul casnic al d-lui Pott se compunea din el însuşi şi 
cucoana sa. Toţi oamenii ridicaţi de un puternic geniu la un 
eminent post în lume, au de obicei câte o mică slăbiciune, ceia-
ce dă ceva şi mai de remarcat persoanei prin contrastul ce face 
cu caracterul lor public. Dacă d-1 Pott avea o slăbiciune, apăi 
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*ra, după cum se va vedea, aceea de a fi oarecum supus domi-
naţiunii niţeluş dispreţuitoare a scumpei sale soţii. Cu toate 
acestea, n'avem dreptul să insistăm asupra acestui fapt, căci în 
împrejurarea actuală, manierile cele mai ademenitoare ale d-nei 
Pott fură puse la bătae să primească cei doi gentilomi aduşi d» 
bărbatul său. 

— Scumpă prietenă, zise dl. Pott , domnul Pickwick, 
demnul Pickwick din Londra. 

D-na Pott primi cu o dulce încântare strângerea de 
mână prietenească a d-lui Pickwick, în- timp ce d-1 Winkle, 
care nu fusese anunţat, salută şi alunecă într 'un colţ obscur. 

— Scumpul meu, zise cucoana. 
— Scumpa mea, răspunse editorul. 
— Prezintă-mi celalt domn. 
— Vă cer un milion de iertăciuni, zise d-1 Pott . PermU 

feţi-mi... d-na Pott, domnul... 
— Winkle, zise d-1 Pickwick. 
— Winkle, repetă d-1 Pott, şi ceremonia introducerii fu 

sfârşită. 
— Vă datorăm multe scuze, doamnă, reluă d-1 Pickwick, 

de a vă fi turburat tihna casnică. 
— Vă rog să nu-mi pomeniţi d'aşa ceva, d-le, replică cu 

voioşie jumătatea femenină a familiei Pott . E, vă asigur, o mare 
plăcere pentru mine să zăresc feţe noui, — trăind cum trăesc 
eu, de azi pe mâine, de la o săptămână la altă săptămână, în a-
«est trist bârlog, fără a vedea o persoană. 

— Nici o persoană, scumpa mea ? făcu d-1 Pot t cu fineţe. 
— Nimeni altul de cât dumneavoastră, i-o întoarse soţia 

cu asprime. 
— In adevăr, d-le Pickwick, reluă gazda pentru a ex

plica văicărelile soţiei sa le ; în adevăr, suntem lipsiţi, de tot 
lipsiţi, de multe plăceri ce ar trebui să împărtăşim. Poziţiunea 
mea ca editor al Gazetei Eatanswill-ului,, rangul ce această foae 
ocupă în ţară, cufundarea mea statornică în vâltoarea politicei... 

D-na Pot t îşi întrerupse soţul. 
— Scumpul meu, zise ea. 
— Scumpa mea, răspunse editorul. 
— Aşi dori să binevoeşti a găsi un alt subiect de conver

saţie, ca şi aceşti domni să găsească un interes oarecare. 
— Dar, amorul meu, zise d-1 Pot t cu umilinţă, d-1 Pick< 

wick îi dă un mare interes. 
— Ferice de d-sa ! Dar, eu sunt sătulă să mor de politica 

d-tale, de certurile d-tale cu Independentul şi de toate aceste 
prostii. Sunt foarte mirată, Pott , că-ţi dai astfel în spectacol 
absurdităţile d-tale. 

— Dar, scumpa mea, murmură nenorocitul soţ» 
— Prostii ! nu-mi vorbi. — Jucaţi ecarje, d-le ? 
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— Voi fi încântat, doamnă, să învăţ de la d-vs„ răspunse 
galant d-1 Winkle. 

— Ei bine, atunci, trageţi ma'a asta lângă fereastră ca 
să nu mai aud ceva din această etern'i politică. 

—- Ioano, zise d-1 Pot t servitoarei, care aducea lumină, 
scoboară în birou şi adu-mi colecţiunea gazetelor pe anul 1830. 
Vroi să vă citesc, continuă întcrcându-se către d-1 Pickwick, 
vroi să vă citesc unele articole de ionC ce am scris la acea epocă, 
asupra conspiraţiei galbenilor ca să numească un nou taxator la 
turnpika n o a s t r ă ' ) . Mă măgulesc gândind cât are să vă amuze. 

— Voi' fi în adevăr încântat s?. vă ascult, răspunse d-1 
Pickwick. 

Făgăduiala fu repede îndeplinită. Servitoarea reveni cu 
Qn teanc de gazete mototolite şi editcrul stând alături de mu
safirul său, se puse imediat pe citit. 

Am foiletonat memorandum-ul d-lui Pickwick în spe
ranţă de a găsi un sumar asupra acestor magnifice compozi-
ţiuni, dar fu în van. Am căpătat, însă, dovezi ce ne face să cre
dem că vigoarea şi frăgezimea stilului îl răpise pe deantregul, 
căci d-1 Winkle ni-a notat că în faţa sa, printr 'un exces de plă
cere, rămăsese tot timpul lecturii cu ochii închişi. 

La anunţarea supeului gata de servit, se puse capăt par
tidei de ecarte, cât şi recapitulaţi ei frumuseţilor Gazetei. D-1 
iWinkle făcuse deja considerabil progres în bunele graţii ale 
u-nei Pott. Ea era de un umor încântător şi nu pierdu ocaziu-
nea să-1 informeze confidenţial că d-1 Pickwick era un bătrâior 
cu totul amabil. Sunt în asemenea expresiuni o familiaritate 
care nu şi-ar fi permis-o nimeni din cei ce cunoşteau intim co
losalul spirit al filozofului. Cu toate acestea, noi le-am păstrat, 
căci ele probează într 'un fel atrăgător şi convingător uşurinţa 
cu care el câştiga inimile, cât şi imensul caz ce se făcea de el 
în toate straturile sociale. 

Noaptea înaintase, d-1 Tupman şi d-1 Snodgrass, dormeau 
de mult sub aripa de Argint a Păunului, când cei doi amici ai 
noştri se retraseseră în camerele lor. Somnul cuprinse repede 
simţurile lor, dar oricât insensibil la cele pământeşti făcu el pe 
d-1 Winkle, figura şi turnura drăguţei d-ne Pott se prezentară, 
Ş' încă multă vreme, fanteziei sale aţâţate. 

Mişcarea şi sgomotul dimineţei următoare erau suficiente 
Pentru a alunga din imaginaţia cea mai romantică oricare altă 
idee afară de aceea a alegerii. DuruituT darabanelor, ţiuitul cor-
nurilor şi trompetelor, uralele mulţimei, nervoasele lovituri de 
copite în caldarâm ale cailor, răsunau încă de când mija de zi ; 
' a r , din timp în timp,, câte o chelfăneală între copiii rătăciţi ai 
celor două partide înveseleau şi împestriţau preparativele ce
remoniei. 

•) Turnpike, barieră la intrarea în târg, unde se percepeau taxe. 



136 

Sam apăru la uşa camerei de culcare a d-lui Pickwick, 
just cum acesta îşi terminase toaleta. 

— Ei bine, Sam, ii zise el, azi toată lumea în mişcare ? 
— Oh, nimeni nu se lasă mai pe jos, d-le. „Ai noştr i" s'au 

întrunit la Siema Oraşului şi au ţipat şi au răguşit că acum sunt 
toţi rebegiţi. 

•— Ah, au aerul a fi devotaţi partidului lor, Sam ? 
— N'am mai văzut vre-odată aşa devotament, d-le. 
— Energic, nu e aşa ? 
-*« Lesne de crezut. N'am mai văzut bându rse şi indo-

pându-se cu atâta energie nici odată. Cel 'mult dacă pot crăpa-
câţiva, iacă totul.'--

— Asta se trage din generositatea rău înţeleasă a burghe
zilor acestui oraşv* '-•': 

— E foarte' probabil, răspunse scurt Sam. 
— Hei, zise d-1 Pickwick privind pe fereastră, frumoşi 

cheflii, zdraveni şi împrospătaţi .de odihnă. 
—- Foarte proaspeţi, asta aşa e. Cei doi chelneri ai Pău-> 

nului, de Argint şi eu, am pompatără al dracului pe toţi elec
torii ce chefuiră e"Fi seară. 

— Pompat pe alegătorii independenţi ? 
— Da, domnule. Au sforăit şi grohăit toată nopticica a-

cclo unde au căzut beţi-morţi. Pas de fă treabă cu ei. De dimi
neaţă, dar, i-am ademenit unul dupe altul sub ciuşmeaua cu 
pompă, iacă aşa ! Acum toţi sunt în perfectă stare. Comitetul 
ne-a dat câte un şiling de căpăţână pentru un aşa servici. 

— E posibil să se petreacă asemenea lucruri ! strigă d-1 
Pickwick plin de mirare. . 

— Ei, ba nu. Asta e nimic ; o nimica toată, chiar.-
— Nimic ? 
— Nimic de tot, domnule. Cu o noapte înaintea ultimei 

zile de alegeri, aici, celalt partid câştigase servitoarea de la 
Stema Oraşului ca săaghesmuiască grogul la patrusprezece a-
legători ce stăteau în casă şi nu votaseră încă. 

— Ce înţelegi prin a le „aghesrnui" grogul ? 
— Ia, să le puie cevaşile înăuntru ca să le vie „Ene pe la 

gene", domnule. Dumnezeu să mă ia, dacă aghezmuiala nu i-a 
făcut să facă nani douăzeci şi patru ciasuri şi după alegeri. Au 
fost duşi pe brancardă adormiţi, pentru a încerca, dar s'au şters 
pe botişor. Nu le-a poftit votul primarele ; astfel că i-au îna-' 
poiat şi i-au trântit în patul lor. 

— Ce tertip curios ! murmură d-1 Pickwick, jumătate 
pentru el, jumătate pentru servitorul său. 

— Nu de o aşa mare poznă ca istoria ce s'a întâmplat ta
tălui meu în timpul unor alegeri grele, tot prin meleagurile 
astea, domnule. 

— Povesteşte-mi, Sam. 
— Iaca, domnule. El conducea o diligentă din Londra aci, 
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pe vremţa aceia. Vine alegerea şi e angajat de un partid să care 
Ia votanţi din Londra. In ajunul zilei când trebuia să se pue la 
drum, comitetul ăluilalt partid trimite să-1 cheme pur ; ş i simplu. 
Se duce cu comisionerul care-1 şi bagă într'o odae mare. Mul
ţime de boeri, munţi de hârtie, condee şi celelalte. „Ah, d-1 
Weller, zice prezidantul, încântat că vă văd, d-le Weller. Cum 
'.ţi merge.? Mai zice el. — Prea bine, dom'le, mersi-m.'zice tata. 
Cred că nici dvs. nu.pierdeţi nimic, tot aşa, ca să zică şi el ceva.— 
Mulţumesc, nu ne merge tocmai prost, zice boerul. Dar, luaţi 
loc, vă rog". Astfel, tata se aşeză, apoi şi boerul ca sâ-şi pri
vească ţ intă căpăţânile. „— Nu mă mai recunoşti ? zise celalt. — 
Nu pot spune că nu v'am văzut cândva, răspunse tata. — Deh, eu 
vă cunosc, zise celalt. V'am cunoscut de mititel, mai zise el. — . 
Ce spui ? Mi-e tot una. Nu prea bag seama la mărunţişuri, zise 
tata. — Cam ciudat, zise celalt. — Drăguţ din parte-vă, zise 
tata. — Trebue să aveţi o memorie nenorocită, d-le Weller, zise 
celalt. — Cam adevărat, faimoasă nu e, zise tata. — Nu mă în
doiam de aşa ceva, zise celalt". Şi aşa, îi toarnă un pahar de vin, 
îl gâdilă cu vorba asupra felului fain cum mână el, îl băgă în
tr 'o predispoziţie bine îngrijită şi la urmă i-a'rătă o bancnotă 
de douăzeci de sterline. „—E un drum prost de aci la Londra ! 
ii zice el. — Pe ici pe colo sunt părţi rele, zise tata. — Mai cu 
seamă pe lângă canal cred ? zise boerul. — Unde e locul rău, tot 
râu rămâne, zise tata. — Ei bine, d-le Weller, zise celalt, d-ta 
eşti un destoinic birjar şi poţi face tot ce vrei cu căluşeii d-tale, 
— asta se ştie. Pentru d-ta, noi avem o mare prietenie. Astfel, 
dacă s'ar întâmpla — din întâmplare... deh !... — un accident când 
duci alegătorii, în cazul când ai să-i răstorni în canal, fără să le 
faci vre-un rău, asta e a d-tale, zise el. 

— Dom'le, eşti prea bun, zise tată-meu şi o să mai beau un 
pahar de vin în sănătatea matale". Bău, băgă moneda în buzu
nar şi salută lumea. Ei, bine, domnule, continuă Sam privindu-şi 
stăpânul cu un aer de neobrăzare nespusă, credeţi dumnea
voastră că tocmai în ziua când ducea aceşti alegători, trăsura sa 
fu răsturnată tocmai în acel loc şi toţi călătorii fură svârliţi în 
canal... 

=— Şi retraşi la timp ? întrebă d-1 Pickwick. 
— Cât despre asta, replică Sam foarte încet, se zice ca 

lipsea un boer bătrân. Ştiu bine că i s'a pescuit căciula, nu sunt 
sigur daca căpâţâna îi era în ea. Da sau nu ? Nu ştiu. Ceia ce mă 
intersează pe mine, este extraordinara potriveală ca diligenta 
'Ui tată-meu să se răstoarne tocmai în locul şi în ziua, după cum 
prevăzuse acel boer. 

— Fără nici o îndoială este o întâmplare extraordinară, 
răspunse d-1 Pickwick ; dar, perii-mi pălăria, Sam, căci aud pe 
d-1 Winkle chemându-mă să dejunăm. 

D-1 Pickwick scoborî în salon, unde găsi dejunul servit 
Ş» familia adunată. Dispăru repede mâncarea, pălăriile domnilor 
fură împodobite cu enorme cocarde albastre, făcute de Erumoa-
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sele mâini ale d-nei Pott, ea însă-şi, d-1 Winkle se însărcina să 
însoţească această cuconiţă pe acoperişul unei case vecine lo-
caluiui de vot, în timp ce d-1 Pickwick se duse cu d-1 Pott la 
„Stema Oraşului". Un membru din comitetul d-lui Slumkey 
parastasea de la una din ferestrele hotelului şase băeţandrii şi 
o fetită, ce el îi numea pompos la orice întorsătură a discursu
lui : cetăţeni ai Eatanswill-ului ; la care întorsături cei şase 
plodani susmenţionaţi aplaudau de mama focului. 

Curtea hotelului oferea simtome mai puţin echivoce faţă 
de gloria şi forţa albaştrilor din Eatanswill. Era o armată în
treagă de prapure şi de stindarde, desfăşurând devize potrivite 
împrejurării, în caractere de aur de patru picioare înalte şi de-o 
lărgime proporţionată. Era o bandă de trompeţi, fagotişti şi to
boşari aranjaţi în front de câte patru, ce făceau destulă treabă 
pentru banii ce primeau — mai cu seamă toboşarii — dintre cei 
mai muşchiuloşi. Erau trupe de agenţi cu bâzdoace albastre, 
douăzeci membrii ai partidului în eşarfe albastre şi o lume în
treagă de electori cu cocarde albastre. Erau electori călări şi 
electori pedeştri. E r a un landou cu patru cai pentru onorabilul 
Samuel Slumkey. Şi drapelele fluturau, şi muzica cânta, şi a-
genţii înjurau, şi cei douăzeci membrii ai comitetului palăvreau, 
şi mulţimea zbiera, şi caii nechezau şi dau înapoi, şi surugii a-
sudau, şi toate fiinţele, toate lucrurile în acest colţişor se stră
duiau, se frământau spre binele, spre onoarea, spre renumele, 
spre fericirea onorabilului Samuel Slumkey, de Slumkey-Hall. 
•anul din candidaţii pentru demna reprezentare a târgului Ea
tanswill în camera comunelor a parlamentului Regatului-Unit, 

Lungi şi sgomotoase fură aclamaţiunile. Unul din drape
lele albastre purtând cuvintele : L I B E R T A T E A P R E S E I se 
scutură convulsiv când câpăţâna roşcată a d-lui Pott fu zărită 
de mulţime la una din ferestre. Dar entusiasmul fu de speriat 
când onorabilul Samuel Slumkey, el însuşi, în cizme întoarse 
din carâmbi şi în cravată albastră, înainta, strânse mâna sus nu
mitului P o t t şi asigură mulţimei, prin gesturi melodramatice, 
recunoştinţa sa neştearsă pentru serviciile ce-i adusese Gazeta 
Eatanswill-ului. 

— Tom, e gata ? întrebă în fine onorabilul Samuel Slum
key pe d-1 Perker. 

— Da, scumpe domn, replică mititelul. 
— Nu s'a uitat nimic, sper ? 
— Nimic, scumpe domn ; nici cel mai mic lucru. Sunt 

douăzeci de oameni, bine spălaţi, cărora le veţi da câte o mână 
la poartă ; şase copii în braţele mamelor ce o să-i mângâiaţi pe 
păr şi pe care îi veţi întreba ce vârstă au. Mai cu seamă, nu ui
taţi copiii, scumpe domn. Afacerile astea produc totdeauna e-
fect bun. 

— O să mă gândesc, zise onorabilul Samuel Slumkey. 
— Şi poate, scumpe domn, adaogă prevăzătorul mititel, 
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dacă puteţi, aveţi grija să sărutaţi unul din copilaşi, aşa ceva pro
duce mare impresie asupra mulţimei. 

— N'ar fi efectul acelaş, dacă v'aţi însărcina cu aceasta 
treabă ? întrebă d-1 Samuel Slumkey." 

— Mi-e teamă că nu, scumpe domn. Dar, dacă îl faceţi 
d-vs., cred că aşa ceva v'ar face foarte popular. 

— Foarte bine, zise onorabilul Samuel Slumkey cu un 
aer resemnat, trebue să trecem şi prin asta, iată tot. 

— Aranjaţi procesiunea ! strigară cei douăzeci membrii 
ai comitetului. 

In mijlocul aclamaţiunii gloatei, muzicanţi, agenţi, mem
brii ai comitetului, electori, cavaleri, trăsuri îşi luară locuL 
Fiecare din trăsurile cu doi cai conţinea aţâţi gentlemeni, puşi 
în teancuri sau în picioare, cât posibil le era să ţie. Aceea care 
era destinată d-lui Perker, conţinea şi pe d-nii Pickwick, Tup-
man, Snodgrass, cât şi o jumătate duzină din membru comite
tului. 

Fu un moment de tăcere solemnă, când procesiunea aş
tepta ca onorabilul Samuel Slumkey să urce în butca sa. 

Dintr'odată mulţimea aruncă o aclamaţie. 
— A eşit ! strigă micul Perker cu atât mai emoţionat cu 

cât poziţiunea sa nu-i permitea să vadă ce se petrece înainte. 
O altă aclamaţie mai violentă. 
— A mângâiat copii pe cap ! continuă d-1 Perker, tremu

rând de nerăbdare. 
Un tunet de aplauze sfâşie aerul. 
— A sărutat unul ! strigă prichindelul încântat. 
Un alt tunet. 
— A sărutat altul ! 
Un al treilea tunet asurzitor. 
— Ii pupă pe toţi ! vocifera entuziastul mic gentilom şi 

în acel moment procesiunea se puse în mişcare în aclamaţiunile 
răsunătoare ale gloatei. 

Cum şi pentru care cauză cele două procesiuni se cioc
niră şi cum tămbălăul ce urmă fu în fine terminat, iată că nu 
ne vom încumeta a descri, căci de la începutul învălmăşelei pă
lăria d-lui Pickwick fu înfundată pe proprii săi ochi, pe nasul 
său, pe gura sa, prin aplicaţiunea violentă a unui drapel galben. 
După ceeace acest ilustru filozof a putut conchide, graţie mi
cului număr de raze vizuale strecurate între obrajii săi şi pâslă 
jciupacului său, — i se năluceşte că s'ar fi găsind înconjurat de 
ttoate părţile de fizionomii iritate şi feroce, de un nor gros de 
praf şi de o mulţime compactă de combatanţi. Mai povesteşte 
£a ar fi fost smuls din trăsură de o putere invizibilă şi că ar fi 
luat personal parte la exerciţii pugiliste ; dar, cu cine, sau cum, 
B&u pentru ce, îi e absolut imposibil să stabilească. După aceea, 
*u dat huţa-huţa de către persoanele din spatele său, aruncat şi... 
Şcoţându-şi pălăria, şe găsi înconjurat de amici, în prima linie 
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clin stânga secţiei de vot. Partea dreaptă era rezervată partidu
lui galben, centrul pentru primar şi asistenţi. Unul dintre aceş
tia, pristavnicul cel gros al Eatanswill-ului, scutura un clopot 
encrm, mijloc ingenios de .a face tăcere. Intre timp, d-1 Hora-
•Uu Fizkin şi onorabilul Sâmuel Slumkey, mâinele drepte pe 
inimă, se ocupau săsalute, cu cea mai mare afabilitate, furtu
noasa mare de capete ce inunda piaţa şi din care se ridica o vi
jelie de vaete, de aclamatiuni, de fluerete, de urlete*,'rcare, ar. fi 
făcut onoare unui cutremur de pamant. " 

— Ui-te pe Winkle, zise d-1 Tupman ilustrului său amic, 
t»-ăgându-l de mânecă. •' • '"••?• . 

— Unde? întrebă d-1 Pickwick 'ajustându-şî'lunetele, ce 
şi le păstrase din fericire'în buzunar până atunci:0-' •••'. - • 

'— Acolo, răspunse d-1 Tupman, pe a.coperişul- casei. 
Tntr'adevăr. într'un uluc larg, d-1 Winkle şi "d-na Pott. 

confortabil aşezaţi pe o pereche de scaune, agitau' batistele să 
se facă mai uşor de recunoscut. D-1 Pickwick întoarse compli
mentul trimiţând cucoanei un sărut din mâna sa. ; 

Nu începuse votarea şi cum o mulţime inactivă esfe în ge
nere dispusă la pozne, această inocentă acţiune fu suficientă să 
dea naştere la mii de glume. >•< 

—- Mă, ăla de colo, vulpoi bătrân ! Fţumoş e st faci cur'e 
la fetişcane ? 

— Oh, ce venerabil păcătos ! 
— îşi pune iavaşaua să ochiască mueri măritase. 
— Sceleratul, face ochi dulci prin „vitrine". 
— Tine-ţi femeea Pptt! Şi aceste caraghioslâcurî'fura ur

mate de inari hohote de râs. 
Cum aceste zeflemele erau însoţite şi de odioase compa

raţii : d-1 Pickwick cu un cotoi amorezat, ori cu un bătrân ţap 
logodit, precum şi de alte săgeţi de spirit de acelaş soi ; cum 
ele tindeau, în afară de asta, de a vesteji cinstea unei inocente 
cucoane, indignarea eroului nostru fu fără seamăn ; dar tăcerea 
iiind proclamată în acest moment, se mulţumi să arunce pros
timii o privire de dispreţ şi milă, ce o făcu să râdă mai'zgomot JS 
ca nici odată. 

— Tăcere ! mugiră tovarăşii primarului. 
— Whiffin, proclamă tăcerea ! zise primarul cu un aef 

pompos, ce se şi cuvenea poziţiei sale atât de sus pusă. Craini
cul, pentru a executa acest ordin, întreprinse un alt concert din 
clopotul său, după care un gentilom din mulţime, strigă din 
toate puterile : „Bravo Fifin-o !", ceea ce ocaziona alte hohote 
de râs. 

— Domnilor, zise primarul, dând toată întinderea pos'-
nilă vocei sale. Domnilor, fraţi alegători ai târgului Eatans-
v/ill, suntem adunaţi azi să alegem un reprezentant în locul ul
timului... 

Aci primarul fu întrerupt de o voce care strigă din mul* 
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viftie : „Horoc lui nenea primaru ! învârteşte el ulcica şi-şi mai 
leagă iar măgarul la gard !" 

Această aluzie la întreprinderile comerciale ale oratoru
lui aţâţă un uragan de veselie care cu acompaniamentul clopo
tului, împiedică de a se auzi o vorbă din belteaua primarului, cu 
excepţiunea — cu toate acestea — a ultimei fraze prin care mul
ţumea auditorilor de bunăvoitoarea atenţiune ce i-a dat. A-
Ceastă expresie de gratitudine fu primită cu o altă explozie de 
Veselie, care dură mai un sfert de ceas. 

Un gentleman costeliv şi deşirat, al cărui gât era compri
mat într 'o cravată albă, foarte băţoasă, apăru atunci în scenă, 
în mijlocul întreruperilor des repetate ale mulţimii, care părea 
a-1 angaja să trimită pe cineva până la el acasă să cerceteze dacă 
uu şi-a uitat vocea sub puişorul pernii. El ceru permisiunea să 
prezinte o persoană proprie şi convenabilă pentru a reprezenta 
în parlament cetăţenii Eatanswil-ului şi când declară că per
soana proprie şi convenabilă era Horatio Fizkin, cavaler de Fiz-
kin-Lodge, aproape de Eatanswill, fizkienii aplaudară, iar slura-
kienii miorlâiră atât de lung şi atât de tare că nânaşul candida
tului în loc să vorbească, ar fi putut cânta ceva de chef, fără ca 
cineva să-1 fi bănuit măcar. 

Amicii lui Horaţiu, cavaler, sfârşind cu bucuria şi priori
tatea lor, un om mititel, cu mutra foc de mânie şi roşu ca o 
garoafă învoaltâ, înainta în scop să pronunţe o altă persoană 
proprie şi convenabilă pentru a reprezenta în parlament ale
gătorii Eatanswill-ului ; dar natura acestui individ era predis
pusă la întărâtare de cât să-i permită a se strecura liniştit prin 
forţele gloatei. După câteva sentinţe de elocinţă fugitivă, genti
lomul supărăcios tună contra întrerupătorilor, apoi începu să 
provoace gentlemenii plasaţi pe estrada localului de vot. Se ri
dică atunci din toate părţile o furtună de tapaj ce-1 obligă s a ş i 
exprime sentimentele printr'o pantomimă serioasă la sfârşitul 
căreea cedă locul oratorului însărcinat să susţie moţiunea. A-
cesta, timp de o bună jumătate de oră psalmodia un discurs 
scris pe care nici un fel de tumult nu l'ar fi întrerupt, căci di
nainte îl trimisese Gazetei Eatanswill-uluî, ce-1 şi culesese^ cu
vânt cu cuvânt. 

In fine, Fizkin, cavaler de Fizkin-Lodge, aproape de , 
Eatanswill, se prezentă pentru a vorbi alegătorilor, dar numai 
decât bandele de muzicanţi întrebuinţaţi de Samuel Slumkey, în-

\ cepură să execute o arie de fanfară cu o vigoare împrospătată, 
în schimbul acestei atenţiuni, gloata galbenă se îndeletnici cu 
mângâerea capetelor şi spinărilor gloatei albastre ; gloata e\-
bastră vru să se debaraseze de incomoda vecinătate a gloatei 
galbene şi urmă o scenă de îmbrânceli, de trânte şi bătae, ce 

• dezesperăm zadarnic a le reda aidoma. Primarul se sforţa să 
le pue capăt ; dar de geaba ordonă pe un. ton imperativ la doi
sprezece comisari să ridice principalii rebeli, cari puteau fi în 
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număr, de două sute cincizeci, căci tumultul continuă. Tot tim
pul răzmiriţii, Horaţiu Fizkin, cavaler de FizkLn-Lodge, şi a-
micii săi deveniră din ce în ce mai furioşi. In fne Horaţiu Fiz
kin întrebă pe un ton peremtoriu pe adversarul său, onorabilul 
Samuel Slumkey de Slumkey-Hall, dacă acei muzicanţi cântau 
din ordinul său. Onorabilul Samuel Slumkey de Slumkey-Hall, 
refuzând a răspunde la această întrebare, Horaţiu Fizkin, cava
ler de Fizkin-Lodge, arătă pumnul onorabilului Samuel Slum
key ; pentru care ispravă sângele onorabilului Slumkey încălzin-
du-se, provocă la luptă pe viaţă şi pe moarte pe Horaţiu Fiz
kin, cavaler. Când primarul auzi aceste violaţiuni ale tutu
ror regulelor cunoscute şi ale tuturor precedentelor, or
dona o nouă fantezie transmisă prin clopotul municipal şi de
clară că datoria îl obligă să i se aducă dinainte Horaţiu Fizkin, 
cavaler de Fizkin-Lodge şi onorabilul Samuel Slumkey de Slum
key-Hall pentru a-i pune să jure că nu care cumva* vor mai tur
bura liniştea Majestăţii Sale. La această teribilă ameninţare, 
amicii celor doi candidaţi se opuseră şi după ce cele două par
tide se mai îmbrânciră timp de trei sferturi de ceas, Horaţiu 
Fizkin, cavaler, duse mâna la pălărie privind pe onorabilul Sa
muel Slumkey ; onorabilul Samuel Slumkey duse şi el mâna la 
pălărie privind pe Horaţiu Fizkin, cavaler ; muzicanţii fură în
trerupţi ; mulţimea se mai potoli şi Horaţiu Fizkin, cavaler, 
putu continua polologhia sa. 

Discursurile celor doi candidaţi, cu totul deosebite sub 
ori cari alte raporturi, se acordau, însă, perfect în a oferi un tri
but atingător meritului şi nobleţei de suflet a electorilor Ea-
tanswill-ului. Fiecare exprimă intima sa convingere că nu a e-
xistat vreodată pe pământ o reuniune de oameni mai indepen
denţi, mai luminaţi, mai patrioţi, mai virtuoşi, mai dezintere
saţi ca cei cari i-au promis voturile lui ; fiecare făcu deaseme-
nea să se înţeleagă în mod mai obscur că presupunea alegătorii 
celuilalt partid ca influenţaţi de motive neruşinate, ca abruti
zaţi de mârşava patimă a beţiei, ceia ce-i făcea cu totul nedemni 
pentru exercitarea funcţiunii încredinţate onocrei lor pentru fe
ricirea patriei. 

Fizkin exprimă graba sa de a face tot ce i-s-'ar fi propus ; 
Slumkey determinarea sa de a nu acorda vreodată nimic din ce i 
se va cere lăturalnic. Unul şi altul puseră pe tapet agricultura, 
manufacturele, comerţul, prosperitatea Eatanswill-ului, care le 
vor fi inimilor lor mai scumpe ca orice alte obiecte terestre. 
Fiecare din ei, în fine, erau fericiţi de a putea declara că, graţie 
încrederii în discernământul alegătorilor, era sigur că el va fi 
cel ales. 

I n urma acestor discursuri, se procedă la ridicarea mâi
nilor şi primarul decise în favoarea onorabilului Samuel Slum
key, de Slumkey-Hall ; Horaţiu Fizkin, cavaler de Fizkin-Lod
ge, ceru un scrutin : în consecinţă, un scrutin fu decretat. In 
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urmă, se vota mulţumiri primarului pentru admirabilul său fa-
îon de a prezida şi primarul mulţumi adunării, felicitând-o din 
toată inima că fotelul preşidenţiei nu fu un cuvânt în vânt, 
căci el stătuse în picioare atât cât durase operaţia. 

Procesiunile se refăcură ; trăsurile rulară încetişor prin 
mulţime, iar mulţimea aplauda sau fluera, după cum îi dicta 
pofta sa sau capriciul său. 

I n tot timpul cât dură votarea cu scrutin, orăşelul întreg 
părea turmentat de friguri de entusiasm. Totul se petrecu în 
frsonul cel mai liberal şi delicios pe cât posibil. Spirtoasele 
erau remarcabil de eftine la toţi debitanţii. Brancarde străbă
teau străzile pentru tihna alegătorilor care se găseau incomodaţi 
de buimăceli trecătoare ; căci, .durând toată lupta electorală, 
această speţă epidemică se desvoltase printre votanţi cu o rapi
ditate curioasă şi afar' din cale de alarmantă. Ii vedeai într 'una 
întinşi pe caldarâmul străzii într'o stare de completă nesimţire. 

Ultima zi mai avea de votat un mic număr de alegători. 
Erau indivizi socotiţi_calculatori, cari nu fuseseră rn deajuns 
convinşi de argumentele unuia sau altuia dintre partide, cu 
toate că conferinţe numeroase avusese cu câte-şi două. O oră 
Înainte de închiderea scrutinului, d-1 Perker solicită cinstea să 
aibă o întrevedere particulară cu aceşti nobili, aceşti inteligenţi 
patrioţi. Argumentele ce întrebuinţa el fură scurte, dar convin
gătoare, întârziaţi i merseră pe căprarii la vot şi când eşiră ei, 
eşea din urna electorală şi onorabilul Samuel Slumkey, de 
$lumkey-Hall. 

CAP XIV. 

Conţinând o scurtă descripţie a cârdăşiei de la Păunul de Argint 
şi pe deasupra o păţanie povestită de un corni-voiajor. 

Adevărată bucurie, me*eu înoită, simţi, când după ce ai 
contemplat sbuciumările şi frământările vieţii politice, îţi în
torci atenţiuna asupra vieţii de casă. Cu toate că în realitate d-1 
Pickwick nu ţinuse cine ştie ce la un partid sau altul, totuşi 
fusese înflăcărat de entusiasmul lui Pott, pentru a-şi pune îa 
treabă imensele sale facultăţi intelectuale, desăvârşind măre
ţele operaţiuni ce povestirăm, întocmai după memorandum-ul 
său. 

In timp ce el era astfel preocupat, d-1 Winkle nu se dădea 
nici el lenei, numai că-şi devota tot preţiosul său timp agrea--
bilelor promenade, micilor escursiuni romantice, cu d-na Pott ; 
căci, ori de câte ori ocaziunea se prezenta, această prea amabilă 
cucoană nu se lăsa până nu găsea o uşurare oarecare, scuturân-
du-şi din plicticoasa monotonie, de care, de altfel, se şi plângea 
cu atâta amărăciune. 

D-1 Pickwick şi d-1 Winkle fiind astfel pe deantregul 
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aclimatizaţi în casa editorului, d-nii Tupman şi Snodgrass se 
Lâseau, din contră, reduşi în cea mai mare parte la propriile lor 
mijloace. Dând prea puţin interes treburilor publice, recurseră, 
pentru a mai îndepărta urâtul, la desfătările ce li-le putea oferi 
Păunul de Argint. Aceste amuzamente se compuneau dintr 'un 
ţintar la etajul întâi şi dintr 'un joc de popice părăsit în fundul 
curţii. Mulţumită devotamentului lui Sam, călătorii noştri fură 
încet-încet dedaţi în misterele acestui fel de pierde-vreme, mult 
mai greu de priceput de cum şi le-ar închipui oamenii de rând. 
Astfel ajunseră să dea un farmec şi încetinelii orelor lenevoase, 
cricâţ'fuseseră ele oropsite de societatea d-lui Pickwick. 

-Principalul era seara, când Păunul- de Argint oferea celor 
doi prieteni, atracţiuni ce-i făceau să reziste stăruitoarelor in-
vitaţiuni. ale elocventului, poate chiar limbutului, jurnalist. 
Seara era, când cafeneaua hotelului se umplea de un cerc de 
indivizi originali, ale căror caractere şi mutre prezentau d-lui 
Tupman observaţiuni delicioase şi ale căror discursuri şi isprave 
trau de obicei notate de d-1 Snodgrass. 

Se ştie ce sunt de obicei cafenelele unde se strâng d-nii 
comi-voiajori. Aceea a Păunului de Argint nu eşea de loc din 
regula comună. 

Era o odae mare, goală de tot, al cărui sărăcăcios mobilier 
sr fi fost, fără îndoială, mai bun dacă ar fi fost nou. O curioasă 
colecţie de scaune cu forme extravagante şi variate, era distri
buită în jurul unei mese pusă în mijlocul sălii, şi de o infinitate 
de mese mici rotunde, pătrate sau triunghiulare, ce ocupau toate 
colţurile. Un vechi covor turcesc făcea pe podea efectul unei 
batiste mici de femee, întinsă pe podeaua unei gherete. Pereţi i 
erau împodobiţi cu două sau trei hărţi geografice şi de un mal
dăr de anterie roase ce atârnau intr'un şireag de cuere noduroase. 

Se vedea pe cămin un livret de predat hârtii la poştă, o istorie 
a provinciei (mai puţin coperta)* ; resturile muritoare ale unui 
nenorocit de păstrăv, într 'un coşciug de sticlă : un călimar de 

lemn, conţinând un cotor pentru pene alături de jumătatea unui 
ciubuc de ceară roşie. Bufetul se onora că putea purta o canti
tate de obiecte vrăcuite printre care se remarcau în deosebi o 
carafioară înăclăită, două sau trei bice ; tot atâtea şaluri r!e 
drum ; o harababură de cuţite, furculiţe şi pe deasupra muşta-
îul. In fine, atmosfera grea transmisese prin fumul tutunului un 
ton de gălbejeală râncedă la toate obiectele, dar mai cu seamă 
perdelelor roşii şi prăfuite ce atârnau jalnic de ferestre. 

Acolo beau şi fumau în seara ce urmă alegerei, d-nii Tup
man şi Snodgrass cu mai mulţi locatari temporari ai hotelului. 

— Haideţi, domnilor, zise ex abiupto, un mare şi viguros 
personaj, care nu poseda de cât un singur ochi, dar un mic ochi 
negru, scânteietor cât patru — de răutăcios şi de chefliu :e 
câta. Haideţi, domnilor, -în cinstea nobilei noastre sănătăţi ! 
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Propun totdeauna un toast ca acesta tovărăşiei, dar în conştiinţa 
mea, beau în sănătatea Măriei. Nu e aşa. Mari ? 

— Lasă-mă, pocitule, răspunse servitoarea, care oricum, 
se simţea, evident, măgulită de compliment. 

— Nu pleca, Mari, reluă omul cu ochiul negru. 
— Dă-mi pace, obrăzniciile t 
— Vai, dar nu plânge că mă părăseşti. Mari dragă, urmă 

mai departe omul cu ochi unic, în timp ce fata părăsea odaes, 
nu te prăpădi cu firea, puiule, lasă că te caut eu îndată, scump-o ! 
Picând aceste cuvinte clipi şiret către companie, spre mare sa
tisfacţie a unui personaj destul de gârbov, care avea o lulea îne
grită de fum şi o mutră tot atât de cernită-. 

— Femeile, iată creaturi ciudate, zise omul cu mutra îne
grită, după o pauză. 

—- Ah. iată ceva grozav de adevărat, strigă dinapoia ţigăret 
;;le, un al doilea domn cu faţa aprinsă de roşeaţă. 

Dup?» acest mic căpătâi de filosofie, avu loc o altă pauză. 
— C J toate acestea, vedeţi dvs„ sunt în lume lucruri şi 

mai curioase de cât femeile, reluă omul cu ochiul negru, umi-
plându-şi grav o pipă olandeză de o enormă dimensiune. 

— Sunteţi căsătorit ? întrebă mutra înegrită. 
— Nu prea, după câte ştiu. 
— Tocmai, nici nu mă 'ndoiam. 
Vorbind astfel, omul cu mutra înegrită căzu într'un extaz 

de bucurie ocazionată de propria sa replică : ceeace fu şi imitat 
de un alt individ cu vocea dulceagă, cu faţa pacifică, care avea 
Ce principiu să fie de acord mereu cu toată lumea. 

— După toate acestea, domnilor, zise entuziastul domn 
Snodgrass, tot femeile rămân farmecul şi consolaţia existenţei 
noastre. 

— Asta e adevărat, replică personajul cu gla'sul mieros. 
— Când nu sunt ţâfnoase, adaogă mutra afumată. 
— Oh, asta e si mai adevărat, zise domnul pacific. 
— Resping această restricţie ! reluă domnul Snodgrass 

si cărui gând se întoarse iifte către Emilia Wardle. O resping 
cu dispreţ. Arătaţi-mi un om care se rosteşte contra femeilor, 
dar femei sadea ! şi declar sus şi tare că acela nu e O'm. Pronun
ţând aceste cuvinte, d-1 Snodgrass ridică ţigara din gură şi lovi 
violent cu pumnul în masă. 

— Şi ăsta e argument straşr.ic, zise omul pacific. 
— Conţinând o aserţiune ce o neg, întrerupse mutra afu

mată. 
— E, .desigur,-, mult adevărat in ceia ce observaţi dvs., 

domnule, replică pacificul. 
— I n sănătatea dvs., domnule, reluă comi-voiajorul cu 

°chi unic, îndreptându-1 amical către d-1 Snodgrass. 
Pickwickianul răspunse la această politeţă după cum 

f e r i t a . 
10 
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— îmi face plăcere oricând aud un argument bun, continuă 
comi-voiajorul ; un argument care-ţi sare în ochi, domnule, cum 
fu aceasta. E foarte instructiv. Dar această mică discuţie despre 
femei, m'a făcut să-mi aduc aminte de o istorioară ce am auzit-o 
ca povestită unchiului meu. Tocmai asta m'a făcut să «ic adi
neauri că sunt lucruri şi mai curioase ca femeile. 

— Aş vroi să aud această istorioară, zise omul cu ţigara şi 
cu obrazul roşu. 

— Pe parola dumitale ? replică laconic comi-voiajorul con
tinuând să fumeze cu impetuositate. 

— Deasemenea şi eu, adaogă d-1 Tupman, care vorbea 
pentru prima dată şi care era mereu doritor să-şi îmbogăţească 
bagajul experienţii. 

— Şi d-ta de asemenea ? Ei bine, am să vă povesteasc, — cu 
toate că n'aş avea pentru ce să-mi dau osteneala ; sunt sigur că 
n'aveţi să mă credeţi. 

Şi în t imp ce comi-voiajorul vorbea astfel, ochiul său soli
tar clipea de unul singur, destul de glumeţ, destul de răutăcios. 

— Dacă mă asiguraţi că istorioara este adevărată, am s'o 
cred desigur, zise d-1 Tupman. 

— Cu condiţiunea aceasta am să vă şi povestesc. Aţi auzit 
vorbindu-se de casa Bilson şi Slum ? Dealtfel chiar dacă n'aţi 
auzit, pagubă nu e, mai cu seamă că sunt retraşi amândoi din co
merţ de multă vreme. Sunt optzeci de ani de când întâmplarea în 
chestiune a păţit-o un comi-voiajor al acestei case, prieten intim 
cu unchiul meu, şi unchiul meu mi-a povestit-o aşa cum ŝ a în« 
tâmplat şi cum o s'o auziţi. 

El o numea : 

PĂŢANIA VOIAJORULUI. 

Intr 'o seară de iarnă, în timp ce negura începuse eă cadă, 
s'ar fi putut vedea, pe drumul ce străbate platoul Marlborough, 
o cariolă şi în această cariolă un om ce-şi îndemna la grabă calul 
obosit. Zic că se putea vedea, căci n'ani cea mai mică îndoială că 
s'ar fi văzut, dacă ar fi trecut prin partea locului oarecare per
soană ce n'ar fi fost oarbă. Dar vremea era atât de rece ţ i noaptea 
era atât de ploiasă, că exceptând apa care cădea cu- găleata, n'ai 
l i întâlnit afara nici o pisică. Dacă un comi-voiajor a i acelei epoci 
ar fi întâlnit, însă, bodoroaga ceia de cărucior mic, cu- t ronul bru-
măriu şi cu roţile stacojii, cum şi iapa murgă eu umbletul înha-
eştraş, mofturoasă de felul ei, ce mai avea şi aerul ea «coborâtoare 
dintr'urţ cal de măcelar şi dintr 'o gloabă de ştafetă uşoară, ar £î 
conchis din prima privire că conducătorul acestei- cariole nu- era 
altul decât Tom Smart, din marea casă Bilson- ş i Slum, Cs-
teaton-Street, în City *> ; dar cum nu trecea nfc» im coml-votaiori 

, *) Centrul comercial al Londrei. 
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nimănui nu-i păsa de asta pricină şi Tom Smart, cariola lui bru
mar ie, roatele ei stacojii şi iapa mofturoasă păstrau în de ei 
taina, mergând în bună tovărăşie. 

Dar în această tristă lume, sunt localităţi şi mai plăcute de
cât podişul Marlborough-ului, când vântul suflă turbat. Dacă mai 
adăogaţi o seară de iarnă, un drum desfundat şi noroios, o pioae 
rece ce răpăia şi dacă vă mai gândiţi la a face experienţă pe pro
pria dv. fiinţă, îmi veţi înţelege — cred — valoarea acestei ob-
Servaţiuni. 

Vântul nu sufla din faţă, dar nici dela spate, cu toate că 
şi aşa ar fi fost destul de rău, el venea de-acurmezişul drumului, 
bătând ploaia oblic, ca liniile ce trasăm pe caetele noastre de cali
grafie când învăţăm cum să înclinăm literele : se potolea câte un 
moment şi călătorul începea să se măgulească că-i trecuse furia, 
adormise în fine. Dar de unde ! E l sosia rostogolindu-se peste 
cheliile colinelor, mătura câmpia şi se apropia cu o străşnicie 
mereu crescândă, sfredelea în jurul omului şi calului, le biciuia 
ochii şi urechile cu valuri de ploae rece şi înţepătoare ; sufla 
boarea lui umedă şi îngheţată până în măduva oaselor ; apoi tre
cea înainte viscolind în alte depărtări cu mugete asurzitoare, ca 
şi cum ar fi voit să-şi bată joc de slăbiciunea lor şi să-şi glorifice 
năbădaia. 

Iapa murgă înota în noroi cu urechile pleoştite şi din t imp 
în timp îşi scutura capul să-şi exprime desgustul ce-i inspira 
conduita de nesuferit a elementelor. Cu toate acestea, mergea cu 
Un pas sigur, când dintr 'o dată, auzind cum vine un vârtej m3t 
furios ca toate celelalte, se opri scurt, răsfiră cele patru picioare 
Şi le înfipse în pământ. Dintr 'o milă specială a providenţei, făcu 
ea aşa. Cariola era destul de uşoară, Tom Smart atât de subţirel 
şi iapa mofturoasă atât de costelivă, că, ridicaţi de uragan, câte-şi 
trei ar fi sburat fără greş, unul pe deasupra celuilalt, până ar fi 
atins marginile pământului, sau până acolo, unde vântul s'ar f: 
potolit. Intr 'una sau într'alta din aceste ipoteze, probabil este, că 
nici iapa cea nâzuroasâ, nici Tom Smart, nici cariola lui brumă-
rie cu roţile stacojii, n'ar mai fi fost puşi vre'odată în stare de 
funcţie. 

„Pe cataramele cizmelor şi pe favoriţii mei 1 s t r i g i Tom 
Smart (avea prostul obicei de a se jura uneori) ; pe catarămi şi 
pe favoriţi'*» strigă Tom, iată o vreme graţioasă, ce mi-o adie 
ciracul din evantaiul lui ! 

Mi se va pune întrebarea : pentru ce Tom Smart exprima 
blestem aerisirei ce indura acum, când de vreme îndelungată era 
robul acestui fel de tratament. Nu ştiu nimic. Numai atât ştiu că 
^omJ^mjiri yoirbi în modul acesta, sau cel puţin povesti unchiului 
meu că a vorbit astfel, ceeace revine la aceiaş ispravă- JKluere-mi 
dracul cât o pofti !" zise Tom Smart şi iapa stnorcăi din nas ca şi 
cum era precis "de aceiaş părere. 

..Haida, cotoroanţe'*, reluă Tom, mângâindu-i gâtul CP 
codiriţrtea biciului, nu e prilej să faei postii noaptea -asta. V«w 
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rămâne la primul iian. Cu cât vei merge mai iute, cu atât sfârşim 
mai iute. Ohoho..., încetişor, mai încetişor !" Mofturoasa iapă era 
prea dedată cu vocea stăpânului său ca să nu-i fi înţeles gândul, 
sau găsea ea că îi era mai frig când stătea, decât când mergea, 
nu pot spune ; dar ceeace e sigur, este că Tom de abia terminase 
cu vorba, că ea îşi ciuli urechile şi o sbughi în trap. Ea lungi 
pasul şi scutură atât de tare cariola brumar ie, că Tom se aştepta 
ir tot momentul să vadă sburând în dreapta spiţele roşii ale roa
telor şi să se împotmolească în pământul noroios. Oricât de bun 
>'izitiu era Tom, nu putut încetini cursa până când curagioasa 
vită nu se opri singură în faţa unui han de marginea dreaptă a 
drumului, la aproximativ două mile ') de colinele Marlborough. 

Călătorul depuse biciul şi aruncă hăţurile băiatului dela 
grajd, examinând casa. Era o curioasă construcţie lucrată din 
pietre şi grinzi încrucişate. Ferestrele, încălecate de mici glafuri 
i scutite, dădeau la drum ; uşa era joasă şi ca să intri în casă, 
trebuia să scobori două trepte destul de repezi sub o prispă întu
necoasă, în loc să urci pe un peron exterior, cum e uzUl modern. 
Cu toate acestea, hanul avea aerul confortabil. Se strecura prin 
fereastra sălii mari o lumină desfătătoare ce străbătea şi drumul 
până în gardul opus. A doua lumină, aci pâlpâită şi slabă, aci vie 
şi arzătoare, străbătea prin perdelele trase ale ferestrei aceleias 
săli, măgulitorul semn al unui excelent foc ce vâlvâia în interior. 
Remarcând aceste mici simptome cu ochiul unui călător experi
mentat. Tom scoborî atât de repede cât îi permise membrele lui 
jumătate îngheţate şi se grăbi a intra în casă. 

In mai puţin de cinci minute era stabilit în sală (tocmai 
ce visase), în faţa unui contor şi nu departe de substanţialul foc, 
compus din aproape o baniţă de cărbuni de pământ şi din atâţia 
mărăcini cât sa faci o duzină de tufişuri. 

Acest combustibil era îngrămădit până la jumătatea cămi
nului şi pârâia strălucind cu un sgorr.ot suficient să încălzească 
sufletul oricărui om cuminte. 

Era asta confortabil, dar nu era totul, căci o fetişcană nos-
! :ma.cu ochiul strălucitor, cu piciorul fin, cochet îmbrăcată, punea 
pe -masa 6 faţă perfect albă. 

Mai mult ; Tom, cu picioarele în papuci şi cu papucii pe 
marginea paravanului dinaintea focului, cu spatele întors la usa 
deschisă, vedea prin reflex, în oglinda căminului, încântătoarea 
2ierspectivă a contorului,_ cu deliciosul său aranjament de brân
zeturi.,şunci fierte, garfuri afumate, butelii cu inscripţiuni a n , 
i iţei ulcele cu marinate ş,i conserve, totul aranjat pe poliţe, cu.un 
dichis seducător. Ei bine, era confortabil, dar asta înc.ă nu ,ena; 

iotul, căci în contor, o văduvă apetisantă era aşezată la ceai în 
faţa celei mai frumoase mese posibile, aproape de un strălucitor 
iVcş.or.imaginabil, şi această vaduvioară, care să, tot fi avat 48 de 

') Mila, măsurătoarea ilincrară, care nentru uscat în Anglia are 1009 in. 
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anişori şi a cărei faţă era tot atât de confortabila ca şi contorul, 
era evident domniţa şi stăpâna hanului, autocrata suprema a 
acestor agreabile posesiuni. Din nenorocire era şi o umbră uri-
cioasă în acest încântător tablou : era un om mare, un om foarte 
mare, în haine închise cu nasturi enormi de metal, cu mustăţi 
negre, cu un păr negru şi încârlionţat. îşi. lua ceaiul alături do 
văduvă, şi, cum se putea ghici fără multă iscusinţă, era pe drum 
buri, să ia chiar văduva, încredinţat fiind din moment ce gran-
deţei sale i se acordase privilegiul să ia loc în contor, poate pen
tru perpetuitate. 

. Caracterul lui Tom nu era deloc supărăcios, nici invidios, 
cu toate acestea într'un fel sau altul, omul cel înalt cu haina lui 
cenuşie îi stoarse şi puţina dispoziţie-ce inti a in compoziţia sa. 
Ceeace îl mâhnia mai adânc, era că observa el, din când în când, 
in oglindă, oarecari mici giugiuleli inocente, dar afectuoase, ce 
se schimbau între văduvă şi omul mare şi cari îl defineau, evident, 
ca favoritul amfitrioanei. 

Lui Tom îi plăcea grogul cald ') — aş putea spune ci; 
că-i prea plăcea ! — astfel, după ce se asigură că iapa sa- avea 
ovăz bun şi culcuş călduros, după ce savura, fără să lase un dumi
cat, excelenta mâncărică ce văduvioara preparase pentru el, cu 
mânuşiţele ei, — Tom ceru un pahar de grog, ştiţi... numai ci 
să încerce. Ori, dacă era ceva ce văduvioara ştia să prepare mai 
abitir ca orice altceva, printre toate specialităţile artei culinare. 
era tocmai acest articol. Primul pahar se găsi deci atât de fericii; 
potrivit gustului lui Tom, că doar îl duse la gură şi comandă un 
al doilea. Punşul cald '-') este un lucru foarte plăcut, oameni buni, 
ceva foarte agreabil mai în toate împrejurările ; dar în acest sa
lon vechi, a t â t d e curat, înaintea acestui foc atât de strălucitor, ! i 
s-gomotul vântului care urla afară făcând să pârâie toate bârnele 
bătrânei case, Tom găsi punşul său absolut delicios. 

Ceru, dar, un al treilea paliar, apoi un al patrulea, în fine al 
cincilea : tiu ştiu dacă a mai poruncit un altul. Oricum o fi, însă, 
cu cât bea mai mult punş. cu atât se mânia mai mult pe lungan. 

„Dracul să-i răsplătească obrăznicia !" gândi Tom Smart 
în el însuşi, „ce caută el în acest încântător contoar, la ce-şi bagă 
botul ? — Cum văduva trebuia să aibă şi niţel gust, putea de sigur 
să-şi ia unul mai cu duh, mai bine făcut, nu ca ăsta". Aci ochii 
lui Tom părăsiră oglinda şi căzură drept pe paharul cu punş. II 
goli, căci ajunsese sentimental, şi... porunci încă unul. 

Tom Smart, domnii mei, simţise totdeauna în el nobila 
«îatorie de a se dedica publicului. De multă vreme îl chinuia am
biţia să se stabilească într 'un contor, care să-i aparţie, cu o redin 
gbtă mare verde, în birnivici cu lampas de catifea la cusături si 

') < irbgulj b.'uiiiir.i englezească, compusă uin apă zaharată cognac şîlămâe 
") lJunch-iil, băutură' asemănătoare grogului, iii compoziţia căruia \rt\t\ 

şi alto HiŢredfenfe: infuzie (le <vai. lichioruri arti^teoat'" uneori fructa. •»&« 
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cu cisme cu carâmbii întorşi sub genunchi. îşi punea mare nă-
deide în prezidarea banchetelor. îşi închipuia că ar vorbi ad

mirabil într'o sufragerie ce ar fi a lui şi că ar da faimos e-
xemplu ajutoarelor sale, încurajându-i prin a bea vârtos. 
Toate aceste chestiuni trecură vertiginos prin spiritul lui 
Tom, în timp ce-şi sorbea punşul, în preajma focului voios şi se 
finiţi cu drept cuvânt indignat pe matahala, ce părea a fi pe punc
tul să cucerească această excelentă casă, în timp ce el, Tom Smart, 
din marea casă Bilson şi Slum, să fie îndepărtat, nepreţuit, mai 
mult ca oricând. In consecinţă, după ce se întrebă, în cursul sorbi-
tuiui celor din urmă două pahare, dacă n'ar fi locul să caute ceartă 
măgădanului pentru a se insinua în bunele graţii ale apetisantei 
văduvioare. Tom Smart ajunse cu greu, dar ajunse, în fine, la 
concluzia puţin satisfăcătoare că el nu era decât un pârlit, un 
nenorocit de om, maltratat, prea maltratat de soartă şi că ar fi 
mult mai cuminte să-şi caute culcuşul, să se arunce mai de grab 
m patul său. 

Fata cea frumuşică preceda pe Tom într 'o largă şi veche 
scară : ea îşi apăra lumânarea cu o mână pentru a o proteja 
contra curenţilor de aer, cari într 'o veche clădire atât de puţin 
regulată, cum era aceia, ar fi putut de sigur să găsească o 
mie de colţuri să-şi facă mendrele., fără să vie la tanc să 
sufle tocmai în lumânarea ei. Cu toate acestea,, suflară şi 
dădură duşmanilor lui Toni nenorocita ocaziune să susţie că el 
suflase şi nici de cum vântul, că a stins lumânarea, ca pe când el 
pretindea că sufla pe deasupra să-i reaprindă mucul, a sărutat în 
lege servitoarea. 

Oricum o fi, lumânarea fu -aprinsă din nouă şi Tom condus 
printr 'un labirint de coridoare în apartamentuj ce se preparase 

: pentru recepţia sa. Fata îi pofti noapte bună şi-1 lăsă singur. 
Se găsea într'o odae mare, acompaniată de dulapuri enorme, 

in zid băgate ; patul putea servi unui batalion întreg, cele două 
dulapuri, m stejar lustruit de vreme, ar fi înghiţiţi bagajele unei 
mici armate ; dar ceeace răzbi mai mult în atenţiunei lui Tom, 
fu un curios fotei, cu dosul înalt, acoperit cu un damasc cu flo
rile largi şi ale cărui picioare erau învelite cu îngrijire în săcu
leţe roşii, ca şi cum ar fi avut gută la călcâie. Ca în faţa oricărui 
fote! curios, Tom ar fi gândit pur şi simplu că avea de-aface cu 
un fotei curios : dar era ceva în acel fotei, —- imposibil să ghi-
veasă ce anume, — dar un nu ştiu ce, care nu remarcase-el la nici 
o altă piesă de mobilat, ceva ce părea ca-1 fascinează. Se aşeză 
lângă foc şi căscă bine ochii la bătrânul fotei timp de jumătate 
oră şi mai bine. Blestemat fotei ! O vechitură atât de ciudată 
că nu-şi putea deslipi privirile de pe ea. 

„Pe cinstea mea, zise l 'om desfăcânduse încet şi trăgând 
mereu cu ochiul la vechiul fotei, <:e-şi dădea un aer misterios faţă 
de pat, n'sm mni văzut vreodată ceva mai ciudat, mai caraghios, 
nici în viata mea, nici în zilele mele. caraghioasă bazaconie ! zi^e 
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Tom, care graţie punşului. devenise extraordinar de gânditor. 
Caraghioasă bazaconie !" Scutură capul cu un aer de profundă 
înţelepciune şi privi din nou fotelul ; dar se putea uita mult şi 
bine, nu putea să înţeleagă nimic. Astfel se înfundă în pat. se 
acoperi călduros şi adormi tun. 

După o jumătate de oră, Tom sări din somn în mijlocul 
unui vis confuz de huidume înalte şi de pahare de punş. Primul 
obiect ce se oferi imaginaţiei sale amorţite, fu straniul fotei. 

„Nu vroi să-1 mai văd", îşi zise Tom lui însuş, strângând 
bine ploapele ; începu să se convingă că e gata să adoarmă din 
nou. Imposibil ! O cantitate de foteluri bizare dansau înaintea 
ochilor săi* jucau bătuta, săreau de-a capra şi făceau tot felul de 
schimonoseli. 

„Mai bine sa văd un fotei aevea, decât două sau trei duzini 
de foteluri imaginare", gândi Tom scoţând capul de sub plapumă. 
Obiectul turmentării sale era mereu acolo, fantastic luminat de 
jocul flăcării resfrânte din cămin. 

Tom îl contemplă fix, când dintr'o dată îl văzu schimbând 
figura. Sculpturele de pe spătar luară gradat trăsăturele expre-
siunii unei feţe de bătrâior sbîrcit ; damascul cu flori deveni o 
jiletcă antică aprinsă, picioarele i se lungiră, înfundându-se în 
papuci roşii, şi fotelul. în fine. oferi aparenţa unui prea vechi 
şi prea mitocănos burghez al secolului precedent, care s'ar fi 
înfipt acolea cu mâinile în şolduri. Tom se aşeză în vârful patului 
şi-şi frecă ochii, pentru a alunga această vedenie. Dar de unde ! 
Fotelul era de-abinelea un bătrân beşleagă d e ' pe vremuri şi 
ceace e şi «nai ŞJ". începu să clipească din ochi. 'privind pe Tom 
Smart. .. 

Tom era, natural, şi şmecher'şi îndrăzneţ'; iar. pe deasupra, 
nîai avea i n stomac şi cinci pahare de punş. Cu toate că fu la 
început cam descurajat, simţi că-i se încinge fierea văzând fosila 
cum îl ocheşte cu un aer obraznic. Se hotări să nu mai îndure 
ruşinea şi cum sbârcita faţă continua să-i facă cu ochiul atât de 
repede t a l poate clipi un ochi, Tom îi zise cu un ton necăjit : 

.„„Pentru ce, naiba, îmi faci zâmbrele astea ?".. 
— Pentru că-mi place. Tom Smart, răspunse fotelul sau 

bătrânul, cum voiţi să-1 numiţi. Apoi se opri din clipit, dar începu 
sa rânjească arătându-şi dinţii ca o .bătrână maimuţă, baccelită. 

— De unde ştii numele meu, bătrână mutră de cucuvea ? 
întrebă Tom, puţin mişcat, deşi vroia să aibă aerul că nu-şi pierde 
cumpătul. 

— Haida, Tom, nu trebue să vorbeşti astfel unui acaju 
masiv. Dumnezeu să mă bată, dacă s'ar trata astfel nici placatu-
rile cele mai subţirele. Zicând aceste cuvinte, bătrânul avea ae
rul atât de feroce că Tom începu să o mai slăbească 

— N'aş avea intenţiunea să vă dau probă de lipsă de res
pect, d-le, răspunse el cu un ton mult mai umil. 

'— Bine, bine ! reluă omul nostru : cred, r.rnd. Tom ? 
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— Domnule ? 
— Eu ştiu toată povestea ta, Tom ; toată povestea. Tu nu 

eşti bogat, Tom ! 
— Adevărat, dar cum ştii... ? 
— Nu face nimic. Ascultă-mă Tom : i ţ i place prea mult 

punşul ! 
Tom era pe punctul să protesteze că n ' a î r cercat sa mai 

gî'ste o picătură după ultima aniversare a o n o m n r Vicei sale, când 
ochii lui întâlniră pe cei ai fotelului. Avea aerul atât de aspru 
că Tom roşi şi tăcu. 

— Tom ! văduva e o femee frumoasă, o femee prea apeti
santă ! eh, Tom ? Vorbind astfel, vechiul amator întoarse- ochii, 
piescăi din buze şi ridică unul din picioarele lui subţirele cu un 
aer de mare pehlivan, în cât Tom luă în desgust uşurinţa manie
relor sale, Ia vârsta lui mai cu seamă. 

— Tom, reluă bătrânul, eu sunt tutorele ei. 
— In adevăr ? 
— Am cunoscut pe mamă-sa, Tom, şi pe bunică-sa de ase

menea. Aceea era nebună după mine. Ea mi-a făcut jiletca asta. 
Tom. 

— Da .desigur. 
— Şi papucii ăştia, continuă bătrânul camarad ridicând 

unul din aracii săi. Dar, nu vorbi nimănui, T o m ; n'aş vroi să ştie 
cât mi-a fost mie de dragă ; aşa ceva ar putea ocaziona unele ne
plăceri familiare. Zicând aceste cuvinte, bătrânul stricat avea ae
rul atât de obraznic, că Tom a declarat că-i venea să se aşeze 
de-asupra lui, fără cea mai mică remuşcare. 

— Eram dragostea femeilor pe vremea mea. Am ţinut 
multe neveste frumoase pe genunchii mei, ore întregi chiar. 
Eh, Tom, ce spui tu ? Bătrânul ghiuj vroia să urmeze şi să poves
tească cu siguranţă \re-o aventură de tinereţe, când fu prins de 
un atât de violent acces de trosrtituri şi pârâituri că-i fu impo
sibil să mai continue. 

— Asta e la timp, crai bătrân ! gândi Tom. Dar nu spuse 
nimic. 

—• Ah, reluă straniul său interlocutor, boala asta mă inco
modează mult acum. îmbătrânesc, Tom, şi mi-am pierdut toate 
spetezele de sprijin. Acum, de curând, mi-au făcut o operaţie 
uricioasă : mi-au pus în spate un petec. A fost o încercare teri
bilă, Tom. 

— Te cred, domnule. 
— Dar nu e vorbă deasta, Tom, eu vroi să te însor cu vă. 

duva. 
— Pe mine, domnule ? 
— Pe dumneata. 
— Dumnezeu să-ţi bineouvmteze părul alb! (Fotoliul păs-

tr«B« încă vreo câteva fire de pâr de bou. ce-i ieşeau urinrre drp-
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turi). Ea nu mă vrea pe mine. Şi Tom suspină fără voe, căci gân,« 
dea la contor. 

— Aida de ! zise bătrânul cu hotărîre. 
— Nu, nu. E alt vânt care suflă ; un blestemat porc-de« 

câine cu o talie superbă, cu favoriţi negri ! 
— Tom, reluă bătrîiorul cu solemnitate, n'are să o ia nici 

o dată. 
— Ah ! dacă ai fi fost în contor, bătrâne veteran, ai cânta! 

Bhă poveste. 
— Ce are a face. Eu ştiu povestea asta.... 
— Ce poveste ? 
— Săruturile furate pe după uşă, et-ce-te-ra, zise moşnea

gul cu o privire atât de îndrăzneaţă că făcea să fiarbă sângele în 
vine lui Tom, căci pot să vă întreb, domnilor : e ceva mai supă
rător de cât să auzi asemenea vorbe de la un om de vârsta lui, 
când trebuia să se ocupe numai de lucruri cuviincioase ? 

— Ştiu toate acestea, Tom. Am văzut făcând la fel mulţi 
alţii, ce nu vreau să-i numesc, dar la urma urmii n'a ieşit nici o 
ispravă. 

— Ai avut ocazii să vezi multe drăcovenii în vremea du-
mitale. 

— Poţi jura, Tom, răspunse moşnegăria cu o grimază foar
te complicată. Apoi adăoga scoţând un profund suspin : valeu 
sunt ultimul din familie ! 

— Era numeroasă ? 
— Eram o duzină de flăcăi solid construiţi. Ne ţineam 

ţapeni ca nişte I. Ce diferenţă faţă de avortonii voştri moderni ! 
Şi am primit un aşa de frumos lustru (poate că n'ar fi frumos s'o 
spun eu însu-mi), un glanţ atât de frumos, că ţi-ar fi înveselit 
inima. 

•— Şi ce au ajuns ceilalţi, domnule ? 
Bătrânul îşi aplică cotul la ochi şi răspunse trist : „Morţi, 

Tom, morţi ! Am făcut o meserie grea şi nu toţi aveau constitu
ţia mea. Au luat reumatism la picioare şi la braţe, până ce i a 
aruncat în bucătărie şi alte spitaluri. Unul din ei, ca urmare a 
unor lungi servicii şi rău tratament, i se scrântise încheeturile 
şi se clătina atât de rău că s'a hotărît aruncarea lui în foc. Un 
sfârşit urât, Tom". 

— De speriat ! 
Moşneagul făcu o pauză. Lupta contra violenţii emoţiuni-

tor. In fine, continuă in aceşti termeni : „Dar nu e vorba de asta, 
Tom. Huiduma e un şmecher de aventurier. Imediat ce 
»»e să ia văduva, are să vândă totul şi are să plece. Ce are să ur
meze apoi ? E a va fi abandonată, ruinată ; eu am să mor de frig 
>n prăvălia unui telal oarecine". 

— Da, dar... 
— Nu mă întrerupe, Tom. Am pentru o tine o opiniune cu 

totul diferită. Ştiu că din moment ce ai să te stabileşti într 'o 
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cârciumă, n'ai să o părăseşti cât are sa mai rămâe ceva de băut. 
— Prea obligat de buna dv. părere, domnule ! 
— Iată pentru ce, reluă tombatera pe un ton doctoral, iată 

pentru ce ai s'o iei în căsătorie d-ta şi n'are să o ia el. 
— Şi ce are să-1 împiedice ? întrebă Tom cu nerăbdare. 
— O mică împrejurare : el e deja însurat. 
— Cum am să i-o pot dovedi ? strigă Tom, sărind jumătate 

din pat. 
— E l . n u se îndoeşte câtu-şi de puţin că ar Fi lăsat în bu

zunarul drept al unui pantalon închis în acest dulap,, o scrisoai e 
dela nenorocita lui de femee, care-1 roagă să revie să dea 
pâine celor şase... remarcă bine. Tom,... celor şase copîi ai săi, 
toţi mititei. 

I n t imp ce bătrânul pronunţase aceste cuvinte cu solem
nitate, trăsăturile sale deveniră din ce în ce mai puţin distincte 
şi faţa sa mai vaporoasă ; un văl pare că i se întindea pe ochii lui 
Tom. Antica jiletcă a bătrânului se transformă în acoperişul de 
damasc al unei perini, pantofii cei roşii deveniră călţunaşi, toată 
persoana sa. în fine, reluă aparenţa unui fotoliu vechi. Atunci 
îumina focului se stinse ş t-Tom Smart recăzând.pe perna sa, 
adormi profund. 

Numai dimineaţa îl retrase din letargicul somn în care in* 
trase după dispariţia bătrânului. Se aşeză pe pat.si timp de câte
va minute se sforţa zadarnic să-şi reamintească evenimentele 
serei precedente. De odată U'reveniră toate în memorie. Privi 
fotelul ; era o adevărată mobilă gotică,.mohorâtă,.farţjgşţică, dar 
ar fi t rebuit o imaginaţie mai ingenioasă decât aceia a lui Tom 
pentru a descoperi vre-o asemănare cu moşneagul. 

. ..::. — Cum mergi, crai bătrân .? zise Ţ o m v c ă c i se găsea ceva 
mai viteaz acum,la. lumină,J5um.se îfttâţnplă.i--?. d'&'$hjf*]L,— la 

• cea «nstti mare parte din oameni. ••• „.,,...../ 
Fotoliul râmase nemişcat şi nu răspunse o vorbă,. 
— U r â t ă dimineaţăJrcontinuă Tom. 
Nici cârc, Fotelul nu vroia să se lase îmbiat la vorbă. 
— Cfe dulap mi-ai arătat ? urmă Tom. Asta poţi să^mi spui? 

Tot aia. Fotelul nu consimţi să sufle o vorbă. 
— Ori cum ar fi, nu e prea greu să-1 deschid, gândi Tom. 

Eşi din pat rezolut şi se ^ p r o p r r de-turulrrlwi dulapuri. Cheia 
era în broască, o~întoarse şi deschise uşa. Era în dulap un panta
lon ; Tom băgă mâna în buzunar şi trase scrisoarea însăş i , de 
cnre bătrânul vorbise. 

— Ciudată istorie, zise Tom, privind întâi fotelul, apoi 
dulapul, după aceea scrisoarea şi revenind în fine la fotei. Ciu
dată păţanie ! Dar putea sa privească mult şi bine, asta nu-1 lim
pezea şi gândi că ar face mai bine să se îmbrace şi să termine 
afacerea găliganului, scurt, fără să o lase în suspensie. 

Scoborînd în salon, examina încăperile cu ochiul scurtâ-
tor de stăpân, gândind că nu era de loc imposibil ca toate aceste 

http://J5um.se
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camere, cu conţinutul lor, să ajungă în curând proprietatea sa. 
Huliganul era în picioare în seducătorul contor, mâinile la spa
ce, ca la el acasă. Surâse lui Tom cu un aer distrat. Un observator 
superficial ar fi presupus că n'a făcut-o decât să-şi arate dinţii 
albi, dar Tom gândi că un sentiment de triumf frământa locul 
unde ar fi trebuit să se găsească sufletul huidumei, dacă, bun 

. înţeles, ar fi avut. Tom îi râse în nas şi chemă gazda. 
— Bună ziua, doamnă, zise Tom Smart, închizând uşa sa

lonului, după ce văduva intrase. 
— Bună ziua, domnule, rĂspunse văduva, ce vroiţi să luaţi 

. Ia dejun ? 
Tom nu răspunse, căci căuta împrejurarea cum trebuia să 

dea drum chestiunii. 
— E o şuncă excelentă, reluă văduva, şi tot"o excelenta 

pasăre rece. Să vi le trimit ? 
Aceste cuvinte făcură să încetineze reflexiunile lui Tom 

şi admiraţia sa pentru văduvă spori. îngrij ită creatură ! Dichi
sită ! Confortabili ! 

— Doamnă, întrebă el, cine este acest domn din.contoar ? 
— Se* chiamă Jinkins, domnule, răspunse văduva roşind 

puţin. 
— Mare om. 
— S 4in bărbat frumos, d-le, un gentleman distins, 
— flăm ! făcu călătorul. 
— Doriţ i să luaţi ceva, domnule, reluă, văduva.încurcata 

de maniera interlocutorului său. • --•• ... , 
— Da, desigur, replică el. Cuconiţă; vreţi să aveţi amabilita

tea de a «ta un'moment ? 
Văduva păru mirată, dar se aşeză şi, Tom. se aşeză şi el 

lângă ea. Nu ştiu cum se făcu asta, <5-lor, şi, unchiul meu avea obi
ceiul s i spue că Tom Smart nu ştia nici el cun* Va făcut, dar 
intr 'un chip sau altul, mâna sa căzu pe tlosul mânii văduvioarei 
şî rămase astfel tot timpul conferinţei. 

— Scumpă doamnă,- zise Tom» căci şt ia <foarte bine să se 
facă amabil ; scumpă-doamnă, dvs. meritaţi un soţ excelent, în 
adevăr. > 

) j ^ Doamne, domnule ! &rigă văduva, nu fără dreptate : 
acest fel tfie aTejpi 5* ţ^veTSâţie £ra- prea neobicinuit, ca să nu 
spunem mai mult, dacă luăm în consideraţfe "Că ea nu maî văzuse 
pe Tom până în seara precedentă. Doamne, domnule ! 

— Nu sunt de loc un linguşitor, dragă cuconiţă. Meritaţi 
un bărbat perfect şi acesta însuşi va fi un om prea fericit. 

I n timp ce Tom vorbia astfal, ochii săi străluceau fără voe 
după faţa văduvei pe obiectele confortabile ce o înconjurau. 

Văduva avea aerul mai încurcat ca oricând ; ea făcu o 
mişcare să se ridice, dar Tom îi strânse încetişor mânuşiţa pentru 
a o reţine şi ea îşi păstră locul. Văduvele, d-lor, rare ori sunt 
sfiicioase, cum spunea şi unchiul meu. 
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— In adevăr, d-le, vă sunt foarte obligată de buna dvs, 
opiniune, zise ea râzând pe jumătate si dacă vreodată mv. mărit... 

— Dacă? întrerupse Tara,, privind-o răutăcios.cu,sîpr.ciil. 
drept al ochiului stâng. 

— Ei bine, când mă voi mărita, sper că voi ;:voa..uh.astfel, 
de bărbat bun, după cum spuneţi. . 

— Adică Jinkins ? 
— Doamne, domnule ! 
— Aida, de ! Nu-mi mai vorbiţi de loc, îl cunosc... 
— Sunt sigură că cei ce-1 cunosc, nu ştiu nimic rău despre 

el, reluă cucoana niţel înţepată de aerul misterios al voiajorului. 
— Hâm ! făcu Tom. 
Văduva începu să creadă că e timpul să plângă. Scoabe, 

deci, batista şi întrebă dacă Torn voia să o insulte ; dacă el cre
dea că e o ispravă de om bine crescut să vorbească de rău pe. ia 
spate un gentleman, căruia, dacă ar fi avut ceva de spus, i-ar fi 
spus în faţă, ca orice om, nu să sperie o biată femee şi încă în a;3 
chip etc., etc. 

— Nu voi întârzia să-i spui chiar lui .două.vorbe, răspunse 
Tom. Numai că doresc să mă auziţi dvs. mai înainte. 

— Ei bine, spuneţi, ceru văduva privindu-1 cu atenţiune. 
— Am âă'.vă fac să vă miraţi, răspunse el, punând mâna în 

buzunar. 
— Dacă e vorba că n'are bani, ştiu deja astă şi nu vă 'mii 

osteniţi. 
— Piha ! asta nu e nimic. Nici eu n'am bani de loc. Nu e 

asta. 
— Oh', Dumnezeule, ce e, dar ? strigă nenorocita văduvă. 
— Nu vă speriaţi, reluă Tom scoţând scrisoarea. Şi nu stri

gaţi, urmă el, desfăcând hârtia. 
— Nu, nu lăsaţi-mă să văd ! 
— Cred că n'o să vă vie rău, nici n'o să vă dedaţi la al*e 

demonstraţiuni de soiul acesta. 
— Nu, vă promit. 

„ — Nici n'o să vă repeziţi în sala mare ca să-i spuneţi de
spre ce e vorba ? adaogă Tom, căci, vedeţi, acestea le voi face eu 
pentru dvs. Nu-i bai, liniştiţi-vă. 

— Haide odată, făcu văduva, lăsaţi-mă să citesc. 
— Iată, replică Tom Smart, care plasă scrisoarea în mâi

nile văduvioarei. 
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Văicărelile sărmanei femei, Jupă ce citi, ar ti pătruns o 
inimă de piatră... Tom avea inima simţitoare, astfel că-i fu pă
trunsă de-oparte şi de cealaltă. Văduva se svârcoli pe scaun 
lrângându-şi mâinele. 

— Oh, trădare! oh, sceleraţi bărbaţi! oh., oh, striga ea. 
— De speriat, scumpă doamnă, dar calmaţi-vă. 
— Nu, nu voi să mă calmez, sughiţă văduva. N'am să găsesc 

niciodată un om care să-1 iubesc ca pe el. 
— Ba, da ; ba, da, oh ! Da, dragă coniţă strigă TonTTăsand 

să-i isbucnească o ploae de lacrămi enorme pe nenorocirile vă
duvei. 

El trecu o mână în jurul taliei sale, în energia compasiu
ne! şi văduva, în aiureala mâhnirei ei, strângea mâna lui Tom. 
Ea privi faţa voiajorului, el dichisul ce-i înconjura şi-şi surâ-

s eră printre lacrimi : Tom se plecă peste ea, îi contemplă trăsă
turile şi-i surâse din nou. 

N'am putut descoperi dacă Tom sărută văduva în acel mo-
ttient. Spunea adese-ori lui unchiu-meu că n'a făcut aşa ceva, dar 
a ci eu mă îndoesc. Intre noi, domnilor, îmi închipui că a sărutat-o. 

Oricum o fi, Tom aruncă pe lungan afară şi se căsători cu 
^'aduva în aceiaş lună, II vedeai adeseori plimbându-se în vecină
tate cu iapa Iui mofturoasă care întindea din greu cariola bru
t ă r i e cu roatele stacojii. După mulţi ani, se retrase din afaceri 
Şi merse în Franţa cu nevastâ-sa. Vechea casă fu atunci dărâ
mată. 

Bătrânul scrutător luă cuvântul după comi-voiajor. 
— îmi permiteţi, zise el, să vă întreb ce a ajuns fotelul ? 
— E de remarcat că a pârâit mult în noaptea nunţei, dar 

•̂  om. Smart nu putea spune pozitiv daca aceasta era de plăcere 
s au ca. o urmare a suferinţelor corporale. Cu toate acestea,. Tom-
f e l i n a mai mult asupra cauzei din urmă, căci de atunti nu l a 
ln,ai auzit.. , . 

— Şi toată lumea a crezut povestea as ta? întrebă cel cu 
l ! l utra afumată, îndopându-şi pipa. 

— Toată lumea, afară de duşmanii lui Tom. Aceştia spu
neau că este o braşoavă. Alţii pretinseră că era pilit, că a visat 
jwate1 acestea şi că şi-a greşit pantalonii. Dar nimeni nu s'a oprit ̂  
" a ce spuneau ei. 

— Tom-Smart susţinea că totul este adevărat ? 
-r Fiecare vorbă. . . . . 
Şi unchiul d-tale ? . . 
— Fiecare literă. 
— Ce mai pereche de şmecheri, trebue să fi fost amândoi ! 
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CAP. XV 
In care se gSseşte fMolul portret a două persoans distinse şi o 
exactă descriere a unul dejun ce avu loc în casa de pe moşia lor. 
Acel dejun aduse vizita unei vaihi cunoştinţe şi începutul altui 

capitol. 

Conştiinţa reproşa d-lui Pickwick oropsirea amicilor săi 
de la Păunul de Argint şi în dimineaţa celei de a treia zi după 
alegeri, era gata să iasă pentru a-i vizita, când fidelul său ser
vitor puse în mâinile sale o carte de vizită pe care stătea gravat 
în litere gotice, inscripţiunea ce urmează : 

Zi) -na Jieo, Qnu/i&t, 
Peştera Eatanswill 

— Persoana aşteaptă, zise Sam. 
—• Pe mine mă vrea ? 
— Pe dumneata în particular şi fără înlocuire, cum zice 

secretarul particular al lui belzebut când e să ridice pe doctorul 
Faust. Expres de dumneavoastră întreabă el. 

— El ? Atunci, e un domn ? 
— Şi dacă nu e unul, e totuşi-o imitaţie îngrijită. 
— Dar cartea e a unei cucoane. 
— Ge are a face, eu de la un domn am primit-o. Aşteaptă 

în salon şi zice că are să aştepte, fie ziua toată, numai, să vă 
vadă. 

Aflând această determinare, d-1 Pickwick scoborî î n vor
bitor. U n om grav şedea. Se ridică prompt văzând- să intră fi
lozoful nostru şi zise cu un aer de profund respect : 

— Domnul Pickwick, bănuesc. 
— Da, domnule. 
— Perrrifteţi-rni, domnule, să mă onorez a vă strânge 

mâna. Permiteţi-mi să v'o şi scutur. 
— Cu plăcere, răspunse d-1 Pickwick. 
Străinul scutură mâna ce i se oferise şi continuă cam aşa.: 
— Domnule, renumele ni-a vorbit de dva. ea de un sa

vant archeolog. Vuetul descoperirilor dvs. a atins urechea d-nei 
Leo Hunter t soţia mea, d-le ; eu sunt numai d-1 Hunter, d-1*. 

Aci omul grav se opri, ca şi cum ar fi crezut că tf-I" Pick-
wick ar fi fost zăpăcit de această comunicare ; dar văzând că 
filozoful rămăsese perfect calm, continuă în aceşti termen» : 

— Nevasta mea, d-le, d-na Leo Hunter, este mândra dt 
a număra.Pjnnţre cunoştinţele sale pe toţi ce i cari- »*au ilustrat 
prm;JMcrărtîe lor, prin talentele Ic*. Permiteţi-mi» 4-Pt, de 9 
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plasa în această listă numele de Pickwick, cât şi cele ale con» 
fraţilor săi din clubul ce a fondat. 

— Aşi fi prea fericit, d-le, să fac cunoştinţa unei doamne 
atât de distinsă. 

—i Prea o veţi face, d-le. Mâine dimineaţă dăm un mare 
dejun, o sărbătoare câmpenească cu un considerabil număr din 
cei ce ş'au făcut celebri prin lucrările lor, prin talentele lor. 
Acordaţi d-nei Leo Hunter satisfacţiunea de a vă vedea la 
Peşteră. 

— Cu cea mai mare plăcere. 
— Doamna Leo Hunter dă multe asemenea dejunuri, d-le, 

Sala minţii, efluviile spiritului *)< c u m a observat cu un senti
ment plin de originalitate cineva care a adresat un sonet d-nei 
Hunter, asupra acestor dejunuri. 

— Era celebru prin lucrările, prin talentele sale ? în
trebă d-1 Pickwick. 

— De sigur, d-le. Toţi cunoscuţii d-nei Hunter sunt numai 
celebrii prin lucrările lor, prin talentele lor. E o ambiţiune a sa, 
d-le, de a nu avea alte cunoştinţe. 

— E o prea nobilă ambiţiune. 
— Când voi informa d-na Hunter că această remarcă este 

căzută depe buzele dvs., d-le, se va simţi mândră, şi chiar cu 
drept cuvânt. Aveţi cu dvs., d-le un gentilom, care, cred, a pro» 
dus oarecari mici poeme de mare frumuseţe ? 

— Amicul meu Snodgrass are mult gust pentru poezie. 
— Ga şi d-na Hunter, d-le. Adoră poezia, d-le ; e nebună, 

d-le, dupe poezie. Aş putea spune că tot sufletul ei, ţot spiritul 
e i sunt, frământate în poezie. Poate că aţi întâlnit oda sa La o 
broască expirândă. 

— Asta n'o cred. 
•— Mă mir. A făcut enormă senzaţie. Original, oda a a-

Părut în Magazinul Damelor şi era semnată cu. un H urmat de, 
5 steluţe. începe aşa : 

Te pot vedea, însângerată şi flămândă, 
Gu burta'n sus.întinsă, făr 'de suflu îneă-? 
P o t contempla eu, oare, făptura ta murindă. 

Şi-atâta de plăpândă, 
Svârlită pe o stâncă, 
O, broască expirândă ? ? 

— încântător, exclama d-1 Pickwick. 
~ Frumos, ! zise omul grav, şi-atât de simplu J 

_ •— Sublim. 
— Strofa următoare e şi mai mişcătoare. Vroiţ i ea- v*6 

r e p n ? V L : 

„• -=v.')'JcSS8* p t reason, flow ol soul, citaţie afurisii provwoMtft, prta care 
UD Poet al epocii persifla reuniunile unde nu era nimic de roâncaf; nm de siut 



— Vă rog. 
- Iat-o, continua omul grav pe un ton şi mai grav 

Spune-mi de nu copii, cu vocea lor urlândă 
Şi aere de demoni, deşi mici nătărăi, 
Nu te-au vânat ei, oare, pe tine rătăcindă, 

Departe de-a ta undă, 
Cu buldogi şi dulăi ? 
O, broască expirândă ! ! 

— Frumuşel exprimat, zise d-1 Pickwick. 
— E un diamant, d-le. Dar o să auziţi pe d-na Hunter 

recitând această odă. Ea singură poate să o pue în valoare. Mâi
ne, d-le, o va recita în costum. 

— In costum ! 
D-1 Pickwick avu un fior : o poetă în costum de broască? 
— Sub figura Minervei... Dar uitai... e un dejun costumat. 
— Asta e asta ! se exprimă d-1 Pickwick, aruncând un 

ochi pe propria-i persoană. Nu pot cu nici un chip să mă tra
vestesc. 

— De ce nu, d-le ? de ce nu ? Salomon Lucas, ovreiul, 
în strada mare, are rnii de îmbrăcăminţi de fantezie. Veţi vedea 
câte caractere convenabile vroiţi şi puteţi alege : Platon, Ze-
non, Epicur, Pitagora, toţi fundatori de cluburi. 

— Ştiu bine, dar cum nu mă pot compara cu nişte oameni 
atât de mari, nu mi-aş putea permite să le port costumul. 

Omul grav medita adânc câteva minute şi zise în fine : 
— Reflectând, d-le, nu ştiu dacă d-na Leo Hunter n'ar 

fi mai încântată să prezinte oaspeţilor săi o persoană de cele
britatea d-vs., în costumul său obicinuit, de cât într 'un amba
laj strein. Cred. că pot lua asupră-mi să vă promit în numele 
d-nei Hunter că ar face ea o excepţie în favoarea d-vs. Da, d-le, 
sunt în totul încredinţat că pot să vă promit. 

— In- acest caz, răspunse d-1 Pickwick, voi avea marea 
plăcere să răspund invitaţiunii d-vs. 

— Dar va fac să vă pierdeţi timpul, d-le, zise dintr 'o dată 
omul grav, cu un ton de pătrundere. Cunosc valoarea timpului, 
d-le, şi nu. vrpesc.să vă reţin mai mult. Voi spune, dar, d-nei 
Hunter că. poate ' să vă aştepte cu încredere, cât şi pe iluştrii 
d-vs. prieteni. Adio, d-le ! Sunt mândru că am văzut un atât de 
eminent personaj. Nici un pas, d-le, nici o vorbă. Şi fără să dea 
d-lui Pickwick răga* să răspundă, d-1 Hunter se îndepărtă grav.' 

Filozoful îşi luă pălăria şi merse la Păunul de Argint. 
D-1 Winkle vorbise deja de balul deghizat. 

— D-na Pot t merge, fură primele cuvinte cu care salută pe 
mentorul său. 

— Ah, ah ! făcu d-1 Pickwick. 
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— Sub figura lui Apolon. Numai că d-1 Pott se opune la 
tunică. 

— Are dreptate. Are perfectă dreptate, zise savantul cu 
emfaza. § 

— Da, astfel că va purta o rochie de satin alb cu fluturi 
de aur, 

— N'ar fi, oare, greu de recunoscut personagiul său ? în
trebă d-1 Snodgrass. 

— Asta, n'a ! ripostă d-1 Winkle. N'o să i se vadă lira ?, 
— Adevărat, nu mă gândisem la liră. 
— Şi eu, zise atunci d-1 Tupman, merg în bandit. 
— Ce face ? strigă Pickwick, examinându-şi amicul cu o 

severitate solemnă, n'ai să pretinzi, d-le Tupman că intenţiunea 
d-tale e să porţi un mintian de catifea verde cu pulpanele de 
două degete numai de lungi ? 

— Cu toate acestea, tocmai aceasta mi-e intenţiunea, d-le, 
răspunse cu căldură d-1 Tupman, şi de ce nu, mă rog ? 

— Pentrucă, 2ise d-1 Pickwick, considerabil necăjit, 
pentru că eşti prea bătrân, d-le ! 

— Prea bătrân ! strigă d-1 Tupman. 
— Şi dacă mai e nevoe de alt motiv, pentru că eşti prea 

gros, d-le. 
Figura d-lui Tupman deveni purpurie. 
— D-le ! strigă el, asta e o insultă... 
— D-le ! replică d-1 Pickwick pe acelaş ton, dacă ai să 

apari naintea mea într 'o vestă de catifea verde şi cu pulpanele 
lungi numai de două degete, asta ar fi pentru mine o mult mai 
gravă insultă, 

— D-le, d-ta eşti un impertinent ! 
— D-le, d-ta eşti un altu! ! 
D-1 Tupman înainta un pas şi aruncă d-lui Pickwick o 

privire de defiu. D-1 Pickwick îi întoarse o privire asemănă
toare, concentrată într 'un focar devorant prin mijlocirea lune
telor sale. D-1 Snodgrass şi d-1 Winkle rămaseră nemişcaţi, îm
pietriţi de a vedea o astfel de scenă între astfel de oameni. 
După o scurtă pauză, d-1 Tupman reluă pe un ton mai scăzut, 
dar profund de accentuat : 

— M'ai făcut bătrân, d-le ! 
— Da. 
— Şi gras. 
— O repet. 
— Şi impertinent." 
— E adevărat. 
Fu un minut de tăcere care te sperie. 
— Legătura mea de persoana d-vs., d-le, reporni a-l Tup

man, vorbind cu o voce tremurândă de emoţie, ridicându-şi în 
acelaş timp manşetele : legătura mea de persoana d-vs., este 

U 
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mare, toarte mare ; dar îmi trebue să iau asupra aceleiaşi per
soane o răsplată sumară. 

— înaintează, d-le, replică d-1 Pickwick. 
Stimulat prin natura excitantă a acestui dialog, omul ne

muritor luă imediat o atitudine de paralitic, încredinţat fără 
nici o îndoială, cum presupuseră şi cei doi martori ai scenei, că 
asta era o postură defensivă. 

Din fericire d-1 Snodgrass se precipită între cei doi com
batanţi cu riscul iminent de a primi în tâmplele sale câte o lo
vitură de pumn din partea fiecăruia. 

— Ce face ? strigă el recâştigând de-odată darul vorbi, 
ce excesul mirării îi răpise până atunci. Ce face ? D-le 
Pickwick, dvs ? asupra căruia ochii universului sunt aţintiţ i ! 
D-le Tupman, d-ta care eşti luminat ca şi noi, de scânteia di
vină a numelui său ! Ce ruşine, domnilor, ce ruşine ! 

Tocmai cum urma lăsată de plumbul unui creion cedează 
la dulcea influenţă a unei gume elastice, tot aşa brazdele neo
bicinuite, imprimate de o supărare trecătoare pe fruntea senină 
şi deschisă a d-lui Pickwick, se şterseră gradat în timpul dis
cursului tânărului său amic. încă vorbea acesta şi deja fisiono-
mia filozofului îşi reluă expresia sa, atât de benină în mod o-
bicinuit. 

— Am fost. prea aspru, zise d-1 Pickwick, prea aspru. 
Tupman, mâna d-tale. 

Un nour sumbru ce acoperea figura d-lui Tupman se îm
prăştie la aceste cuvinte şi strânse călduros mâna amicului său 
răspunzând : „Am fost prea aspru şi eu". 

— Nu, nu, reluă cu precipitare d-1 Picwick eu sunt de 
vină : vei pune mintianul de catifea verde. 

— Nici de cum, nici de cum. 
— Ca să mă obligi, îl vei pune... 
— Ei bine, am să-1 pun, dar. 
Fu,în consecinţă, decis ca d-1 Tupmctn, d-1 Winkle şi d-1 

Snodgrass să poarte costume de fantezie ; aşa, dar, d-1 Pick
wick fu antrenat prin căldura sentimentelor sale să aprobe o 
conduită de la care excelenta sa judecată l-ar fi împiedicat. Nu 
s'ar putea găsi o probă mai frapantă, însă, asupra blândeţei 
caracterului său, chiar când evenimentele' ce povestim aci ar fi 
fost pe "de-antregul produsul imaginaţiei. 

D-1 Leo Hunter nu exagerase resursele d-lui Salomon 
Lucas. Costumele sale erau numeroase, nenumărate : nu toc
mai strict clasice, poate, nu pe deantregul noui şi fără să repre
zinte precis modelele vreunui veac, nici ale unei ţări ; dar toate 
erau mai mult sau mai puţin împodobite cu stârlici de metal 
şi sticlă, şi ce, oare, e mai frumos ca stârlicii din paiote ? S'ar 
putea obiecta că nu fac nici un efect la soare, dar toată lumea 
ştie că ele vor scânteia din moment ce se vor aprinde lumânări. 
Ori când vrei să dai baluri costumate în timpul zilei, dacă cos-
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tumeie nu vor străluci cum ar fi lucit la lumina artificială, gre
şeala nu e a paiotelor, ci fn întregime e a indivizilor cari dau 
baluri în matineu. Acestea fură argumentele convingătoare aie 
d-Iui Salomon Lucas şi sub influenţa lor, d-nii Tupman, Win
kle şi Snodgrass se angajară să poarte deghizării* ce gustul şt 
experienţa le recomandară ca mai admirabil apropiate cauzei. 

O călească fu închiriată de pickwickieni, în hotelul lor; 
alt cupeu, tras din acelaş loc, trebuia să transporte d-na şi d-1 
P o t t pe domeniile d-nei Hunter . Ca o delicată mulţumire a in
citaţiei ce primise, d-1 Pott prezisese deja cu încredere în Ga-' 
zeta Eatanswill-uiui că Peştera ar oferi o scenă încântătoare, 
pe cât de variate, ps atât de delicioasă, o orbitoare vatră de fru
museţi şi de talente, un spectscol atrăgător de ospitalitate şi 
prodigalitate, şi mai cu seamă un grad de splendoare îndulcit 
de gustul cel mai delicios ; un lux înfrumuseţat de o perfectă 
armonie cât şi de cel mai ales bon-ton, pe lângă cari minunile 
fabuloase ale celor o mie şi una de nopţi ar fi părând reîmbrâ-
cate atât de lugubre şi atât de sumbre în cât numai spiritul u-
nui inimă-acrâ grosolan ar îndrăzni că stropsască cu seninul său 
de invidie preparativele făcute de ilustra şi virtuoasa damă, — 
altarului căruia este oferit acest umil tribut de admiraţie. 

Această ultimă ^rază era un muşcător sarcasm contra In
dependentului, care nefiind invitat la sărbătoare, afectase în 
ultimele sale patru mimare o întoarcere către ridicul şi care-şi 
imprimase giumbuşlucurile în această chestie cu cele mai mari 
caractere, scriind — ceia ce e şi mai trist — toate adjedictivele 
cu litere majuscule. 

Dimineaţa sosi. Era un seducător spectacol de a vedea 
pe d-1 Tupman în complet costum de brigand, cu o vestă atât 
tie strâmtă că-i eşea dosul şi umerii prin ea. Porţiunea supe
rioară a picioarelor sale se găsea comprimată în chiuloţi de ca
tifea, pentru cari toţi briganzii au o slăbiciune atât de neînţe
les. Era o plăcere sâ-i vezi mustăţile răsucite şi gulerul cămă
şii deschis, din care cămaşă îi eşea faţa şi mai deschisă; era o 
•plăcere să-i contemplezi pălăria în formă de căpăţână de za
hăr, decorată cu panglici de toate culorile, ce brigandul era 
obligat să o poarte pe genuchi, căci nici un muritor n'ar şti 
cum să-şi ţie pe cap o asemenea pălărie în trăsură închisă. Apa
riţia d-lui Snodgrass era de asemenea agreabilă şi veselă : a-
vea ciorapi lungi de satin albastru, pantofi de satin de mătase: 
capul îi era adumbrit de o cască greacă şi, cum toată lumea o 
ştie, după cum afirma şi d-1 Lucas Salomon, poseda astfel cos
tumul zilnic şi autentic al trubadurilor din timpurile cele mai 
neguroase până în epoca când se curăţase şi cel din urmă după 
faţa pământului. 

Caleaşca care transporta brigandul şi trubadurul se opri 
înapoia cupeului d-lui Pott, care cupeu, el însuşi, era oprit la 
noarta d-lui Pott, care poartă se deschise şi printre strigătele 
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prosumei se putu «ări marele ziarist, învesmântat ca un otiţet 
de justiţie rus şi ţinând în mâna sa un teribil knut. elegant 
simbol al puterii redutabile ce poseda Gazeta, şi a teribilelor 
flagelaţiuni ce aplica ea culpabililor politici. 

— Bravo ! strigară d-nii Tupman şi Snodgrass văzând o 
asemenea alegorie în mers. 

— Bravo ! repetă vocea d-lui Pickwick din fundul culoa* 
rului. 

— Hu ! ' H o , Pott ! Ne-ne-nea, Pott ! behăhăi prostimea, 
In timpul acestor saluturi cordiale, editorul urcă în cu-

pea, surâzând cu un soi de demnitate graţioasă, ceea ce demon
stra suficient că-şi simţea puterea şi ştia cum s'o exercite. 

După el, se văzu eşind din casă d-na Pott , care ar fi se
mănat leit cu Apollon dacă n'ar fi fost în fuste. E a era condusă 
de d-1 Winkle şi acesta, cu hăinuţa sa roşie, s'ar fi făcut uşor 
de recunoscut ca un abil vânător, dacă n'ar fi semănat în accdaş 
tump şi cu un factor poştal londonez. In fine, apăru d-1 Pick
wick şi fu aplaudat de copii, tot atât de sgomotos ca şi ceilalţi, 
probabil pentru că pantalonii săi ca şi ghetele sale treceau în 
ochii lor de profani ca oarecari resturi ale antichităţii. 

Cele două trăsuri se îndreptară împreună către locuinţa 
d-nei Hunter ; aceea ce avea pe d-1 Pickwick, purta pe capră 
şi pe Sam Weller, care trebuia să ajute.la servici. 

Toţi indivizii, oameni şi femei, băeţi şi fete, copii si bă
trâni, care erau adunaţi să vadă vizitatorii în costumele lor. le
şinară de delici când zăriră pe d-1 Pickwick dând braţul de-o-
parte brigandului, de alta trubadurului : dar când d-1 Tupman, 
pentru a-şi face intrarea în stil, se sforţa să-şi fixeze pe cap 
pălăria sa ascuţită, strigăte tumultuoase se ridicară, atât cât 
nu se mai auzise nici odată mai nainte. 

Imensele şi somtuoasele preparative ale serbării reali
zară complet profeticele laude ale lui Pott, asupra fabuloase-
lor minuni clin o mie şi una fie nopţi (deşi era în plină zi) şi 
contraziceau, în acelaş timp, insinuaţiunile perfide şi înveni
nate ale Independentului. Grădina care avea întinderea mai de 
un pogon, era plină de lume. Nicăeri n'ai fi văzut o astfel de 
vatră de frumuseţe, de eleganţă şi de literatură. Tânăra lady, 
care făcea poazia în Gazeta Eamtswill-ului, se îmbrăcase, sau 
mai de grab se desbrăcase, într 'un costum de odaliscă. Ea se 
sprijinea pe braţul unui tânăr gentilom, care făcea critica şi 
care trăgea pe el, destul de convenabil, uniforma de feld-mare-
şal, mai puţin cişmele. Era o armată de genii de aceiaş forţă şi 
brice persoană rezonabilă ar fi privit ca o suficientă cinste să 
se găsească acolo cu ei ; dar era ceva si mai şi, era o jumătate 
duzină de lei din Londra, — autori, autori sadea, cari au scris 
cărţi întregi şi cari au tipărit cărţi. Se putea vedea cum mer
geau ca oamenii de şir, surâzând, vorbind, da, şi spunând chiar 
prostii, bun înţeles cu intemiunea benină de a se face inteli-
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gibili oamenilor vulgari ce îi înconjurau. Mai era iacă o bandă 
de muzicanţi în pălării de carton aurit, patru cântăreţi, aşa zis 
•Italieni, în costumul Ion naţional, costum prea murdar — în 
.paranteză. In fine, pe deasupra tuturor, şi lăsând să debordeze 
•orgoliul şi plăcerea ce încerca, având întruniţi împrejurul ei 
aţâţi indivizi distinşi, era d-na Leo Hunter, travestită în Mi
nerva, ce-şi primea1 compania. 

— D-1 Pickwick, doamnă, zise un servitor, şi acest ilus
tru personaj se apropie de divinitatea prezidentă având cele 
două braţe petrecute pe sub cele ale brigandului şi trubaduru-' 
lui şi ţinându-şi pălăria în mână. 

— Ce ? Unde ? strigă jâ-na Hunter tresărind cu o exal
tare imensă. 

— Aci doamnă, zise d-1 Pickwick cu o voce mieroasă. 
— Să fie oare posibil să am în realitate satisfacţiunea de 

a vedea pe d-1 Pickwick, el însuşi ! ! ! 
— In persoană, doamnă, replică filozoful, salutând foarte 

adânc. Permiteţi-mi să prezint amicii mei, d-1 Tupman, d-1 
Winkle, d-1 Snodgrass, autoarei Broaştei expirânde. 

Puţine persoane, afară de cele ce au încercat, ştiu cât e 
de dificil să saluţi cu chiuloţi strâmţi de catifea verde, cu 
vestă lipită şi cu o pălărie cât o căpăţână de zahăr, sau cu o 
redingotă de satin albastru şi cu ciorapi de mătase, sau — şi 
mai cu moţ — cu jartiere şi cu cisme ruseşti, — mai cu seamă 
când toate aceste efecte nu sunt croite pe cei ce le poartă, ci 
sunt fixate fără cea mai uşurică atenţiune asupra dimensiunilor 
respective ale îmbrăcăminţii şi ale îmbrăcatului. Nici odată nu 
s'au văzut contursiuni asemănătoare celor ce făcea d-1 Tupman 
ca să pară mai la el acasă şi mai graţios ; nici odată nu s'aii 
văzut posturi atât de ingenioase ca acelea ale tovarăşilor săi 
între ale deghizărei. 

— D-le Pickwick, zise d-na Leo Hunter, trebue să-mî 
promiteţi a rămâne lângă mine toată ziua. Sunt aci sute de per
soane cărora trebue absolut să vă prezint. 

— Sunteţi prea bună doamnă, răspune d-1 Pickwick. 
— Mai întâi şi întâi, iată fiicele mele ; le şi uitasem, zise 

Minerva, arătând cu un aer neglijent două domnişoare perfect 
dezvoltate, care puteau avea între douăzeci şi douăzeci şi doi 
ani şi care purtau, una ca alta, costume de copii. Asta pentru a 
le face mai modeste sau pentru a face pe mama lor să pară mai 
tinerică ? D-1 Pickwick, nu ne informează clar. 

— Sunt fermecătoare, zise d-1 Pickwick, când aceste 
două amabile copile se retraseră, după ce-i fură prezentate. 

— Domnule, replică d-1 Pott cu un aer maiestos, e că ele 
seamănă cu mama lor ca două picături de apă. 

— Taci răutăciosule ! strigă veselă d-na Hunter, lovind 
cu evantaiul braţul editorului (Minervă cu evantai !) 

— Cert, scumpă d-nă Hunter, reluă d-I Pott, Care era trom-
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peta oficială a Cavernei. Ştiţi foarte bine că anul trecut, când 
portretul d-vs. era la expoziţie, toată lumea întreba dacă era 
al d-vs„ ori al celei mai tinere din fiicele dvs., căci vă asemănaţi' 
într 'atâta că mijloc de a face diferenţă nu era. 

— Ei bine, chiar aşa de ar fi, ce nevoe ai să repeţi a^ 
ceasta faţă de streini ? replică Minerva acordând o altă lovi» 
tură de evantai leului adormit al Gzzetei Eatanswill-ului. 

— Conte, conte ! strigă d-na Hunter unui individ ce-i 
trecea prin raza vederii şi care purta o uniformă streină, ter
minată cu mustăţi enorme. 

— Ah ! Foi f reţi la mine ! zise contele întorcându-se. 
— Vroi să vă prezint unul altuia : doi oameni atât de spi

rituali. D-le Pickwick, sunt fericită să vă prezint contele 
SmorltorL. D-na Hunter adaogă la urechea filozofului : Faimos 
strein, care strânge material pentru lucrarea sa asupra Englite« 
rii, ştiţi ? — Contele Smorltork, d-le Pickwick. 

D-l Pickwick salută contele cu toată reverinţa datorită 
unui aşa de mare om şi contele trase tabletele sale pentru luat 
notiţe. 

— Cum se zici, madam H u n t ? întreabă contele surâzând 
graţios damei încântate. D-l Pigwig... avocat, eşti aşa ? Ved* 
asta ; scris la mine, domnule Bigwig *). 

Contele înregistrase pe d-l Pickwick în condicuţa sa, 
ca pe un gentilom ce se însărcinează cu afacerile altora sr a i 
cărui nume era derivat din însă-şi profesia sa, când d-na Hun
ter îl opri zicând : 

— Nu, nu, conte. Pick-wick. 
— Haha, ved. Pik, botez ; Fig, familie. Forte, forte bine, 

Cura mergeţi Fig ? 
— Prea bine, vă mulţumesc, răspunse d-l Pickwick cu 

afabilitatea-i obicinuită. E mult de când sunteţi în Anglia ? 
•— Lung, forte lung timp. Doi saptamuni... mai... 
— Rămâneţi încă multă vreme ? 
— Ainţ saptamun. 
— Aveţi mult de lucru, urmă d-l Pickwick, surâzând, 

pentru a strânge în aşa scurt timp materialul ce vă necesită. 
— Eh, ale tot strins. zise contele. 
— I n adevăr ? ! se miră d-l Pickwick. 
— Ale tot aici, adaogă contele lovindu-si iruntea cu un 

aer semnificativ. In patria... gros carte... plin note... muxik, 
ştiinţ, poezi, politik, tot. 

— Cuvântul politică, domnule, cuprinde în el însuşi un 
studiu dificil şi de o imensă suprafaţă. 

— Ah ! strigă contele trăgându-şi tabletele, asta forte, 
bine ! Frumos paro l .pentru început kapităl. Kapităl sept şi' 
patruzeci : „Cuvânt politik surprinde în el însuşi...." şi remarca 

») Bigwig—perucă mare, poreclă dată avocaţilor englezi cari o poartă 
tn pledoarii. 
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d-lut PickwicK t u notată în tabletele contelui Smdrltork cu 
adăogirile şi variantele ocazionate de imaginaţia sa arzătoare şi 
de cunoştinţa sa imperfectă a limbii. 

— Conte, zse d-na Leo Hunter. 
— Madam H u n t ? răspunse contele. 
— Iată pe d-I Snodgrass, un amic al d-lui Pickwick şi 

un poet. 
— Aştept, aştept, strigă contele şi iar trase cărţulia.-

Cart poezi ; kapităl literari amici, nume Snob-gras. Forte, for
te bine. Prezentat la Snob-gras, amic de la Pik-Fik, Madam 
Unt,, care alţi delicaţi poemi produs. Cum se chiam ? Brosea..'. 
Brosca suspinată. Forte, forte bine. Şi contele strânse tabletele, 
făcu mii de reverinţe, mii de mulţumiri şi se îndepărtă, încre
dinţat că adăoga la cunoştinţele sale asupra Engliterii cele mai 
importante şi cele mai utile observaţiuni. 

— Un om de speriat ! se miră Minerva. 
— Un filozof profund ! adaogă Pott . 
— Un spirit foarte pătrunzător ! continuă d-1 Snodgrass. 
Un cor de invitaţi relevară laudele contelui Smorltork, 

scuturând grav capetele şi spunând într 'o voce unanimă : „de 
speriat ! " 

Cum entuziasmul în favoarea contelui se aprindea din 
ce în ce, laudele ar fi fost celebrate până la finele serbării, dacă 
cei patru, aşa zişi cântăreţi italieni, "aranjaţi în jurul unui măr 
pitic, ca să producă un mai pitoresc efect, nu s'ar fi pus să de
ruleze cântecele lor naţionale. Trebue să mărturisesc că ele 
nu păreau de loc de o execuţie prea grea şi tot secretul părea 
că consistă din aceia că trei aşa zişi cântăreţi italieni grănguriau 
pe când cel de al patrulea miorlăia. Această interesantă buca
tă fiind terminată în aplauzele întregii societăţi, un tânăr în
cepu să se strecoare printre beţele ce sprijineau un scaun, să 
sară pe deasupra, să se urce pe dedesubt şi să se -schimonosea
scă făcând orice lucru imaginabil, afară de acela de a se 
aşeza pe el. In fine, îşi făcu o cravată cu picioarele şi şi-Ie ataşă 
de gât ; apoi arătă cu câtă uşurinţă o creatură omenească poate 
lua forma unui broscoi. Numeroşii spectatori erau transportaţi 
de fericire şi de admiraţie. Puţ in mai. apoi, se auzi ceva bâzâind : 
era voces d-nei Pot t şi auditorii ei plini de curtoazie îşi ima
ginară că aud un perfect cântec clasic, un adevărat cântec de ca
racter, căci Apollon era un compozitor şi compozitorii cântă 
foarte rar propriile lor opere şi încă şi mai puţin pe ale celor
lalţi. I n fine, d-na Hunter înainta şi recită nemuritoarea ei odă : 
La o broască expirândă. Braoo, brava, bravi, bis, încă se auziră 
şi ea mai recită odată. Era gata să o. reciteze a treia oară, dar 
majoritatea oaspeţilor săi, gândind că e timpul să mănânce 
ceva, strigară că ar fi o ruşine să se abuzeze de bunătatea d-nei 
Hunter . In zadar d-na Hunter protestă că era cu totul dispusă 
să reciteze oda sa încă odată ; amicii săi erau noliticoşi, prea, 
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discreţi, prea îngrijiţi de sănătatea sa pentru a consimţi să o 
mai audă, încă, sub orice pretext. Sala de reîmprospătare fu, 
dar, deschisă şi toţi cei ce erau veniţi la d-na Hunter se preci
pitară în tumult pentru a ajunge cei din tâi. Ştiau ei, în adevăr, 
că obiceiul acestei ilustre doamne era să facă un dejun pentru 
cincizeci şi invitaţi uni pentru trei sute ; sau, în alţi termeni, 
să hrănească leii cei mai remarcabili şi să lase micile animale 
să iasă cum vor putea din încurcătură. 

— Unde e d-1 Pott ? întrebă d-na Hunter ocupându-se cu 
plasarea suspomeniţilor lei în jurul său. 

— Uite-mă aci ! răspunse editorul din fundul cel mai re
tras al camerii, scos din orice speranţă de nutriment, afară nu
mai dacă gazda n'ar fi făcut ceva extraordinar pentru el. 

— Vroiţi să veniţi până aici ? îi strigă ea. 
— Oh, vă rog, nu vă turmentaţi pentru el, întrerupse 

d-na Pott cu vocea cea mai obligatorie. Vă daţi prea multă os
teneală pentru el, doamnă Hunter. Ii e foarte bine acolo. Nu e 
aşa, scumpul me^i, că eşti foarte bine acolo ? 

— De sigur, amorul meu, replică nenorocitul de Pott cu 
un trist surâs. Vai, la ce mai servea knutul ? Braţul nervos 
care-1 făcea să cadă pe oamenii publici cu o vigoare gigantesca, 
era paralizat numai de o aruncătură de ochi a imperioasei d-nr. 

D-na Hunter privi în jurul său cu triumf. Contele Smorl-
tork era activ ocupat să ia note de conţinutul blidelor; d-1 Tup-
man cu graţia ce niciodată n'a desfăşurat toţi briganfeii Italiei, 
făcea diverselor leoaice onorurile unei salade de homari; d-1 
Snodgrass, substituindu-se tânărului gentleman însărcinat cu 
criticele acerbe ale Gazetei Eafanswill-uhii, era cufundat într 'o 
pasionată disertaţie cu juna lady care făcea poezia? d-1 Pick
wick, în fine, se făcea universal agreabil : nimic nu părea că 
lipseşte acestui cerc ales, când d-1 Hunter, al cărui departament 
în aceste ocaziuni era de a se ţine în picioare la uşa şi de a 
vorbi celor mai puţin importanţi, strigă din toate forţele sale 
Minervei : 

— Scumpa mea, iată pe d-1 Charles Fitz Marshall. 
— In fine. strigă d-na Hunter. Cu câtă nerăbdare l-am 

aşteptat. Domnilor, vă rog, lăsaţi să treacă d-1 Fitz Marshall. 
Dragul meu, spune-i d-lui Fitz Marshall să vie să mă găsească 
numai de cât, să-1 cert că vine atât de târziu. 

— Iată, scumpă doamnă, zise o voce potolită. Atât de re
pede, cât şi posibil. Mulţime, de speriat mulţime ; camera um
plută stup. Foarte dificilă apropiere, prea dificil. 

Cuţitul şi furculiţa d-lui Pickwick căzură. Privi pe d-1 
Tupman, care de asemenea lăsă să-i cadă furculiţa, părând tare 
dispus să se ascundă în pământ. 

— Ah, strigă vocea, când posesorul ei îşi deschise o tre« 
crre printre douăzeci de turci, de ofiţeri, de cavaleri şi 
Caroli ai 2-lea. ce formau o ultimă baricadă între el si masă. 
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Iată-mi hainele netezite, — brevet de invenţie—, nici o cuta pe 
haine, — frumuşel călcat, prea frumos ! Nu-mi mai calc linge-
ria, nu-i nevoe, haha . 'straşnică idee, minunat lucru, cilindrezî 
lingeria pe tine, dar te înghesue. Operaţie obositoare, foarte 
obositoare. 

Pronunţând aceste fraze sfârtăcite, un tânăr îmbrăcat în 
ofiţer de marină putu să se apropie de masă şi prezentă privi
rilor speriate ale pîckwickienilor turnură şi trăsături iden
tice cu cele ale d-lui Alfred Jingle. 

De abia avu timpul să ia mâna ce i-o întinsese d n a Hun
ter, când ochii săi întâlni sferele indignate ale d-lui Pickwick. 

— Ui-te, ui-te ! exclamă culpabilul ; uitat ; — ordine 
vizitiilor, — merg chiar eu, — trebue, trebue, — revenit la mo
ment. 

* — Servitorul sau d-1 Hunter va da ordinele, d-le Fitz 
Marshall, zise stăpâna, 

— Nu, nu ! Eu însu-mi. Nu lung, — revenit într 'o cli
pă, replică Jingle şi despăru în mulţime. * 

D-1 Pickwick se sculă plin de indignare. 
— Doamnă, zise el, permiteţi-mi să vă întreb cine este 

acest tânăr şi unde stă ? 
— E un gentilom de mare bogăţie, d-le Pickwick, căruia 

mor de invidie să vă preziint. Contele va fi încântat iarăş să-1 
cunoască. 

•f- Da, da, contaţi pe aceasta, zise d-1 Pickwick cu viva« 
citate. Unde locueşte ? 

— La Bury, hotelul „înger". 
— La Bury ? 
— La Bury Saint-Edmunds, câte-va mile de aci. Dar, 

pentru Dumnezeu, d-le Pickwick, n'ai să ne părăseşti. Nu puteţi, 
d i e Pickwick, să vă gândiţi a pleca atât de curând. 

Cu mult înainte ca d-na Hunter să sfârşească aceste cu
vinte, d-1 Pickwick se înfundase în mulţime şi intrase în gră
dină. El fu repede ajuns de d-1 Tupman ce-1 urmărise de a-
proape şi căruia îi zise : 

— E inutil, a plecat. 
— Ştiu, răspunse d-1 Pickwick cu căldură. îl voi urmări. 
— II veţi urmări, dar unde ? 
— La Bury, hotel „înger" . Cum ştim noi că nu abuzează 

de cine-va şi în acel loc ? A înşelat odată un om de treabă şi 
noi eram cauză inocentă; asta n'are să se mai întâmple, dacă 
pot să-1 împiedic. Vroi să-1 demasc. — Sam ! unde mi-e servi
torul ? 

— Iacă aci, dom'le, zise Sam, eşind dintr 'un colţ mai în
depărtat, unde era ocupat cu examinarea unei sticle de vin de 
madera, ce o şterpelise dupe masă o oră sau două mai înainte. 
Poftiţi, servitorul dumneavoastră, dom'le, mândru de titlu, cum 
spune în public scheletul viu ce-1 poţi vede cu trei gologani. 
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- Urmează-mă imediat 1 reluă d-1 Pickwick. — Tupman, 
dacă rămân la Bury, poţi să mă cauţi când îţi voi seri. Până 
atunci, adio ! 

Dojenile erau inuti le; d-1 Pickwick era animat şi rezolu-
ţiunea sa era luată. D-1 Tupman se reîntoarse la tovarăşii săi -îi 
o oră mai târziu, înecase tot suvenirul despre Alfred Jingle 
sau Charles Fitz Marshall, într 'o sticlă de şampanie şi într 'un 
contradanţ, egal de săltăreţe amândouă. 

I n acest timp, d-1 Pickwick* cu Sam Weller, proţopiţi în 
exteriorul unei trăsuri publice, vedeau din minut în minut cum 
distaiiţa ce-i separa de Bury Saint-Edmunds, diminua. 

CAP XVI. 

Prea plin de avânturi peniru a mai fi rezumat. * 

Nu e lună. tot anul în care natura să îmbrace o mai man
dră înfăţişare ca în luna August. 

Are primăvara farmecile ei şi lună Mai, desigur, este ru
menă şi frumoasă, — splendoarea sa, însă, este prea mărită de 
contrastul ce face cu iarna abia sfârşită. 

August n'are asemenea avantaje. Când soseşte el, simţu
rile noastre sunt dedate cu limpezimea cerului, cu verdele lun
cilor, cu parfumul îmbălsămat al florilor; ceaţa, chiciura, ză
pada şi ţurţuri i de ghiaţă sunt şterşi din amintirea noastră, ca 
şi aspectul trist al feţii pământului, acum atât de învăsmântat, 
Şi cu toate acestea, ce anotimp încântător ! C â m p i i l e , gradi
nele sunt animate de glas. şi viaţă pr in prezenţa muncitorilor; < 
pomii încărcaţi de fructe înclină până la pământ ramurile lor; 
grânelc, adunate în clăi şi snopi graţioşi, cri legănându-se la 
suflu zefirului, ca şi cum să înrâiască şi mai mult secerea ')» 
acoperă peisajul cu un colorit aur iu; o molcomă lene pare răs
pândită în toată natura şi s'ar putea spune chiar că dulcea in
fluenţă a sezonului se întinde până la căruţele ce ochiul le 
prinde în mişcare fără ca urechea să fie supărată de vre-un sgo-
mot lipsit de armonie. 

In timp ce trăsura publică rulează cu repeziciune peste 
câmpiile şi peste gradinele ce se 'ntind dealungul drumului, gru
puri de femei şi de copii, încărcând fructe în coşuri, ori cule
gând spice risipite, opresc un moment lucrul, umbresc faţa arsă 
de soare cu o mână şi mai înegrită şi urmăresc călătorii cu o 
privire curioasă. Câte un prunc viguros, prea crud ca să lu
creze, prea turbulent ca să fie lăsat acasă, se înalţă pe speteaza 
coşului în care e închis 'şi bate din picioare şi strigă fericit. 
Seceretorul îşi opreşte secerea, se îndreaptă, încrucişează bra
ţele şi contemplează trăsura care trece pe lângă el ca un vârte j i 

") Anfilia. tara nordică, recoltează grâul înAueust, 



171 

caii grei, dela carul său rustic, urmăresc atelajul scânteetor şi 
par animaţi de o privire mocnită care «pune clar ceiace poate 
spune privirea unui ca l : : „Aşa ceva e prea frumos să priveşti, 
dar să tragi încet într 'un pământ tare, face mai mult oricum 
decât să sfârâi în galop atât de repede pe un drum doar pră
fuit". I n acest timp, călătorii sbor şi, profitând de o cotitură, 
aruncă o ultimă privire în urma lor: femeile şi copii şi-au re
luat lucru; secerătorul s'a încovoiat din nou; caii de plug ur
mează pasul lor măsurat şi totul se arată, ca mai adineaori, 
plin de viaţă şi de mişcare. 

O asemenea scenă nu putea să nu influenţeze spiritul 
delicat şi atât de ordonat al d-lui Pickwick. Preocupat de rezo-
luţiunea ce luase pentru demascarea veritabilului caracter al 
Iui Jingle, ori unde ar putea să-1 descopere, rămase mai întâi 
tăcut şi visător, gândind la mijloacele ce avea să întrebuinţeze 
pentru reuşita planului său; dar încet-încet atenţiunea îi fu 
atrasă de obiectele înconjurătoare şi în cele din urmă fu atât 
de prins în mrejele plăcerei lor ca şi cum ar fi întreprins acest 
voiaj pentru cea mai agreabilă cauză din lume. 

Delicios peisaj, Sam ! spuse el servitorului. 
— Lasă pe jos ţuguituri le din oraşe şi coşurile fabrici

lor, d-le, răspunse acesta dându-şi una în pălărie. 
— I n adevăr, zise d-1 Pickivick cu un surâs, presupun ca 

n'ai văzut toată viaţa de cât vârfuri ascuţite de case şi coşuri ; 
mortar şi cărămidă. 

— N'am fost numai în servici de han, d-le, replică Sam 
scuturând capul. Am fost odată băgat la un chirigiu. 

— Când asta ? 
— Când am fost aruncat pentru prima oară în lume să 

joc de-a capra cu grijele mele. Aşa dar, pentru ca să încep, am 
fost băgat la un căruţaş şi pe urmă la altul ce ţinea diligente, 
apoi am fost comisionar şi, în fine, valet de han. Acum iată-mă 
servitorul unui gentilom. Voi fi eu însu-mi un boer într 'o 
bună zi, cu o lulea în gură şi cu un leagăn în grădină. Cine 
ştie ? Eu, unul, n'am să fiu surprins de loc. 

— Eşt i adevărat filosof, Sam. 
— Socotesc că aşa ceva curge în sângele familiei, d-le. 

Tatăl meu se ocupă acum de meseria asta. Când mama — am 
mamă vitregă — îl cicăleşte, el se pune pe şuerat; ea se umflă 
ca o ciorbă ce e gata să dea în foc şi-i sparge luleaua, el se 
duce liniştit şi-şi ia a l t a ; atunci ţipă ea cât îi ia gura şi dă în 
atac de nervi; el nu se mişcă, fumează confortabil până ce-şi 
revine dumneaei. Asta, filozofie, d-le! 

— Şi dacă nu, e un foarte reuşit echivalent, răspunse 
râzând d-1 Pickwick. Asta «rebue să-ţi fi fost de mare folos 
în viaţa ta de rătăcitor, Sam. 

— De folos, d-le! zău că se prea poate. Dupe ce mi-am 
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luat socoteala de la căruţaş şi nainte ca să intru la cărăuş, 
m'am culcat vre-o 15 zile într 'un apartament nemobilat. 

— Un apartament fără mobile? 
— Da, boitele podului Waterloo. Frumoasă cameră de 

culcare, la zece minute de centrul afacerilor; Numai că e ceva 
de reproşat, e că, e puţ in prea aerisită. Am văzut acolo spec
tacole ciudate. 

— Presupun, zise d-1 Pickwick cu un aer plin de in
teres. 

— Spectacole ce ar sfredeli inima dvs. blajină, d-le, şi 
care ar face sfredelul să treacă pe partea cealaltă. Nu găseşti 
cerşetori de meserie. Tineri cerşetori, bărbaţi şi femei, cari 
nu şi-au făcut încă drum în profesie, se adăpostesc câte odată, 
în general, dar, sunt nenorociţi fără azil, istoviţi, murind de 
foame, cari se ascUnd în colţurile cele mai întunecoase ale 
acestor triste locuri; nenorociţi care nu pot plăti sfoara de 
doi gologani. 

— Ia spune-mi, Sam, ce e aceia: sfoara de doi gologani? 
— E un han, d-le, unde patul costă doi gologani pe 

noapte... 
— Pentru ce atunci dau paturilor numele de sfoară ? 
— Ii, zău, cât sunteţi de tânăr, d-le ! Când doamnele şi 

domnii care ţin asemenea hoteluri şi-au deschis bazarul, fă
ceau paturile pe podea şi nu făceau de loc afaceri. In loc să 
ia un somn cinstit ca pentru doi gologani, cei traşi în gazdă, 
se lăfăiau şi câte o jumătate de zi peste noapte. Astfel, acuir, 
au două sfori, depărtate una de alta ca de 6 picioare şi cam 
la 3 p ic ioare ' ) de podea, care merg cât e camera de lungă, 
iar paturile sunt făcute din pânză groasă întinsă de-a curme 
zisul. 

— Ei bine? 
— Ei bine, avantajul planului este vizibil. Toate di

mineţile, la 6 ciasuri, lasă sfoara să cadă şi buf! iată toţi mu
safirii la pământ. Asta-i deşteaptă straşnic, se ridică ei apoi 
veseli şi pornesc la treabă ca flăcăii... Vă cer ertare, d-le, zise 
Sam, înt>-erupându-şi dintr'odată focosul discurs, acela e Bury-
Saint-Edmunds, care e colo? 

— Precis, răspunse d-1 Pickwick. 
Puţ in mai apoi trăsura mergea pe străzile curate şi bine 

pavate ale unui frumos orăşel şi se opri înaintea unui han 
situat în mijlocul târgului, aproape în faţa bisericii. 

— Iată „îngerul", zise d-1 Pickwick, privind firma. 
Descindem aci, Sam. Trşbuesc luate oare-care precauţiuni. 
Cere o cameră particulară şi nu-mi spune numele, — înţelegi. 

— 'Nţeles, d-le, răspunse Sam trăgând inteligent cu 
ochiul. Scoase bagajul din cut i î de la spate, unde-1 aruncase 

*) Piciorul, unitate veche de măsurat Inntrimi, esrala <-u .'W milimetri. 
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ia Katanswill şi dispăru sâ execut'e comisionul. O camera par« 
ticulară fu uşor reţinută şi d-1 Picwick fu introdus fără în
târziere. 

—• Acum, Sam, zise d-1 Pickwick, primul lucru ce avem 
de făcut... 

— Este să comand masa, d-le, sugeră Sam, e destul de 
târziu. 

— Adevărat, replică filozoful privind ceasornicul. Ai 
dreptate. 

„ — Şi dacă aş fi eu domnul,' m'aş odihni bine o noapte 
înainte să cer relaţii asupra acestui şmecher. Nu e nimic mai 
nimerit pentru reîmprospătarea spiritului de cât un somn bun, 
d-le, cum zice servitoarea nainte să 'nghită păhăruţul cu des
cântec. 

i— Cred că ai dreptate, Sam; vreau mai întâi insă, să 
mă asigur că el e în acest hotel şi că nu care cumva îmi va 
scăpa. r. 

— Lasă pe mine afacerea asta, d-le. Merg să vă comand 
o frumoasă mică cină şi să fac o anchetă pe jos, în t imp ce 
i va prepara. Voi trage toate secretele de la vacsuitor în t imp 
le cinci minute. 

— Minunat, zise d-1 Pickwick, şi Sam se retrase. 
Dupe o jumătate de oră, d-1 Pickwick era aşezat în faţa 

unei cine satisfăcătoare, iar un sfert de oră mai târziu, Sam 
îi raporta asigurarea că d-1 Fitz-Marshall reţinuse până la 
noi ordine camera sa particulară; el plecase să petreacă o seară 
într'o casă din apropiere, ordonând chelnerului să-I aştepte şi 
luând servitorul cu el. 

— Acum, d-le, continuă Sam, dupe ce-şi sfârşise rapor
tul, dacă voi putea discuta puţin cu acel servitor, .el are să-mi 
povestească toate afacerile stăpânului său. 

— Cum ştii toate acestea? întrebă d-1 Pickwick. 
— Ce tânăr sunteţi, d-le! Toţi servitorii fac la fel, 
— Oh, oh, făcu filozoful, uitasem asta: e bine. 
— Atunci veţi vedea ce e mai nimerit de făcut, vom lu

cra în consecinţă. 
Cum acest proect părea cel mai nimerit posibil, fu în 

fine adoptat. Sam se retrase cu permisiunea stăpânului să-şi 
petreacă seara cum va înţelege el. îş i îndreptă, dar, paşii către 
debitul spirtoaselor din casă, şi puţin timp apoi, fu ridicat la 
înălţimea fotoliului presidential de vocea unanimă a adunărei. 
Odată ajuns la acest post onorabil, făcu să jsbucnească atâta 
merit, în cât hohotele membrilor societăţii şi dovezile lor sgo-
motoase de satisfacţie, ajunseră j i ână în camera d-lui Pickwick 
şi scurtară cu mai mult de trei ciasuri durata naturală a som-
mnului său. 

A doua zi de dimineaţă, Sam Weller activa la potolirea_ 
agitaţiei înfrigurate ce-i rămăsese din aiun, administrându-şi 
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un duş de un gologan; — adică dând această monedă unui tânăr 
gentleman din departamentul grajdurilor ca să-i plimbe maţul 
pompei pe cap şi pe faţă până la deplina restaurare a facultăţilor 
sale intelectuale. I n timp ce se supunea acestui tratament medi
cal, atenţiunea îi fu atrasă de un tânăr aşezat pe o bancă, în curie. 
El era îmbrăcat cu o livrea violetă şi cetea dintr 'o carte de im
nuri cu un aer de profundă abstracţie, ceia ce nu-1 împiedica ca 
foi acelaş timp să-şi arunce ochii din când în când spre Sam, dând 
mare interes operaţiei ce acesta îşi aplica. 

„Iaca un haplea", gândi Sam prima dată ce ochii lui întâl
niră pe ai streinului în livrea violetă. Şi, în adevăr, cu faţa lui 
palidă, largă şi turtită, cu ochii săi înfundaţi şi cu capul său 
enorm, din care atârna câteva laţe de păr negru netezi:, streinul 
putea trece drept un găgăuţ. „Iată un hap'.ea", gândi, d^r, Ssm 
iWeller si dupe ce iar gândi aceasta, continuă să se spele şi nu 
mai gândi de loc. 

I n acelaş timp, omul în livrea violetă continuă să pri
vească pe Sam şi cartea lui de imnuri, cartea sa de imnuri şi De 
Sam, ca şi cum dorinţa îl rodea să lege o conversaţie. La urma 
urmii, ca să-i înlesnească ocazia, Sam îi zise, cu un semn din cap 
familiar : „Cum merge, drăguţule ?" 

— Sunt fericit că pot spune „destul de bine", d-le, răs
punse omul în violet, cu o voce măsurată şi închizându-şi cartea 
cu precauţiune. Sper că tot aşa mergeţi şi dvs. ? 

— Eh, aş fi mai solid de nu m'aş simţi răsucindu-mâ pe 
picioare ca o sticlă de coniac ambulantă : dar, d-ta, dragul meu. 
lccueşti aci în casă ? 

Omul violet răspunse afirmativ. 
— Cum se face, dar, că n'ai fost printre noi eri seară ? în

trebă Sam frecându-şi faţa cu ştergarul. îmi faci impresia u n u t 
băiat de viaţă, ai aerul de păstrugă păstrată într 'un coş cu var, 
adaogă pe un ton mai jos. 

— Eram eşit cu stăpânul, răspunse streinul. 
— Cum se chiamă, mă rog ? întrebă viu Sam Weller, a că-

rei figură se făcu toată roşie prin efectul combinat al surprizei 
şi al frecăturii cu ştergarul său. 

— Fitz-Marshall, replică omul violet. 
— Bate laba, zise Sam înaintând către el. Am cârlig să te 

cunosc, îmi place ficsionomia dumitale, hăplişor. 
— Iaca bine, iaca ceva extraordinar, o întoarse omul vio

let cu mare simplicitate în maniere. A d-tale mi-a plăcut şi 
mai mult, chiar am avut dragoste să-ţi vorbesc din prirnuî mo
ment când erai sub pompă. 

— Să fie adevărat ? • 
— Pe onoarea mea ! Nu e asta ceva curios, ce zici ? 
— Foarte curios, răspunse Sam, feîicitându-se în el de 

simplicitatea streinului. Cum ne numim. Datriarhule ? 
— Iov, 
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— Iată un faimos nume. Singurul nume din câte cunosc, 
care n'a primit o scurtătură. Şi celalt nume ? 

•'•—* Trotter, zise streinul. Dar al d-tale ? 
Sam îşi reaminti de ordinele stăpânului şi răspunse : „Nu« 

mele meu e Walker, numele stăpânului meu e Wilkins. Vrei să 
ei o gustare de dimineaţă, d-le Trotter ?" 

D-l Trot ter dădu completă consimţire acestei agreabile 
propuneri şi depunându-şi cartea în buzunarul hainei, însoţi pe 
d-l Walker la ospătărie. Acolo se ocupară să discute meritele 
unui plăcut amestec vărsat într 'un vas de cositor şi compus din 
esenţă parfumată de cuişoară cu o cantitate oarecare de ienuper 
de Olanda, fabricaţie englezească. 

— Să fie, oare, un post minunat cel care-1 ai ? întrebă Saim 
umplând pentru a doua oară paharul tovarăşului. 

— Rău, răspunse. Iov, lingându-şi buzele, foarte rău. 
— Adevărat ? 
— Da, şi ceva şi mai rău, stăpânu-meu vrea să se însoare, 
— Să fie posibil ? 
— Da, şi ceva şi mai rău. Vrea să ridice cu forţa o moşte

nitoare grasă dinrr 'un pension. 
— Ce balaur ! zise Sam, reumplând paharul camaradului. 

E vre-un pension prin partea locului, presupun. 
Această întrebare fu făcută pe tonul cel mai indiferent ce 

se poate imagina. In acest timp, d-l Iov Trotter arătă clar prin 
manierele sale că remarca bine nerăbdarea cu care noul sau amic 
aştepta răspunsul său. Goli paharul, privi misterios pe Sam Wel-
ler, clipi cu unul din cei doi ochi mici, apoi din celalt şi în sfâr
şit făcu cu mâna gestul funcţionării unei pompe imaginare, dând 
a înţelege prin aceasta că considera tovarăşul său prea doritor 
de a-i pompa secretele. 

— Nu, nu, observă el în concluzie. Aşa ceva nu se spune 
ia toata lumea. E un secret ; un mare secret, d-le Walker. 

Pronunţând aceste cuvinte, omul violet puse paharul cu 
fundul in sus, făcând ingenios remarcă tovarăşului său că nu-i 
mai rămăsese nimic spre potolirea setei. Sam înţelese pe apolog ; 
aprecie delicateţa şi ordonă să se reumple din nou vasul de cosi
tor. Acest ordin făcu să străluciască de plăctre ochii mici ai o-
rnului violet. 

— Aşa, dar, este un secret ? reluă Sam. 
— Aşa-mi închipui, replică celalt sorbindu-şi lichiorul cu 

mulţumire. 
— Presupun că stăpânul d-tale e un mare bogătaş. 
D-l Trot ter surâse şi ţ inând paharul cu mâna stângă, -dădu 

cu dreapta patru lovituri distincte peste buzunarul nădragilor 
sSi violaţi, ca şi cum să facă să se înţeleagă câ stăpânul său ar pu
tea acţiona fără să alarmeze pe nimeni prin >gomotul banilor săi 

— Ah. reluă Sam, iată povestea ? 
Oinul violet lăsă capul de o manieră semnificativă. 
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— Iţi închipui, dragul meu, că ai fi faimoasă-canalie dacă 
ai l isa stăpânul să înfaşte această tânără domnişoară ? 

— Ştiu asta, replică Iov Trotter, suspinând profund şi în
torcând către interlocutorul său o faţă plină de scâlămbăituri. 
Ştiu aceasta, cât şi ce cântăreşte pe conştiinţa mea, dar ce pot 
face ? 

— Ce să faci ? strigă Sam, să cânţi stăpânii şi să-ţi înfunzi 
stăpânul. 

— Cine are să mă creadă ? Tânăra lady este privită ca un 
model de prudenţă şi de discreţie ; ea va zice ca nu şi stăpânul 
meu deasemenea. Cine are să mă creadă ? Am să-mi pierd postul 
şi am să mă văd urmărit ca defăimător sau cevaşilea tot cam aşa. 
Ia tă ce aş avea de câştigat. 

— E ceva drept, rumegă Sam ; e ceva adevărat în tot ce 
spui. 

— Dacă aş cunoaşte un respectabil gentilom care ar voi sa 
se însărcineze cu această afacere, aş 'puteâ spera că pot să îrr.4

 r,e-
dic această răpire. Dar aci e dificultatea, d-le Walker ; mereu 
aceiaş chestie. Nu cunosc un gentilom respectabil în acest ţ inut 
şi dacă aş cunoaşte unul, aş paria zece contra unu că n'are să-mi 
creadă povestea. 

— Vin-o pe aci, strigă Sam, ridicându-se dintr'o dată şi 
jhîându-şi tovarăşul de braţ. Stăpânul meu e omul ce-ţi trebue. 

După lungă rezistenţă, Iov Trotter fu condus în aparta
mentul d-lui Pickwick şi-i fu prezintat cu un scurt şi sumar 
dialog cel raportăm. 

— Sunt mâhnit să-mi trădez stăpânul, d-le, zise Iov Trot
ter, aplicând pe ochi o batistă roşie (să tot fi avut trei degete pă-
t n t e ) . 

— Acest sentiment vă face mare cinste, replică d-1 Pick-
yrick. Dar cu toate acestea, e şi datoria d-tale. 

— Ştiu că e datoria mea, d-le, reluă Iov, cu mare emoţie. 
Trebue să ne silim să satisfacem datoriile noastre, d-le, şi eu 
mă căznesc, unul cum sunt, să le satisfac pe ale mele, d-le. Dar, 
e o grea încercare să-ţi înşeli stăpânul, d-le ; tu, care-i porţi hai
nele ; tu, care-i mănânci pâinea, chiar atunci când e un nemer
nic, d-le. 

— Eşti un brav, zise d-1 Pickwick foarte afectat, un băiat 
cinstit. 

— Haida-de, observă Sam care văzuse cu nerăbdare lăcră-
mile d-lui Trotter ; destulă stropială ; de ecum nu mai e bună 
]n nimic. , 

— Sam, reluă d-1 Pickwick pe un too de reproş, sunt su
părat să văd că ai atât de puţin respect penreu sentimentele a-
c^stui tânăr. 

— Sentimentele sunt foarte frumoase, d-le, chiar atât de 
frumoase că e o milă că şi-Ie varsă astfel ; eu gândesc că ar l'ace 
mai bine să şi-Ie păstreze în stomac de cât să le lase să se evapo-
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t cze in apă caldă, mai cu seamă că nu servesc la nimic. Lăcrâmî, 
psta n'a servit nici când să întorci un ciasornic, ori să porneşti 
o maşină. Prima dată când eşi în lume, bagă- ţi asta în cap, dragul 
ineu ; iar pentru prezent bagă-ţi în buzunar bucata asta de chem-
brică roşie. Nu e tocmai frumos să o tot scuturi prin aer ; par'că 
ai fi un dansator pe frânghie. 

— Sam are dreptate, remarcă d-1 Pickwick adresându-se 
lui Iov. Sam are dreptate, cu toată că maniera sa de a se exprima 
e cam comună şi oare-cum de neînţeles. 

— Are perfectă dreptate, d-le, replică d-1 Trotter, şi nu 
Voi mai ceda acestei slăbiciuni. 

— Foarte bine, reluă înţeleptul nostru şi acum, unde este 
acest pension de domnişoare ? . 

— E o casă veche de cărămizi roşii afară din oraş, domnule. 
— Şi când acest perfid plan va fi executat ? Când va avea 

loc răpirea ? 
— Astă noapte d-le. 
— Această noapte ? 
— Chiar în această noapte, d-le. Asta e tocmai ce mă chi

ri ueşte atâta. 
— Trebuesc luate masuri imediate. Merg să văd numai de 

cât cucoana care dirijează aşezământul. 
— Vă cer ertare, d-le, dar asta nu va servi la nimic. 
— Pentru-ce, dar ? 
— Stăpânul meu, d-le, e un mare încurcă lume. 
— Ştiu bine. 
— Şi s'a învârtit atât de bine în jurul inimii bătrânii cu-

crane că n'ar crede cu una cu două, chiar dacă i-aţi jura în genu-
chi. De altfel, n'aveţi altă probă de cât cuvântul unui servitor ; 
stăpânu meu n'ar sta la îndoială să zică că m'a dat afară pentru 
cine ştie ce şi că eu fac asta ca să mă răzbun. 

— 'Ce am putea, dar, să facem? 
— Nimic nu va putea convinge cucoana, d-le, de cât numai 

dacă ni-ar surprinde ea în răpire, la fapt, 
— Catârcele astea, se băgă Sam într 'un fel al lui de paran

teză, nu prea vor să ia opaiţul drept felinar. 
— Dar, observă d-1 Pickwick, mi-e frică să nu fie grea 

prinderea în fapt. 
— Nu ştiu, d-le, răspunse Iov după un moment de refle

cţie ; dar îmi pare că tocmai asta s'ar putea pune la punct. 
— Cum aşa ? 
— Vedeţi, stăpânul meu a câştigat cele două servitoare şi 

ele trebne să ne bage în bucătărie astă seară la zece ciasuri. Când 
toată casa va fi retrasă pentru dormit, vom eşi din bucătărie şi 
atunci tânăra persoană va scoborî din camera sa ; va fi un poşta
lion şi... la drum ! 

- Ei bine, făcu d-1 Pickwick. 

12 
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— Ei bine d-le, cred că dacă ne veţi aştepta în gradină) 
singur însă... 

— Singur eu ; pentru-ce singur ? 
— Aşi crede că bătrânii domnişoare nu i-ar plăcea ca o 

descoperire atât de senzaţională să se facă faţă de lume multă 
şj-apoi, tânăra lady, d-le, aveţi în vedere ccnfuziunea sa... ! 

— Aveţi dreptate. Reflecţiunea aceasta arată o mare deli
cateţă de sentimente. Urmaţi, aveţi dreptate. 

— Ei bine, d-le, gândeam că dacă veţi aştepta singur-sin-
gurel în grădină, v'aş putea introduce în casă la ora 11 şi jumă
tate precis şi că atunci vă veţi găsi just la t imp pentru a mă aju
ta să dejuc proectele acestui nemernic, de care avui nenorocul 
să fiu sedus. 

Aci d-1 Trotter suspină profund. 
— Nu te turmenta pentru aşa ceva, zise d-1 Pickwick ; 

dacă ar avea un grăunte de cinste măcar, aş înţelege ; cu toată 
umila d-tale condiţie, eu nu dezesperez pentru el. 

Iov salută foarte adânc şi, contrar observaţiunilor prece
dente ale lui Sam, i se umplură ochii de lacrămi. 

— N'am mai văzut aşa sacagiu de lacrămi, zise Sam. Dum
nezeu să mă erte, dar ăsta are o canea în cap, mereu deschisă ! 

— Sam, zise d-1 Pickwick cu mare severitate, ţineţi limba. 
— Da, d-le. 
— Nu-mi place acest plan, urmă filosoful nostru după o 

profundă meditaţie. De ce să nu comunicăm cu amicii tinerii 
persoane ? 

— Pentru că locuesc la cincizeci de postii de aci, d-le. 
— La asta nu e nimic de răspuns, remască Sam pe seama 

Iui. 
— I n fine, grădina ceia, reluă d-1 Pickwick, cum am să in

tru în ea ? 
— Zidul e foarte jos, d-le, şi servitorul dvs. vă va servi de 

piuă. 
— Servitorul meu se va face pivă, repetă maşinal d-1 Pick

wick şi d-ta n'ai să uiţi să-mi deschizi uşa casii ?... 
— De asta n'aveţi cum să vă înşelaţi, d-le. Nu e de cât o 

uşe în grădină ; bateţi în ea când auziţi orologiul şi vă voi des
chide numai de cât. 

— Nu-mi place acest plan, spuse din nou d-1 Pickwick ; 
totuşi trcbue să-1 adoptăm pentrucă nu văd un altul şi vorba e de 
fericirea acestei tinere persoane, pentru v b ţ a sa întreagă. Vom 
merge, fii sigur. 

Astfel pentru a doua oară, bunătatea naturală a d-lui 
Pickwick îl antrena într 'o ispravă dela care excelenta lui jude
cată l-ar fi întors. 

—-' Cum se chiamă casa ? întrebă el. 
— Westgate-House, d-le. Vă întoarceţi puţin la dreapta 

când ajungeţi la capătul oraşului : casa e^te izolată, la o dis« 
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tanţă mică de drum şi numele ei e pe o placă de aramă bătuta în 
poartă. 

— Ştiu, răspunse d-1 Pickwick ; am remarcat casa, prima 
dată când am venit în acest oraş. Poţi conta pe mine. 

D-1 Trotter salută şi se întoarse să plece. D-1 Pickwick îi 
puse o liră în palmă. 

— Eşti un brav băiat, îi zise el, şi-ţi admir bunătatea inimii 
Fără mulţumiri. Aminteşte-ţi : unsprezece şi jumătate. 

— Nu e pericol să uit, d-le, răspunse Iov Trotter şi părăsi 
camera. 

— Camarade, îi zise Sam, care-1 urmă, nu e tocmai Iucrii 
de lepădat miorlăiala dumitale. Aş vroi să plâng ca un burlan 
pe o ploae cât de mare, pe un aşa preţ. Cum dracu faci ? 

— Asta vine dela inimă,d-le Walker, răspunse Iov solemn*. 
Iţ i urez bună ziua. 

— Iacă un haplea uşor de emoţionat, gândi Sam Weller 
văzându-1 îndepărtându-se. Mi-e egal, oricum i-am tras viermele 
din nas. 

N'am putea spune precis care erau gândurile ce preocu
pau spiritul d-lui Trotter, în vedere având că nu le ştim. 

Intre acestea, ziua se scurse, seara veni şi, niţel nainte de 
zece ciasuri, Sam raportă stăpânului său că Jingle şi Iov eşiseră 
împreună, că bagajele le erau făcute şi că comandaseră un poş 
talionaş. Evident, complotul era pe drum de executare, curr 
Trotter îl prezisese. 

Zece jumătate sosi. Era momentul cârd d-1 Pickwick tre
buia să plece în delicata şa expediţie. Pentru a nu fi încurcat să 
escaladeze zidul, refuză pardesiul ce i-1 oferise Sam şi eşi urmat 
de fidelul său servitor. 

Luna era la orizont, dar ascunsă după nori, noaptea era 
frumoasă şi uscată, dar foarte întunecoasă ; potecile, gardurile, 
câmpiile, casele şi copacii erau acoperiţi de umbră groasă ; at
mosfera era grea şi arzătoare ; fulgere de căldură iluminau din 
când în când norii, singurul eveniment ce mai anima niţeluş 
trista negură ce acoperea pământul. Nici un sgomot nu se auzea, 
exceptând câte un lătrat îndepărtat al vre-unui câine trezit din 
somn. 

Aventurierii noştri găsiră casa, recunoscură inscripţia de 
aramă, făcură ocolul zio'ului şi se opriră către fundul grădinii. 

— Sam, zise d-1 Pickwick, te întorci la han de îndată ce 
mai ajutat să sar zidul. 

— Foarte bine, d-le. 
— Şi mă aştepţi. 
— De sigur, d-le. 
— Ia-mi piciorul şi când voi zice sus, ridică-mă încet. 
— Iată-mă gata, d-le... 
Aranjând aceste preliminări, d-1 Pickwick se apucă cu o 

*nână de coama zidului, dădu drum, cuvântului sus, ce si fu ascul-
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lat, chiar prea in literă, căci, orică corpul său participă într'un 
grad oarecare la elasticitatea spiritului său, orică ideile lui Sam 
asupra unei încete ridicări nu fură aceleaşi ca ale stăpânului, 
fapt e că efectul acestei mâini de ajutor fu că filozoful fu arun
cat pe deasupra zidului. După ce turti vre-o trei smeiirari şi un 
trandafir, acest nemuritor gentilom descinse pe pământ — în 
fine — în toată lungimea sa. 

— Nu cum-va v'aţi rănit, d-le ? întrebă Sam, imediat ce 
reveni din surpriza ce-i cauzase misterioasa dispariţie a filoso
fului. 

— Nu, desigur, nu m'am rănit, răspunse acesta, din cea--
laltă parte a zidului. Se prea poate că tu m'oi fi rănit, Sam. 

— Cred că nu, d-le ! 
— Nu te mai turmenta, reluă înţeleptul nostru ridicându-

se ; nu e nimic... cite-va zgârâituri... Du-te, poate să fim auziţi. 
— Noroc bun, d-le. 
— Bună seara. 
Sam se îndepărtă încet, lăsând singur în grădină pe d-1 

Pickwick. 
Lumini se arătau din când în când la diferitele ferestere 

ale clădirii, sau treceau pe scări, — ca şi cum să arate că pensio
narele se retrăgeau în camerele lor. Ne având nevoe să se apro
pie de uşă nainte de ora fixată, d-1 Pickwick se ghemui într'un 
unghi al zidului pentru a aştepta cele ce urma să se petreacă. 

Era, dar, într'o poziţie care ar fi abătut îndrăzneala orică
rui erou şi cu toate acestea nu simţi nici nelinişte, nici descu
rajare : ştia că planul său este onorabil şi se încredinţa, fără cea 
mai mică ezitare, nobilelor sentimente ale lui Iov Trotter. Situa
ţia era desigur tristă — pentru a nu spune grea de suportat, —• 
dar un spirit contemplativ poate oricând să se distreze prin me-
diaţiune : punându-şi gândurile de acord cu situaţia în care se 
află. Tot meditând, d-1 Pickwick aţipi, intră într 'un soi de toro
peală, dar nu pentru multă vreme, căci fu trezit de orologiul 
bisericii vecine care suna unsprezece şi jumătate. 

„Iată momentul", gândi el, întărindu-se cu precauţiune pe 
picioare. Examina casa : luminile dispăruseră, storurile eraii tra
se, toată lumea era în pat, fără nici o îndoială. înainta cU pas de 
lup către uşă şi bătu încetişor. Două sau trei minute trecură fără 
răspuns, ciocăni încă o dată mai tare, apoi încă odată şi mai tare. 

In fine, un sgomot de paşi se auzi pe scară ; lumina unei 
lumânări străluci prin gaura broaşti ; bare; clanţe fură trase şi 
uşa se deschise încet. 

Uşa se deschise încet şi pe măsură ce se deschidea mai 
mult, d-1 Pickwick se retrăgea şi d-lui mai mult în spatele ei. 
întinse capul cu precauţiune să recunoască persoana ce înainta ; 
dar care-i fu mirarea când în locul lui Iov Trotter zări o servi
toare necunoscută ce ţinea lumânarea în mână. D-1 Pickwick re
trase capul cu vivacitatea desfăşurată de „vasilachi", acei t ad-
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mirabil comedian, când e tras de sfoară să nu cadă în ghiara 
vardistului. 

— Sara, zise servitoarea adresându-se cuiva în casă, desi
gur că e pisoiul. Pişi, pişi ; piciu, piciu ! 

Nici un animal ne fiind atras de aceste îmbieri, servi, 
toarea închse uşa şi o zăvori, lăsând pe d-I Pickwick lipit de pe
rete. 

„Asta e straniu, gândi el cu tristeţe. După cât bag de sea
mă, ele veghiază mai târziu ca de obiceiu. Nenorocirea e că şi-au 
ales tocmai noaptea aceasta ; mare nenorocire !" Făcând aceste 
reflecţii, d-1 Pickwick se retrase cu precauţiune în unghiul zi
dului, unde se ascunsese dela început, hotărât să aştepte ori cât 
până să poată repeta semnalul fără pericol. 

Era acolo de abia de cinci minute, când lumina unui orbi
tor fulger fu imediat urmată de un grozav huruit ; apoi veni alt 
fulger mai orbitor ca cel dintâi, apoi alt tunet mai spăimântă-
tor ca precedentul ; apoi, în fine, sosi ploaia mai teribilă încă 
tîe cât unul şi de cât altul. 

D-1 Pickwick ştia perfect că un arbore este un foarte pe
riculos vecin pe timp de furtună cu ploae : ori avea un copac în 
dreapta sa, un altul la stânga sa, un al treilea în faţa lui, un al 
patrulea în spate. Dacă rămânea unde era, risca să fie trăsnit ; 
dacă s'ar fi arătat în mijlocul grădinii, putea fi prins şi dat pe 
mâna poliţiei. Odată ori de două ori încearcă să escaladeze zidul; 
dar neavând nici un ajutor, singurul rezultat al sforţărilor sale 
fu să-şi pue toată persoana într'o stare de transpiraţie abonden-
tă şi să-şi opereze pe genuchi şi pe picioare o infinitate de sgâ-
râi'turi. 

,,Ce ticăloasă situaţie" îşi zise în sine, oprindu-se din acest 
exerciţiu pentru a-şi şterge furntea şi pentru a-şi freca genuchii. 
In acelaş timp, privia către casă şi cum nu vedea nici o lumină, 
se măguli că toată lumea era culcată ; se hotărî, deci, să repete 
semnalul. 

Merge în vârful picioarelor prin nisipul umed ; ciobăne
şte la uşă, rămâne fără răsuflu, mai ascultă prin gaura broaştei. 
Ciudat. O altă ciocănitură. Ascultă din nou ; o şuşotire se aude 
din interior şi o voce strigă apoi : „Cine e acolo ?" 

— Nu e Iov, gândi d-1 Pickwick, turtindu-se de perete ; 
asta e voce de femee. 

De abia ajunse la această concluzie, când o fereastră dela 
etajul întâi se deschise şi trei sau patru femei repetară întreba
rea : „Cine e acolo ?" 

D-1 Pickwick nu îndrăsni să mişte. Era limpede că toată 
casa era deşteptată. Se hotărî să rămâe acolo unde era până ce 
alarma va fi calmată şi, în fine, să facă un efort supra-natural 
să escaladeze zidul, ori sa moară în această nobilă întreprindere. 

Ca toate rezoluţiile d-lui Pickwick, aceasta era cea mai 
buna ce se putea lua în împrejurările date ; dar din nenorocire 
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ea era tundata pe ipoteza că locuitorii casei nu vor îndrăzni să 
redeschidă uşa. Mare-i fu dezamăgirea, dar, când auzi trăgându-
se spetezele şi zăvoarele şi când văzu uşa înţredeschizându-se 
încet-încet, dar din ce în ce mai mult. Se retrase pas cu pas pâ
nă aproape de ţâţâni, dar fu în zadar să dispară în zid : interpu
nerea unei persoane împiedică uşa să se deschidă de tot. 

„Cine e acolo ?" strigă de pe scară un cor numeros de voci 
soprano. Era bătrâna domnişoară, stăpâna aşezământului, trei 
sub-directoare, cinci servitoare şi treizeci de pensionare, toate pe 
jumătate desbrăcate, toate umbrite de o pădure de funduliţe 
prinse în cârliorţii părului. 

După cum nimeni nu s'ar putea îndoi, d-1 Pickwick nu râs< 
punse cine era acolo şi atunci refrenul corului fu schimbat în : 
„O, Dumnezeule ! O, Dumnezeule ! " 

— Bucătăreasă, zise bătrâna domnişoară, care avusese 
grijă să stea în vârful scării, ultima din grup ; bucătăreasă de 
ce nu înaintezi în grădină ? 

— Mă rog, coniţâ, n'am nici o plăcere. 
— Doamne, Doamne ! că stupidă mai e şi bucătăreasa 

asta ! strigară cele treizeci de pensionare. 
— Bucătăreasă, reluă bătrâna domnişoară cu mare demni

tate, nu-mi întoarce vorba, te rog. I ţ i poruncesc să priveşti prin 
grădină, numai de cât. 

Aci bucătăreasa se puse pe plâns ; zise că e o ruşine să o 
trateze astfel şi pentru acest act de rebeliune fu pe loc congedia-
tă din servici. 

— Bucătăreasă, auzi tu ?" strigă bătrâna domnişoară bă
tând cu piciorul de furie. 

— Bucătăreasa asta n'are ruşine ! strigară cele treizeci de 
pensionare. 

Nenorocita bucătăreasă împinsă astfel înainte, făcu un pas 
sau doi având grijă să ţie în aşa chip lumânarea ca să-i fie impo
sibil a zări ceva. E a declară, deci, că n'a văzut nimic în grădină 
şi că trebue să fi fost vântul. 

Uşa era să se închidă, în consecinţă, când o pensionară cu« 
rioasă hazardându-se să privească printre ţâţâni, dădu un ţ ipăt 
teribil ce făcu ca într 'o clipă bucătăreasa, servitoarea şi cele mai 
aventuroase să intre. 

— Ce i-a venit domnişoarei Smithers ? întrebă bătrâna în 
t imp ce susnumita domnişoară Smithers căzu într 'un atac de 
nervi de puterea a patru tinere lady. 

— Doamne, Doamne, scumpă miss Smithers ! ziseră cele 
douăzeci şi nouă alte pensionare. 

— Oh, om ! Om înapoia uşii ! strigă miss Smithers cu o 
voce întretăiată de profunde sughiţuri. 

Imediat ce bătrâna domnişoară auzi aceste cuvinte pre
vestitoare de groază şi bucluc, bata în retragere până în camera 
sa de culcare, încue uşa învârtind de două ori cheia în broască 
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rele, servitoarele se precipitară pe scară unele peste altele şi 
niciodată nu s'a mai văzut atâtea busculade, atâtea leşinuri, atâ
tea strigăte. I n mijlocul tumultului, d-1 Pickwick eşi din ascun
zătoare şi se prezentă porumbiţelor speriate. 

— Doamne, scumpe doamne, le zise el. 
— Oh, ne mai chiamă şi scumpe, strigă cea mai urâtă şi 

cea mai bătrână dintre sub-directoare. Doamne, ce mizerabil ! 
— Doamne, vocifera d-1 Pickwick, dezesperat de pericolul 

situaţiei sale, ascultaţi-mă ! Nu sunt un hoţ. Tot ceia ce vreau e 
stăpâna casii ! 

— Oh, ce monstru feroce ! strigă o altă sub-directoare. pe 
mis Tomkins ar vrea. 

Aci geamătele ajunseră universale. 
„Sunaţi clopotul de alarmă !" zise o duzină de voci. 
— Nu, nu, strigă d-1 Pickwick, priviţi-mă ! am aerul de 

h o ţ ? Scumpe doamne, puteţi să mă legaţi, să mă închideţi — 
picioare şi mâini priponite — într 'un cabinet, dacă asta vă face 
plăcere. Numai ascultaţi ce am de spus ; numai ascultaţi-mă ! 

— Cum aţi intrat în grădina noastră ? bâlbâi o servitoare. 
— Chemaţi stăpâna casii şi-i voi spune tot, tot ! continuă 

d-1 Pickwick din toate puterile şi din toţ bojocii. Chemaţi-o, 
dar, numai fiţi liniştire şi chemaţi-o : veţi auzi totul ! 

F ie graţie figurii d-lui Pickwick, fie elocinţii sale, fie ten-
raţiunii irezistibile pentru spiritele feminine de a auzi ceva mis
terios... ignorăm, daT femelele mai rezonabile ale institutului, 
în număr de patru sau cinci, ajunseră la o linişte comparativă. Ele 
propuseră d-lui Pickwick să se supue imediat unei constrângeri 
personale, în scop de a proba sinceritatea sa ; el consimţi şi, pen
tru a obţine o conferinţă cu miss Tomkins, intră repede în cabi
netul în care externele îşi acaţă bonetele şi sacii, atât-cât ţine cla
sa, După ce fu închis cu îngrijire, oiţele speriate începură să 
prindă curaj încet-încet. Miss Tomkins fu scoasă din leşin şi din 
cameră, ajutoarele o aduseră la parter şi conferinţa începu. 

— Ei bine, omule, zise miss Tomkins cu o voce slabă, ce 
făceai în grădina mea ? 

— Venisem să vă avertizez că una din ţinerile dvs. domni* 
soare trebue să fugă astă noapte, răspunse d-1 Pickwick din năun-
trul cabinetului. 

— Să fugă ! strigară miss Tomkins, cele trei ajutoare şi 
cele treizeci pensionare. Şi cu cine ? 

— Cu amicul dvs., d-1 Charles Fitz-Marshall. 
— Amicul meu 1 Nu cunosc pe nimeni cu acest nume. 
— Ei bine, cu d-1 Jingle, atunci. 
— Nici odată în zileel mele n'am auzit de acest nume. 
— Atunci am fost înşelat, păcălit ! zise d-1 Pickwick ; am 

fost victima unui complot. Trimeteţi la hotelul „înger", scumpă 
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doamnă, dacă nu credeţi. Vă rog, doamnă, trimeteţi Ia hotelul 
„ înger" şi chemaţi servitorul d-lui Pickwick. 

— Pare a fi un om respectabil, din moment ce are grija 
unui servitor, zise miss Tomkins maestrei de caligrafie şi profe-
aoară de matematici. 

— Mai de grabă mi-închipui, răspunse aceasta, că acel ser
vitor îl are pe el în grija Iui. Cred că e nebun, miss Tomkins, şi 
celalt este gardianul lui. 

— Cred că ai dreptate miss Gwynn, răspunse bătrâna d-ră. 
Trebue ca două servitoare să meargă la hotelul „ înger" şi cele 
lalte să rămâe aci să ne apere. 

In consecinţă, două din servitoare- fură expediate la hotel 
în căutarea d-lui Samuel Weller, pe când celalalte trei rămaseră 
să protejeze pe miss Tomkins, trei sub-dire'ctoare şi treizeci de 
pensionare. D-l Pickwick se aşeză pe parchetul cabinetului şi aş
teptă reîntoarcerea celor două mesagere, cu toată filozofia, cu 
tot curajul ce putu chema în ajutorul său. 

O oră şi jumătate se scurse în această penibilă situaţie şi 
când cele două servitoare reveniră, în fine, d-l Pickwick recuno
scu în afară de vocea lui Samuel Weller alte două voci al căror 
accent îi păru familiar urechii, dar ai căror proprietari nu-i putu 
ghici. 

O scurtă conferinţă urmă ; uşa fu deschisă, d-l Pickwick 
eşi din cabinet şi se găsi în prezenţa întregului pension, a lui 
Sam Weller, a bătrânului Wardle şi a viitorului lui ginere. 

— Scumpe amice, zise Pickwick repezindu-se către Wardle 
şi apucându-i mâinele ; scumpe amice, în numele cerului ! expli
că acestor cucoane nenorocita, oribila situaţie în care mă găsesc. 
Trebue să o fi aflat dela servitorul meu. Şpune-le cu toată stă
ruinţa, scumpe camarade, că nu sunt nici brigand, nici nebun. 

— Le-am spus, le-am spus, scumpe amice, le-am spus, re
plică d-l Wardle strângând mâna dreaptă a filozofului în timp 
ce d-l Trundle îi strângea mâna stângă. 

— Iar acei ce spun sau cari au spus, strigă Sam înaintând 
în mijlocul societăţii, sau spun ceva ce nu e adevărat... la din 
contra e tocmai deandoasele. Şi dacă mai sunt aci oameni, nu im
portă câţi, ce spun asta. le voi da o probă convingătoare de con
trar, aci, în această cameră chiar, dacă aceste respectabile doam-
'nc vor avea amabilitatea să se retragă şi să retragă şi oamenii 
d-lor, unul câte unul... Exprimând acest încurcat defiu cavaleresc 
cu o mare volubilitate, Sam Weller lovi cu pumnul unei mâini în 
palma celeilalte şi privi pe miss Tomkins cu un aer graţios, 
clipind din ochi. Dar galanteria lui Sam nu produse nici un efect 
asupra acestei virtuoase persoane, care cu o oroare de nespus, 
înţelesese presupunerea, implicit exprimată, că s'ar fi putut găsi 
oameni în cuprinsul pensionului de domnişoare. 

Apologia d-lui Pickwick fu repede terminată, dar nu i sa 
putu scoate nici o vorbă, nici în timpul reîntoarcerii la hotel, 
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nici când fu aşezat cu amicii între un foc bun şi un supeu cald, 
de care avea atâta nevoe. Părea zăpăcit, stupefiat. Odată, o sin
gură dată se întoarse către d-1 Wardle şi-1 întrebă : 

— Cum aţi venit aci ? 
— Aranjasem pentru întâiul lunii o partidă de vânătoare 

cu Trundle. Am sosit astă noapte şi am fost surprinşi când am 
aflat că sunteţi prin partea locului. Dar sunt încântat că vă 
văd, continuă veselul bătrân bătând pe umeri pe d-1 Pickwick ; 
sunt încântat că vă văd ; vom avea o partidă de vânătoare la zi 
întâi şi vom da lui Winkle o altă şansă. Nu e aşa, bătrâne cama
rad ? 

D-1 Pickwick nu răspunse nimic. Nu ceru măcar noutăţi 
dela prietenii săi din Dingley-Dell ; puţin după aceia se si re
trase pentru dormit, după ce dădu ordin lui Sam să vie să-i ia 
lumânarea când va suna. 

După oarecare timp, răsună soneria şi Sam Weller se pre
zentă înaintea stăpânului său. 

— Sam, zise d-1 Pickwic ridicându-se puţin din cearşafuri 
pentru a-1 privi. 

— Domnule, râspui .e Sam. 
D-1 Pickwick făcu o pauză şi Sam luă mucul lumânării. 
— Sam, repetă Pickwick cu o sforţare desperată. 
— Domnule, răsunse din nou Sam. •» 
— Unde e acel Trotter ? 
— Iov, d-le ? 
— Da. 
— Plecat, d-le. 
—- Cu stăpână-său, presupun. 
— Stăpân, ori prieten, ori dracu să-i ia ; sunt cusuţi îm

preună, un afurisit tacâm, d-le.... ! 
— Jingle a ghicit proectul meu şi te-a descusut prin acel 

pungaş cu istoria lui, reluă d-1 Pickwick, pe care-vorbele părea 
că-1 înăbuşe. 

— Lucru just, d-le. 
— Necesar era o invenţiune. 
— De la un capăt la altul, d-le. Ne-a legat rrtessa. Asta e o 

şmecherie, oricum. 
— Gândesc că nu o să ne scape atât de uşor prima dată, 

Sam ? 
— Gândesc şi eu, d-le. 
— I n orice parte, în orice loc unde voi întâlni pe acest 

Jingle, strigă d-1 Pickwick ridicându-se în patul său şi descăr-
când o teribiiă lovitură în pernă, nu mă voi mulţumi numai să-1 
demasc, cum merită din belşug, dar am să-i dau şi o pedeapsă 
personală. Da, o voi face, ori numele meu nu mai este Pickwick • 

— Şi când i-oi înfige o labă bocitorului cela cu laţele lui 
negre, dacă nu-i voi scoate apă adevărată din ochişorii lui, nu
mele meu nu mai este Weller ! — Noapte bună, d-le. 
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CAP. XVII 

Arătând că un atac de reumatism poale servi uneori de stimulent 
geniului inventiv. 

Cu toate câ constituţia d-lui Pickwick fu capabilă să sus-
ţie un considerabil număr de opere şi oboseli, — totuşi nu fu la 
înălţimea probei complexului de asalturi ce constatarăm pe ur
mă. Pe de altă parte, e periculos ca în afară de cele obicinuite să 
mar iei o spălătură noaptea în plin aer şi să fii pe urmă uscat 
într 'un cabinet încuiat. D-l Pickwick experimentă acest aforism 
pe spetele sale şi fu silit să se retranşeze în pat, mulţămită ata
cului unui reumatism. 

Dar dacă forţele corporale ale acestui mare om erau bă
tute, el nu pierdu, însă, nimic din întreaga sa vigoare, din toată 
elasticitatea spiritului său, din floarea darurilor bunului său 
umor. Vexaţiunea însă-şi, contractată în ultima sa aventură, era 
în întregime stinsă şi ltia parte fără supărare şi fără plictis îa 
râsul vesel al d-lui Wardle, ori de câte ori i se făcea vre-o aluzie 
la această păţanie. Prima zi, Sam se căzni să-1 amuzeze povestin-
du-i o mulţime de anecdote ; a doua zi, d-l Pickwick ceru de 
scris şi fu ţyofund ocupat până în noapte. A treia zi, se găsi atât 
de bine cât să stea pe un scaun în camera sa. Trimise valetul la 
d-l Wardle şi la d-l Trundle pentru a-i îmbia să vie seara la un 
pahar cu vin. Invitaţia fu primită cu aviditate şi când societatea 
se găsi reunită, ca urmare, în jurul unei mese încărcată cu pa
hare, d-l Pickwick, cu o modestă roşeaţă, produse o nuvelă, ca 
şi cum ar fi fost editată de d-lui însuşi pe timpul recentei sale 
indispoziţiuni, în realitate : după povestea nesofisticată de Sam 
Weller. 

Povestea priveşte un aspirant bisericesc, N A T A N I E L 
P I P K I N , ce-şi primise tunsoarea şi care într 'un depărtat oraş de 
provincie îşi împărţia t impul între biserică şi şcoală, având cre
dinţa fermă că nu există în toată lumea cineva mai savant ca 
preotul său, încăpere mai impunătoare ca sacristia parohiei sale 
şi o instituţie mai bine ţ inută ca a sa. 

I n timpul unei lecţii, privirile îi cad pe figura Marieî 
Lobbs, fata şelarului, ce o mai văzuse, dar ai căroi ochi negri 
n u fuseseră atât de strălucitori ca acum, ai cărei obraji nu fuse
seră mai înfloriţi ca în-această ocazie particulară. Era, deci, na
tural ca profesorul să n'aibă forţa să-şi deslipească privirea de 
cfigura domnişoarei Lobbs, era natural ca miss Lobbs, observând 
că era suspectată de un tânăr, să-şi retragă căpşorul, să închidă 
fereastra şi să lase storul ; era natural, în fine, ca Nataniel Pip
kin, imediat după aceia, să cadă asupra mucosului culpabil că 
mu putea rezolvi o adunare compusă şi să-1 pălmuiască din toată 
inima. Toate acestea erau perfect naturale si nu aveau nimic de 
speriat. 
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Dacă e ceva de mirat, e că un om ca caracter timid şi dîs« 
creţ să îndrăznească din acea zi să aspire la mâna şi inima unicei 
fiice a orgoliosului Lobbs, marele şelar, care ar fi putut cum
păra tot târgul într 'o întorsătură de condei ; a bătrânului Lobbs, 
care era recunoscut că avea tezaur la banca provinciei şi care, 
după gura lumii, mai avea grămejioare de argint într 'un cufă-
raş de oţel pus în căptuşala căminului din salon ; a lui Lobbs, 
văzut şi ştiut de tot orăşelul că-şi garnisea masa în zile de sărbă
toare cu un ciainic, un borcan pentru smântână şi o zaharniţă, 
toate de argint veritabil şi care toate, dupe cum avea obiceiul 
să se laude în orgoliul inimii sale, toate trebuiau să ajungă în
tr 'o bună zi proprietatea omului atât de fericit ce va plăcea 
fiicei sale. 

Deci, dragoste şi speranţe. 
Dar fata avea o verişoară, pe Kati, mititică persoană, daf 

răutăcioasă şi afurisită ; iar verişoară avea un frate, pe Henric, 
care ţinea mult la familie 'j ,jn_ special la vara lui. Pe de altă 
parte, Maria nutria şi ea pen.ru verişorul ei un sincer şi nobi! 
sentiment de rudenie. 

E delicios să vezi membrii aceleiaşi familii afectoşi 
unul pentru altul, dar această afecţiune poate fi împinsă prea 
departe şi Nataniel Pipkin nu-şi putea împiedeca gândul asu
pra felului cum Maria Lobbs putea să-şi iubească în particular 
toate rudele, dacă pentru fiecare din ele ar fi avut atâta aten
ţiune cât pentru verişorul de care vorbirăm. 

Dar nu e totul. La o invitaţiune dupe ceai, când răută
cioasa verişoară propuse o partidă de v'aţi ascunsele, se întâm
plă dintr'o împrejurare ori alta, ca Nataniel Pipkin să aibă a-
proape permanent ochii legaţi şi ori de câte ori punea mâna 
pe verişor, nu putea să nu găsească şi pe Maria în apropierea 
lui. Verişoară şi celelalte fete erau necontenit ocupate să-I 
împingă, să-1 tragă de păr, să-i arunce scaune între picioare, să-i 
facă toate mizeriile imaginabi le; dar Maria Lobbs nu-1 prin
dea niciodată şi Nataniel Pipkin ar fi jurat într 'o ocazie că a 
auzit slăbuţul sgomot ce-1 face un sărut urmat de o ceartă în 
surdină a Măriei cât şi râsul pe jumătate înăbuşit al bunelor, 
prietene. 

Dar... nenorocire. Stăpânul casei, plecat pentru mai multă 
vreme, se întoarse neprevestit. Iar pe deasupra, mai fu de în
tâmpinat şi nenorocirea că bătrânul Lobbs era flămând, cât şi 
de o hidoasă indispoziţie. 

Tineretul se risipi care unde încăpu. 
Mancă bătrânul şi-şi ceru luleaua. Cele două fete scobo« 

rară să caute pipa, urcară să caute pipa, căutară pipa pretutin* 
deni, afară de acolo unde ştiau ele prea bine să se găseşte. 

In acest timp, bătrânul Lobbs tuna şi fulgera. Deodată 
se gândi la cabinet şi se ridică să vadă. E complet inutil ca 
Unul mititel ca Nataniel Pipkin să poată ţinea uşa pe dinăun-
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tru, când o huidumă de om mare şi viguros, cum era şelarul, c 
trase în afară. Deschise, dar, uşa şi descoperi pe Nataniel Pip
kin în picioare în cabinet tremurând ca un hoţ prins. Dumne
zeu să ne binecuvinteze ! Ce grozavă privire îi aruncă bătrânul 
Lobbs, luându-1 de guler şi ţinându-1, numai să-1 ia mai bine în 
consideraţie, la înălţimea extremă a braţului său t 

— Dar pentru toţi dracii, ce faci d-ta aci ? strigă şelarul 
cu o voce teribilă. 

Nataniel Pipkin nu putu răspunde şi bătrânul Lobbs îl 
scutură cu toată forţa timp de două sau trei minute, numai pen
tru a-1 ajuta să-şi pue-niţică ordine în idei. 

— Ct faci d-ta aci ? Eşti venit pentru fiică-mea, desigur. 
Bătrânul Lobbs nu spuse acestea de cât în sens de sar

casm, căci nu credea el că aiurelile unui muritor ar putea con
duce pe unul ca Nataniel Pipkin atât de departe. Mare-i fu, dar, 
indignarea când bietul dascăl răspunse : 

— Este adevărat, d-le Lobbs, sunt venit pentru fiica d-vs, 
iubesc pe fiica d-vs., d-le Lobbs. 

— Auzi, mizerabil maimuţoi ! bâlbâi bătrânul Lobbs. . 
paralizat de această stranie spovedanie ; ce înseamnă asta? Şi 
mi-o arunci în nas ? Dumnezeule, ia-mă ! Am să te spânzur. 

Nu era improbabil ca bătrânul Lobbs, în excesul său de 
turbare, să-şi execute ameninţarea, dacă nu fu împiedecat de o 
apariţie cu totul neaşteptată : ca să se ştie, era verişorul, care, 
eşind din cabinetul lui, îi zise apropiindu-se : 

— Nu pot lăsa această inocentă persoană care a fost in
vitată acî să-şi bată joc fetele de el, să-şi ia asupra lui într'un 
mod atât de nobil, ^greşala (dacă greşală. e) de care numai ell 
sunt vinovat şi pe care sunt gata să o mărturisesc. Iubesc fiica 
d-vs., d-le, şi sunt venit ca s'o văd. 

In timpul acestei declaraţiuni neprevăzute, bătrânul 
Lobbs făcu ochii mari, dar nu atât de mari ca Nataniel. La urmă, 
când câştigă destulă respiraţie ca să vorbească, zise : 

— Ah, d-ta eşti venit să vezi pe fiică-mea ! ' 
— Da, domnule. 
— Şi nu ţi-am interzis eu să calci aci ? 
— Da, d-le, şi fără acest consemn n'aş fi venit în ascuns. 
Sunt amărât că. trebue să raportez gestul bătrânului 

Lobbs, dar cred că şi-ar fi ucis nepotul, dacă frumoasa sa fiică, 
ai cărei ochi strălucitori erau înecaţi în lacrămi, nu s'ar fi acă-
ţat de braţele lui. 

— Nu-1 reţine, Mario, zise tânărul. Dacă ţine să lovească 
pe fiul sorei sale, lasă-1 să dea. Pentru toate bogăţiile din lume, 
n'aş atinge unul din firele lui de păr alb. 

Ochii bătrânului se lăsară în jos la acest reproş şi întâl
niră pe cei ai Măriei... 

Cinci minute apoi, fetele fură scoase din camera de dor
mit a Măriei, mai râzătoare şi mai vesele ; apoi, când tinerii se 
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pregăteau sa fie mai fericiţi, bătrânul Lobbs găsi pipa şi fuma ; 
e o circumstanţă remarcabilă că această pipă fu cea mai conso
latoare din câte a fumat el toată viaţa. 

. . . . . ; . . 
Nataniel Pipkin .? Găsi convenabil să-şi păstreze secre

tul. In registrul parohiei îl găsim printre martorii Măriei. 
Se pare, însă, după un alt document, că în noaptea nunţii 

a fost condus la arestul comunal pentru că în stare de beţie, co
misese diferite excese pe stradă, la care ucenicul cu picioarele 
lungi şi supţiri, al d-lui Lobbs, se făcuse complice. 

CAP. XVIII 
Să ştii puterea atacului de nervi, să cunoşti forţa împrejurărilor. 

Timp de două zile, după dejunul d-nei Leo Hunter şi 
după plecarea precipitată a d-lui Pickwick, cei trei discipoli ai 
savantului rămaseră la Eatanswill, aşteptând cu nerăbdare nou
tăţi de la respectabilul lor prieten. D-l Tupman şi d-l Snodgrass 
fură din nou abandonaţi propriilor lor mijloace, căci d-l Win
kle, cedând invitaţiunilor cele mai asidui, continuă a rezida la 
d-l Pott, să se devoteze tot timpul amabilei sale soţii. D-l P o t t 
însuşi, pentru a le desăvârşi fericirea, se unea din când în când 
la conversaţie. Absorbit în deobşte de profundele sale stră
duinţe pentru binele public şi pentru distrugerea Independen
tului, acest om,nu era tocmai obicinuit să scoboare din culmea, 
unde îl aruncase inteligenţa sa, în umila vale locuita de spiri
tele comune. Totuşi, în această împrejurare şi pentru a onora 
un discipol al d-lui Pickwick, el îşi descreţi fruntea, se încb-
yăi.e, scoborî dupe piedestalul său, consimţi să calce pe pământ, 
adaptând cu bunătate remarcele sale, felului de a înţelege vul
garul şi confundându-se, cel puţin în forme exterioare, cu tur
ma omenească. 

Aceasta fiind conduita ilustrului publicist faţă de d-l 
W.nkle, se va înţelege uşor surpriza acestuia, când într'o bună 
dimineaţă, găsindu-se singur, aşezat în sufragerie, auzi uşa des-
chizându-se cu violenţă şi tot asemenea închizându-se şi văzu 
pe d-l P o t t înaintând maiestos, refuzând mâna ce i-se întindea 
cu prietenie, scrâşnind din dinţi, ca şi cum să-şi facă vorbele 
mai tăoiase, şi zicând cu o voce asemănătoare hârşiitului ascuţit 
de herăstrău : 

— Şarrpe ! 
— Domnule ! strigă d-l Winkle tresărind şi ridicându-se 

de pe scaun. 
— Şarpe, domnule ! repetă d-l P o t t ridicând vocea. Apoi, 

::coborând-o dintr'odată, adaogă : Am zis şarpe d-le. Mă înţe
legi, sper. 

Ori, când ai părăsit un om la două ore despre ziuă cu ex
presii de dragoste, de bunăvoinţă şi de prietenie reciprocă şi 
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când îl revezi la nouă jumătate şi încă tratându-te Şarpe, nu 
e tocmai lipsă de judecată, dacă îţi închipui că trebue să se fi. 
petrecut ceva între timp, ceva — în fine — de natură neplăcută. 
E tocmai ce gândea şi d-1 Winkle. E l expedie înapoi d-lui P o t t 
privirea glacială şi, conform speranţei exprimate prin acest 
gentleman, făcu toate sforţările să înţeleagă ce e aceia Şarpe, 
dar neajungând la rezultat şi după o profundă tăcere ce dură 
mai multe minute, zise : 

— Şarpe, d-le ? Şarpe, d-le P o t t ? Ce înţelegeţi prin a-
ceasta, d-le ? E desigur o glumă ? 

— O glumă, d-le ! strigă editorul cu o mişcare de mână 
care ar fi arătat o violentă dorinţă de a svârli în capul musafi
rului ceainicul de metal englezesc ; o glumă, d-le ? Haida de ! 
Dar, nu. Voi fi calm ; vroi să fiu calm, d-le !... şi pentru a proba 
că el era calm, d-1 P o t t se aruncă într 'un fotoliu spumând de 
ciudă. 

— Scumpe domn... reluă Winkle. 
— Scumpe domn ! Cum îndrăzneşti să mă mai chemi 

scumpe domn, domnule ? Cum îndrăzneşti să mă priveşti în 
faţă,, chemându-mă astfel ? 

— Dacă puneţi astfel chestiunea, cum îndrăzniţi d-vs., să 
mă priviţi în faţă chemându-mă Şarpe ? 

— Pentru că d-vs., sunteţi unul ! 
— Probaţi-1, strigă d-1 Winkle cu căldură. Probaţi-1. 
Un nour negru şi ameninţător trecu pe faţa adâncită în 

gânduri a editorului. E l trase din buzunar Independentul ce 
tocmai i-1 adusese şi-1 trecu pe deasupra mesei d-lui Winkle, 
arătându-i cu degetul un paragraf. 

Pickwickianul mirat, luă jurnalul şi ceti de sus până jos 
cele ce urmează : 

...„Obscurul ignobil contemporan al nostru, în observa-
jţiunile sale pline de desgust asupra ultimelor alegeri ale aces
tu i oraş, şi-a permis infamia să violeze sacrosanctul sanctuar al 
vieţii private şi să facă aluziuni cusute cu aţă albă asupra afa
cerilor personale ale ultimului nostru candidat ; dar, şi vom 
spune încă, cu tot ruşinosul rezultat al intrigii asupra aface
ri lor personale ale viitorului nostru reprezentant, d-1 Fizkin, 
care cu tot eşecul datorit ignobilelor maşinaţiuni, nu va fi mai 
p u ţ i n reprezentantul nostru într 'o zi sau alta. La ce-o gândi, 
oare, laşul nostru contemporan ?'Ce ar.zice, oare, acest nenoro
cit, dacă batjocorind ca el convenienţele sociale, am trage pu
ţ inte l perdeaua care, din fericire pentru el, descoperă turpitu
dini din viaţa sa privată în ridiculul public, ca să nu zicem în. 
•execraţia publică ? Ce ar zice el, dacă i-arri indica, dacă am co
menta pe circumstanţe notorii şi văzute de toată lumea, excep
t â n d — doar — orbul nostru contemporan ; ce ar zice el, dacă! 
am imprima efuziunea următoare ce am primit-o chiar în mo
mentul de a pune gazeta la presă si care. ne este adresată de un 
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concetăţean al acestui oraş, unul din cei mai spirituali cores
pondenţi ai noştri ?... 

VERSURI ADRESATE UNU! CLQ-POTT DE... ARAMĂ 

O, Pot t ! de prevedeai t u de la 'nceput 
Faptul, ce de-o lume azi e cunoscut, 
De la nuntă, chiar, în loc d'alai şi bing, bang, bine l ) 
Un gest doar tu făceai, ce nu mai ţi-e posibil : 
Dădeai cucoanei tale un brânci irezistibil 
Şi-o trimiteai direct în braţele lui W ! 

— Ei bine, zise d-1 Pot t cu solemnitate, ei bine ! Scelera-
tule ! Ce rimează cu bing, bang, bine ? 

— Ce rimează cu bine ? întrerupse d-na Pott , care intra 
în cameră în acel moment şi care nu auzise de cât ultimele vor
be, ce se rimeze cu bing, bang, bine ? — Winkle !... 2 ) 

Pronunţând aceste cuvinte, d-na Pott surâse graţios Ia 
pickwickianul agitat, întinzându-i mâna. I n confuziunea sa, 
onestul tânăr era să i-o strângă, când P o t t indignat se aruncă 
între ei doi. 

— înapoi, cucoană, înapoi ! strigă el. Să-ţi strângă mâns 
în nasul meu, în ochii mei ! 

— D-le Pott , făcu nevasta speriată. 
— Mizerabilă femee ! priveşte ici, priveşte ici, doamnă l 

Versuri adresate unui do-POTT... Aci, sunt eu, doamnă ! O 
trimeteai direct în braţele lui Winkle /... Aci, eşti d-ta cucoană ! 

Cu această turbăciune înflăcărată, însoţită de un soi de 
tremurătură, ocazionată de expresia figurei femeei sale, d-1 P o t t 
aruncă la picioarele ei numărul respectivului Independent. 

— Ei bine, d-le ? zise mistress Pott, aplecându-se sepriată 
sa ridice jurnalul. Ei bine, domnule ? 

Asta-i asta. Bietul Pot t , se încovăi sub privirea sfidătoa
re a femeei sale. Făcu o sforţare disperată să-şi adune tot cura
jul, dar fu în van. 

Când citeşti această scurtă propoziţie : „ei bine, dom
nule ?", nu ţi se pare că ar fi conţinând ceva care să te sperie. 
Dar tonul vocii pe care ea fu exprimată, privirea care-o însoţi, 
păreau că anunţă oarecare furtună de răzbunare, furtună sus
pendată cu un fir de păr deasupra capului editorului, — de a-
ceia şi avu un efect magic. Cel mai nepriceput observator ar fî 
descoperit în poziţia lui turburată o singură dorinţă, dar foarte 

') In biserica anglicana (ca şi în catolică şi protestantă) se trag clo 
ţote şi la cununii,—bun înţeles pe un ton mai vesel, nu ca la imermântări 

a) In englezeşte—ca şi în franţuzeşte - un cuvânt terminat în trei con
soane urmate de o vocală mută, se citeşte numai până în consoana doua, 
restul oierzâudu-se în nazalitătea pronuntărei. 
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zorită : să-şi schimbe fie nădragii, fie căciula cu oricare altul 
care ar fi consimţit să-i ţ ie locul în acest moment. -

D-na Pot t ceti paragraful, scoase un strigăt sfâşietor şi se 
aruncă în toată lungimea pe covorul leagănului familiei ; acolo 
întinsă pe spate bătea din tocurile botinelor în podea cu aşa 
repeziciune şi cu atâta violenţă că nu mai lăsa vre-o îndoială 
asupra delicatelor sentimente ce o străbătea în această împre
jurare. 

Scumpa mea, bâlbâi d-1 Pott, în teroarea sa, scumpa mea, 
n'am spus că cred asta. Eu... n'am, n'am... Dar vocea nenorocitu
lui bărbat era înăbuşită de urletele graţioasei sale jumătăţi. 

— Madam' Pott, reluă şi d-1 Winkle, cuconiţă, doamnă... 
permiteţi-mi a vă ruga să vă liniştiţi puţin. — Inuti l ! Strigă
tele şi ciocănelile tocurilor erau mai violente şi mai repezi ca ori 
când. 

— Scumpa mea, sunt atâta de mâhnit, reîncepu editorul, 
sunt atâta de mâhnit... Dacă nu pentru sănătatea ta, pentru 
mine cel puţin... Ai să atragi iar toată golănimea în jurul ca
sei... Dar cu cât d-1 Pot t punea mai multă căldură în rugămin
ţi le sale, cu atât nevastă sa punea mai multă vigoare în ţipete şt 
în duruitul podelei. 

Din fericire, în acea vreme, d-na Pot t îi ataşase la per
soana sa un fel de paznică personală, în persoana unei tinere 
lady a cărei ocupaţie mai de osteneală era să prezideze la toaleta 
stăpânei, dar care se mai făcea utilă printr 'o infinitate de alte 
maniere şi, în principal, ajutând această amabilă femee să con
trazică orice dorinţă, să combată orice înclinaţiune, să facă zile 
fr ipte nenorocitului de gazetar. Urletele isterice ale d-nei Pot t 
atinseră, fireşte, şi urechile sus-numitei garde şi o aduse în su
fragerie cu o rapiditate ce ameninţa să deranjeze material
mente armonia îngrijită a bonetei sale şi a pieptănăturei sale. 

— Oh, scumpa mea stăpână ! Scumpa mea stăpână ! ţ ipa 
tânăra persoană, îngenunchind cu aer de smintită alături de ză-
cânda doamnă Pott . O scumpa mea stăpână ! Ce aveţi ? 

— Stăpânu-tău ! Brutalul tău stăpân !... bâlbâi bolnava. 
P o t t o mai slăbi, — evident. 
— E o ruşine ! zise tânăra fată pe un ton de reproş. Sunt 

sigură că vă va face să muriţi, doamnă. Bietul îngeraş ! 
Pot t o mai slăbi încă puţin, — foarte evident ; partida ad

versă continuă atacurile : 
— Oh, nu mă părăsi ! Nu mă abandona, Goodwin ! mur

mură d-na Pott , ataşându-se cu forţă convulsivă de gâtul tine
rei domnişoare. Eşti singura fiinţă care mă iubeşte, Goodwin ! 

La această apostrofă, atât de atingătoare, miss Goodwin 
montă pe socoteala ei „mica tragedie", vărsând lacrimi din a-

„Nici odată, ma'am ! suspină ea. Ah, d-le, trebuia să fi 
bondenţă. 
luat seama,... Ar fi trebuit să fiţi prudent \ Nu ştiţi ce mare rău 
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— Goodwin, zise d-na Pott cu o voce dulce. 
— Ma'am ? 

— Dacă ai şti cât am iubit pe omul ăsta ! 
— Nu vă mai supăraţi, amintindu-vă de aşa ceva, d-nă. 
Pot t lăsă să se vadă cât era de speriat ; era momentul să 

dea ea o lovitură decisivă. 
— Şi acum ! sughiţă d-na Pott, acum ! După atâta dra

goste, să fiu astfel tratată ! Fără pic de recunoştinţă ! Să fii 
insultată în prezenţa altora, a unui străin ! Dar n'am să mă su
pun la asta, Goodwin, continuă d-na Pot t ridicându-se în braţele 
ajutoarei. Frate-meu, locotenentul, mă va proteja... Vreau repa
raţie, Goodwin. 

— De sigur, doamnă, o prea merită. 
F u r ă oare-cari gânduri ; o ameninţare de separaţie excită 

spiritul editorului, dar nu şi-1 exprimă, se mulţumi să zică cu 
mare umilinţă : „Scumpe suflet, vrei să mă asculţi ?" 

O nouă descărcare de sughiţuri fu răspunsul şi d-ria Pott , 
devenită şi mai nervoasă, întrebă cu o voce întretăiată : pentruce 
a mai fost adusă pe lume, pentruce s'a mai măritat şi vroi să fie 
informată de o mulţime de alte secrete de acest gen. 

— Scumpa mea, reîncepu d-1 Pott, nu te prăpădi cu firea, 
nu te deda la sentimente atât de exaltate. N'am crezut nici o dată 
că acel paragraf ar fi avut vre-un fundament ; nici unul, draga 
mea ! Imposibil ! Eram numai necăjit, aş putea spune furios, 
draga mea, contra editorilor Independentului cari au avut neo
brăzarea să-1 tipărească. Iată totul. Vorbind astfel, d-1 Pott a-
runcă o privire rugătoare inocentului în cauza scandalului, pen
tru a-1 ruga să nu cum-va să pomenească de şarpe. 

— Şi ce demersuri ai să faci, d-le, pentru a obţine satisfac
ţie ? întrebă d-1 Winkle, care prinse iar curaj, văzând cum Pot t 
şi-I pierde pe al său. 

— O, Goodwin, murmură d-na Pott, o să-1 cravaşeze el, 
flare, pe editorul Independentului ? O va face, Goodwin ? 

— St, st, doamnă. Liniştiţi-vă, vă rog ! De sigur, îl va cra
vaşa, dacă doriţi asta, d-nă. 

— De sigur, reluă Pott, văzându-şi jumătatea pe punctul 
de a ceda slăbiciunei. E necesar, îl voi cravaşa. 

— Când, Goodwin, când ? murmură d-na Pott, neştiind 
dacă trebue să recadă în atac. 

— Fără întârziere, natural, răspunse editorul : înainte ca 
feiua să fie terminată. 

— O Goodwin, reluă cucoana; nici un om, dacă este om, 
nu-şi poate refuza aşa ceva. 

I n acest timp, atacurile de nervi planau încă pe orizont. 
D-1 Pot t repetă că-1 va cravaşa, dar d-na Pot t era prăpădi

ta numai la singura idee că ar fi bănuită. De o duzină de ori fu 

13 
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pe punctul de recădea şi posibil că o rostogolire ar fi sosit, fără 
sforţările neobosite ale atentivei Goodwin şi fără rugăminţele de 
ertare din partea învinsului. La urmă, când nenorocitul Pott fu 
îmbrobodit şi complet pus la locul lui, d-na Pott se găsi mai bine 
şi personagiile noastre, câteşi trele, începură dejunul. 

—! Sper, zise d-na Pott cu un surâs ce strălucea pe ur
mele lăsate de lacrămi, sper, d-le Winkle, că urâcioasele calomnii 
ale acestui jurnal, nu vor scurta şederea d-vs. la noi. 

— Sper că nu, adaogă d-1 Pott , care în inimă se felicită căl
duros să i se înece musafirul cu bucata de friptură ce ţinea 
în acel moment în gură, să pue astfel capăt vizitelor sale. 
Sper că nu. 

— Sunteţi prea buni, răspunse d-1. Winkle ; dar asta 
dimineaţă găsii la uşa camerii mele de culcare o notă a d-lui 
Tupman prin care mă anunţă că d-1 Pickwick ne scrie să-1 întâl
nim astăzi la Bury. Trebue să plecăm cu cursa de prânz. 

— Dar reveniţi ? zise d-na Pott . 
— Oh, desigur. 
— Sunteţi sigur ? continuă cucoana aruncând din întâm« 

plare o tandră privire musafirului. 
— De sigur, răspunse d-1 Winkle. 
Dejunul se termină în tăcere, căci fiecare din asistenţi îşi 

rumega necazurile : mistress Pot t regreta pierderea cavaleru
lui ; d-1 Pott, imprudenta sa promisiune de a cravaşa Indepen* 
dentul; d-1 Winkle, galanteriile care l-au plasat într 'o atât da 
plicticoasă situaţie. 

Ora prânzului apropiindu-se, după multe bineţuri şi pro
misiuni de reîntoarcere, d-I Winkle se smulse din sânul acestei 
familii, unde fusese atât de bine primit. 

— Dacă cumva revine, îl otrăvesc ! gândi d-1 Pot t retră-
gându-se în micul său birou, unde prepara trăsnetele elocinţei 
sale. 

— Dacă vre-o dată aş mai reveni să mă amestec în cior
ba ăstora, gândi d-1 Winkle, mergând către Păunul de Argidt, 
eu însu-mi merit să fiu cravaşat ; iacă toată isprava. 

Amicii săi erau gata, trăsura sosi în curând şi după o ju
mătate de cias, cei trei pickwickieni îndeplineau voiajul pe ace-
iaş drum ce d-1 Pickwick îl parcursese în mod atât de fericit cu 
Sam. Cum am vorbit deja de el, nu ne mai credem obligaţi să 
extragem frumoasa şi poetica descripţie ce ni-o dă d-1 Snodgrass. 

Sam Weller îi aştepta în poarta îngerului şi-i introduse 
în apartamentul d-lui Pickwick. Aci, spre marea surprindere a 
d-lor Winkle şi Snodgrass şi spre imensa confuzie a d-lui Tup
man, găsiră pe bătrânul Wardle cu d-1 Trundle. 

— Cum mergeţi ? întrebă bătrânul strângând mâna d-lui 
Tupman. Haida, haida, nu-ţi da aere atât de sentimentale: Nu e 
leac pentru aşa ceva, camarade. De dragostea ei, aş fi vroit să vă 
fi căsătorit, dar sunt mulţumit în interesul d-tale că nu s'a fă-
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cut aceasta. Un tânăr vesel ca d-ta va reuşî mal bine într o zi, e h ! 
Tot proferând aceste consolări, bătrânul Wardle bătu pe spate 
pe dVl Tupman şi râse din toată inima. 

— Şi voi, veselii mei tovarăşi, cum o duceţi? urmă bătrâ
nul boer, scuturând încă o dată mâna d-lui Winkle şi aceia a 
d-lui Snodgrass. Tocmai spuneam d-îui Pickwick că vroi să vă 
am pe toţi de Crăciun. Vom avea o nuntă, dar o nuntă veritabilă 
de rândul acesta. 

— O nuntă .' strigă d-î Snodgrass pălind. 
— Da o nuntă. Dar nu vă speriaţi, replică binevoitorul 

moşneag, e numai Trundle, iată-1 aci, cu Bella. 
— Oh, asta-i tot ? reluă d-1 Snodgrass, scos dintr'o penibi

lă îndoială care îi strânsese inima ca într'o mână de fier. Vă fa<? 
complimentele mele, d-le. Cum merge Joe ? 

— El, foarte bine. Mereu adormit. 
— Şi cucoana, mama dvs. ? dar vicarul ? dar toata lumea ? 
— Perfect de bine. 
— Domnule, zise d-1 Tupman cu o sforţare, unde este, 

unde este... ea ? Vorbind astfel întoarse capul şi şi-1 acoperi cu 
mâinele. 

— Ea ? replică bătrânul gentleman, scuturând capul cu urc 
aer de nimic. Vroiţi să spuneţi soră-mea ? 

D-1 Tupman arătă tot printr 'un semn de cap că chestiunea 
se raporta la domnişoara abandonată. 

— Oh, ea este plecată ; locueşte la o rudă, destul de de
parte. Nu putea să mai rabde privirile fiicelor mele, astfel că am 
lăsat-o să se ducă. Dar iată cina, trebue să fiţi flămânzi de drum 
şi eu unul, sunt şi fără aşa ceva. Aşa, dar, la treabă ! 

Cinstea întreagă fu făcută cinei şi când resturile fură ri
dicate, când amicii noştri fură statorniciţi comod în jurul mesei, 
d-1 Pickwick povesti nenorocita aventură ce a întâmpinat şi suc
cesul încununat de şmecheria infamă a păcătosului Jingle. Disci
polii săi fură pietrificaţi de indignare şi de oroare. 

— I n fine, zise concludând d-1 Pickwick, reumatismul care 
l-am căpătat în grădină, mă ţine încă şchiop. 

— Eu încă am avut o probuliţă de aventură, zise d-1 Win
kle cu un surâs şi la expresa cerere a d-lui Pickwick raportă 
maliţioasa satiră a Independentului de Eatanswill, cum şi su
părarea concomitentă a amicului lor, editorul Gazetei. 

Fruntea d-lui Pickwick se întunecă în timpul acestei po
vestiri ; amicii săi observară şi când d-1 Winkle tăcu, păstrară 
toţ i o profundă tăcere. D-1 Pickwick bătu emfatic în masă cu 
pumnul şi vorbi : 

— Nu e o circumstanţă surprinzătoare ca să părem desti
naţi a nu intra sub acoperişul unui om fără de a-i aduce supă
rări ? Vă întreb, n'am să cred că e indiscreţie sau — şi mai muit 
— imoralitate din partea discipolilor mei, dar văd că în orice 
casă intru ei, distrug pacea în inimi, fericirea domestică a vre-u-< 
nei femei încrezătoare. Nu e asa ? Zic. dar...-
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După toate probabilităţile, d-1 Pickwick ar t i continuat 
pe acest ton o vreme oarecare, dacă intrarea lui Sam cu o scri
soare, n'ar fi întrerupt elocventul său discurs. îşi trecu batista 
pe frunte, ridica ochelarii, îi usca, îi şterse, îi puse din nou că
lare pe nas, — era destul ; vocea sa câştigă dulceaţa obicinuită 
când întrebă : „Ce mi-aduci acolo, Sam ?" 

— Vin dela poştă, d-le, şi am găsit scrisoarea aceasta ; 
zace acolo de două zile ; e pecetluită cu ceară descântată şi adre
sa se lăfăeşte cu litere ronde. 

— Nu cunosc scrisul cesta, zise d-1 Pickwick deschizârrd 
scrisoarea. Aibă cerul milă de noi ! Ce mai e şi asta ? Trebue 
să fiu în vis ! Asta... asta nu poate fi adevărat ! 

— Dar ce-o mai fi şi asta ? întrebară toţi mesenii. 
— Nu e moarte, sper ? zise d-1 Wardle, alarmat de expre-

siunea plină de oroare ce contractase faţa d-lui Pickwick. 
Filozoful răspunse, dar, trecând scrisoarea pe deasupra 

mesei, rugând pe d-1 Tupman să o citească tare şi căzând pe sca
unul său cu o mutră de speriat, de zăpăcit, că-ţi făcea milă să-1 
vezi. 

D-1 Tupman, cu o voce tremurătoare, citi scrisoarea mai 
jos raportată : 

Freeman's — Court (Cornhill), 28 A ugust. 1831 

B A R D E L L contra P I C K W I C K 

Domnule, 
• 

Fiind Dnsăreinaţi de d-na Maria Bardell sa deschidem o 
acţiune tontra dvs. pentru violarea unei promisiuni de căsăto-
tie, prin care reclamanta fixează daune de una mie cinci sute 
livre, — luăm libertate a vă informa că o citaţie a fost lansată 
contra dvs. la Common-Pleas şi dorim a şti, cu întoarcerea poş
tei, numele avocatului dvs. la Londra, care va fi însărcinat sâ ur
mărească această afacere. 

Suntem, d-le, supuşii d-vs. servitori, 

Dodson şi Fogg. 

Mirarea mută cu care această lectură fu primită, avu un 
ce atât de solemn că fiecare din cei prezenţi nu îndrăzniră să 
rupă tăcerea şi se mulţumeau privindu-şi fiecare vecinii, apoi pe 
d-1 Pickwick. In fine, d-1 Tupman repetă maşinal : „Dodson şi 
Fogg ! " 

— Bardell contra Pickwick, şopti Snodgrass cu un aer 
distrat. 

— Pacea inimii, fericirea domestică a unei femei încreză
toare ! murmură d-1 Winkle cu abstracţie. 
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— Un complot ! strigă d-1 Pickwick, recâştigând, m tine, 
darul glăsuirii. E un complot infam a acestor doi avocaţi rapaci. 
D-na Bardell n'ar fi făcut niciodată una ca aceasta ; nu va câş
tiga. Ridicul, ridicul ! 

— Cât despre inima sa, reluă d-1 Wardle cu un surâs, d-ta 
eşti de sigur cel mai bun judecător; dar pentru dreptul său, îţi 
voi spune fără să te descurajez că Dodson şi Fogg sunt mai buni 
judecători ca oricare dintre noi. 

— E o josnică tentativă ca să-mi stoarcă bani. 
— Sper, replică d-1 Wardle, cu un ton uscat şi scurt. 
— Cine m'a auzit altfel vorbindu-i, de cât ca dela un chi

riaş la proprietara sa ? continuă d-1 Pickwick cu cea mai mare 
vehemenţă. Cine m'a văzut cu ea ? Nimeni ; nici chiar amicii, 
aci prezenţi. 

— Exceptând o singură dată, întrerupse d-1 Tupman. 
D-1 Pickwick schimbă feţe-feţe. 
— Ah, reluă d-1 Wardle, asta e important. Nu era ceva 

suspect de rândul acela, — presupun ? 
D-1 Tupman aruncă o privire timidă mentorului său. 
— In adevăr, zise el, nu era nimic de suspectat, dar nu ştia 

cum s'au petrecut lucrurile. D-lui o ţinea de-abinele în braţe. 
— Sfinte Dumnezeule ! strigă d-1 Pickwick, suvenirul 

scenei în chestiune luând loc cu repeziciune în spiritul său. Asta 
e adevărat, e adevărat ! Ce grozavă probă a puterii împrejură
rilor. 

— Şi amicul nostru se căznea s'o consoleze ; adaogă d-1 
Winkle cu un grăunte de malţiozitate. 

— Asta, încă, e adevărat, zise d-1 Pickwik. N'am să zic n u ; 
e adevărat ! 

— Ho, ho ! strigă d-1 Wardle, pentru o afacere în care nu 
e nimic suspect, asemenea aparenţă e caraghioasă. Ei, Pickwick, 
ei, ei ! mare pişicher ! mare pişicher ! şi izbucni într 'un râs din 
toate puterile că paharele se ciocniră cu zgomot pe bufet. 

— Ce nenorocită reuniune de aparenţe ! strigă d-1 Pick
wick, sprijinindu-şi bărbia în palme. Winkle, Tupman ! vă rog 
să-mi ertaţi observaţiunile ce vi le făcui adineauri. Suntem toţ i 
victimile împrejurărilor şi eu cea mare dintre toate victimele î 

Făcând aceasta apologie, d-1 Pickwick îşi acoperi capul 
cu mâinele şi se puse pe gândit, în timp ce d-1 Wardle adresa ce
lorlalţi membrii ai companiei o colecţiune de clipituri din ochi 
şi de semne cu capul. 

— Ori ce-o fi, zise d-1 Pickwick ridicându-şi fruntea in
dignat şi bătând în masă, vroesc ca toate acestea să se explice. 
Voi vedea pe acest Dodson şi pe acest Fogg. Vom merge mâine 
la Londra. 

— Mâine, nu, reluă d-1 Wardle, eşti prea şchiop. 
— Atunci, poimâine. 
— Poimâine e întâi Septembrie şi ai promis că vii cu noi 
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până la armanul d-lui Geoffroy Maning să ne fii staroste la de
jun, dacă nu vrei să ne însoţeşti la vânătoare. 

— Ei bine, atunci, ziua următoare : Joi . Sam ! 
— Domnule ? 
— Reţii două locuri pe imperială pentru Londra, Joi di

mineaţă. , 
— Foarte bine, d-le. 
Sam Weller plecă să execute comisionul. Avea mâinele in 

buzunare, ochii puşi în pământ şi mergea agale vorbindu-şi sin
gur. 

— Ciudată făptură şi stăpânul meu ! Să facă curte Iu* 
ma'am* Bardell, femee cu copil ! Cam aşa păţesc băeţii ăştia bă
trâni, cari îşi dau aere de cuminţenie. Afară d'asta, n'aş fi crezut 
aşa ceva din partea lui, n'aş fi crezut cu nici un chip ! Şi tot 
moralizându-se, d-1 Weller apunse la biroul trăsurlor. 

CAP. XIX 
0 zi fericită, nenorocii terminată. 

Păsărele salutară dimineaţa zilei de 1 Septembrie 1831 ca 
pe una din cele mai agreabile ale anotimpului, căci, din fericire 
pentru inimile lor, ignorau imensele preparative ce se făceau 
pentru a fi exterminate. Nu numai puiul de potârniche ce se 
plimba voios prin fâneaţă cu toată graţioasa cochetărie a tinere
ţii şi nu numai potârnichea-mamă, cerceta cu ochiul ei rotund 
această sprinteneală, având aerul dispreţuitor al pasării pline de 
experienţă şi de înţelepciune, — dar toate ignorau destinul ce 
le aştepta, îmbăindu-se în aerul proaspăt al dimineţii cu senti
mente de fericire şi de voioşie. Câteva ore mai târziu cada
vrele lor trebuiau să zacă la pământ ! Dar tăcere. E timpul să 
sfârşim cu tirada, altfel ajungem prea sentimentali. 

Aşa dar — pentru a vorbi într 'un fel mâi simplu şi mai 
practic — era o frumoasă dimineaţă, atât de frumoasa că ai i i 
_mtut crede că repezile luni ale verii englezeşti erau aproape 
trecute. Gardurile vii, câmpiile, arborii, costişele, lacurile se îm
podobeau de mii şi mii de feluri de culori. Deabia a frunză că
zută, deabia o nuanţă de galben amestecată cu culorile primăve-
rei te avertizau că toamna e aproape. Cerul era fără nori ; soare
le era ridicat, călduros şi strălucitor ; aerul răsuna de cântecul 
păsărilor şi de bâzâitul insectelor ; gradinele erau pline de flori 
mirositoare, ce străluceau sub rouă ca o puzderie de nestimate 
strălucitoare ; orice lucru purta, în fine, stigmatul verii şi nici 
una din frumuseţile sale nu se ştersese încă. 

Cu toate farmecele anotimpului, d-. Snodgrass preferi sâ 
rămâe la gazdă, numai ceilalţi trei pickwickieni urcară în tră
sura descoperită cu d-1 Wardle şi cu d-1 Trundle, în vreme ce 
Sam Weller se plasă pe capră lângă viaiti-u. 
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După câteva ore, butca lor se opri înaintea unei case vechi 
de marginea drumului. Erau aşteptaţi şi găsiră în poartă pe 
lângă doi câini de vânătoare, un pădurar însărcinat şi cu paza vâ
natului, înalt şi uscat, cu un copil, ale cărui picioare erau înfun
date în cizme de piele. Unul, ca şi celalt, purtau câte un ciorchi-
nar de vastă dimensiune. 

— Spune-mi, te rog, murmură d-1 Winkle d-lui Wardle 
până să se lase scăricica de scoborît, aceştia socotesc că avem să 
împuşcăm atâta cât să le umplem sacii ceia ? 

— Să umplem doi ciorchinari ? strigă bătrânul Wardle. 
Dumnezeu să te binecuvinteze ! D-ta ai să umpli unul, eu pe cel
lalt şi când vor fi plini, buzunarele hainelor noastre ţin încă pe 
atâta. 

D-1 Winkle scoborî fără să răspundă ceva ; dar nu se putu 
opri să gândească că dacă ar trebui să stea el pe câmp până să 
umple unul din cei doi saci, amicii lui şi el aveau considerabilul 
pericol să capete toate răcelile şi să se umfle de toate reumatis
mele. 

— Hi, Junon, hi fată bătrână ! Jos Def, jos ! zise d-1 War
dle, mângâind câinii. Sir Geoffrey e încă în Scoţia, Martine ? 

Pădurarul cel înalt răspunse afirmativ plimbându-şi pri
virile îngrijorate pe d-1 Winkle, care-şi ţinea puşca ca şi cum 
ar fi vroit ca vestea să-i economisească oboseala de a mai apăsa 
pe trăgaci ; la d-1 Tupman, care o ţinea pe a sa ca şi cum era bă
gat în sperieţi şi avu împrejurarea să creadă că speriat era în a-
devăr. 

D-1 Wardle remarcă aerul de grijă al păzitorului. 
— N'au destulă obicinuinţă prietenii mei, zise el. D-ta 

ştii... numai dacă baţi potcoave, ajungi potcovar. Vor fi buni tră
gători într 'o zi. Cer iertare amicului Winkle, d-lui are deja oare
care experienţă, oricum. 

Recunoscător acestui compliment, d-1 Winkle surâse uşor 
pe deasupra cravatei sale albastre şi în modesta sa zăpăceală se 
găsi atât de misterios încurcat în armă că dacă aţ fi fost încăr
cată, omorît ar fi fost pe loc. 

— Nu trebue să manevraţi puşca în imaginaţia aceasta, 
d-le, când veţi avea gloanţe în ea, spuse lunganul de pădurar cu 
un aer morăcănos ; ori, naiba să mă ia, dacă n'aveţi să faceţi pas
trama unul dintre noi. 

Astfel admonestat, d-1 Winkle schimbă brusc poziţiunea şi 
în repezeală aduse cocoşul armii în prea intim contact cu căpă-
ţâna lui Sam. 

— Hoo ! strigă Sam ridicându-şi pălăria şi frecându-şi 
tâmpla. Ho, d-le ! Dacă veţi merge astfel, umpleţi cu vârf un sac 
din ceia şi asta, chiar din primul foc. 

La aceste cuvinte, băetanul cu cisme lungi lăsă să-i scape 
o explozie de râs, forţându-se în acelaş moment să-şi reia înfă
ţişarea gravă, ca şi cum n'ar fi fost el. D-1 Winkle strânse ma-
iestos din sprâncene. 
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— Martin, întrebă d-1 Wardle, unde ai spus băiatului să 
ne găsească cu gustarea ? 

— Pe dealul stejarului, d-le, la miază zi. 
— E pe moşia d-lui Geofrey ? 
— Nu, d-le, e vecină. E proprietatea d-lui căpitan Bold-

wig, dar nu va fi nimeni să ne deranjeze, e acolo şi niţică iarbă 
mătăsoasă. 

— Foarte bine, zise bătrânul Wardle, acum cu cât plecăm 
mai degrab, cu atâta e mai bine. O să ne întâlnim la prânz, Pick* 
wick. 

D-1 Pickwick dorea să vadă vânătoarea, mai cu seamă ca 
avea şi unele bănueli pentru viaţa şi integritatea membrelor 
d-lui Winkle. De altfel, pe o atât de frumoasă dimineaţă era şi 
crud să-şi vadă prietenii plecând şi el să rămână în urmă. Aşa, 
dar, cu un aer de mare mâhnire, răspunse : „După cum văd, cam 
aşa trebue..." 

— Adică, d-1 nu ştie să tragă ? întrebă vlăjganul de pă« 
• durar. 

— Nu, răspunse d-1 Wardle şi pe deasupra şi şchiopată. 
— Mi-ar plăcea mult să merg cu dvs., zise d-1 Pickwick, 

foarte mult chiar. 
Fu o scurtă tăcere de compătimire. Băetanul o rupse, zi

când : „E colea, după gard, o roabă. Dacă servitorul boerului 
vrea să-1 tragă în ea pe cărare, ar putea veni cu noi ; la bariere 
îl trecem pe deasupra. 

— Iacă afacerea aranjată ! se grăbi să zică d-1 Weller, care 
era parte interesată, dorind călduros şi el să vadă vânătoarea. 
Iacă toată chestia. O aduc acum. 

Dar aci, o nouă dificultate se ridică. Pădurarul cel înalt 
protesta rezolut contra introducerii unui gentleman în roabă 
într'o campanie de vânătoare, susţinând că e o flagrantă violare a 
tuturor regulelor stabilite, cât şi la toate procedeele cunoscute. 

Obiecţiunea era forte, dar nu de neînlăturat. Se giugiuli 
puţin pădurarul, i se unse laba ; el însuşi îşi alină inimioara 
dând păcatul pe capul inventivului băeţandru, care insuflase 
Utilizarea degradantei maşini şi, în fine, caravana se puse în 
mişcare. D-1 Wardle şi păzitorul deschideau drumul ; d-1 Pick
wick, în roaba sa, împinsă de Sam, forma arier-garda. 

— Opreşte, Sam ! strigă d-1 Pickwick dupe ce traversară 
prima tarla. 

—• Acum, ce mai este ? întrebă d-1 Wardle. 
— Nu voi suferi ca roaba să înainteze un pas mai mult, 

declară d-1 Pickwick cu un aer rezolut, dacă Winkle nu-şi poartă 
puşca altfel. 

— Şi cum trebue, oare, s'o port ? zise mizerabilul de Win
kle. 

— Poart-o cu ţeava în jos. 
— Aşa ceva are aerul atât de puţin vânătoresc. învedera 

d-1 Winkle, 
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— Nu-mi pasă de faptul că are sau nu aerul vănătoresc ; 
N a m poftă să fiu împuşcat într'o roabă pentru amorul aparen
ţelor. 

— De sigur că domnul va băga încărcătura în capul cuiva, 
bănui marele paznic. 

— Bine, bine, reluă nenorocitul Winkle, întorcând puşca, 
mi-e tot una ; poftiţi... 

— Micile concesiuni fac farmecul vieţii, observă Sam şî 
caravana se repuse în mers. 

Dar nu făcură o sută de paşi, când d-1 Pickwick strigă 
din nou : „Opriţi ! " 

— Dar ce mai este, încă ? întrebă d-1 Wardle. 
— Puşca lui Tupman este tot atât de periculoasă ca şi cea

laltă ; sunt sigur. 
— E i cum? periculoasă! strigă d-1 Tupman, foarte alarmat. 
— Periculoasă dacă o porţi aşa. Sunt mâhnit că fac noi o-

biecţiuni, dar nu pot consimţi să continuu dacă nu o întorci ca 
Winkle. 

— îmi închipui că aţi face mai bine, d-Ie, adaogă înaltul 
păzitor, altfel puteţi trimite alicele în vesta d-vs. tot aşa de bine 
ca şi într'a altuia. 

Cu graba cea mai obliganta, întoarse arma în poziţia re
clamată şi convoiul porni mai departe, cei doi mari amatori mer
gând cu pustele întoarse cu ţeava în jos ca o căprărie de 6oldaţi 
la funerarii. 

Deodată câinii se opriră şi stăpânii lor făcură la fel. 
— Dar ce au între picioare ? întrebă d-1 Winkle. Ce ciudat 

aer au. 
— Zât .' replică d-I Wardle. Nu vedeţi că arată t 
— Arată ! repetă d-1 Winkle privind în jurul lui, ca şi 

cum ar fi căutând cauza întreruperii înaintării. De ce se opresc ? 
— Atenţiune, murmură d-1 Wardle, care în interesul mo

mentului nu auzise această întrebare. Gata acum. 
O violentă bătae de aripi se auzi atât de neaşteptat cât d-1 

,Wmkle reculă ca şi cum el însuşi ar fi tras. Poc, poc ! două 
focuri de puşcă răsunară şi fumul se ridică liniştit în aer descri
ind curbe graţioase. 

— Unde sunt ? strigă d-1 Winkle cu cel mai mare entu« 
siasm întorcându-se în toate direcţiunile. Unde sunt ? Unde 
sunt ? 

— P e legea mea, uite-le, zise d-1 Wardle ridicând doua 
potârnichi ce câinii i-le depusese la picioare. 

— Nu, nu ! vroi să zic, celelalte ! reluă d-1 Winkle încă 
speriat. 

— Destul de departe acum, dacă mai sboară, replică rece 
d-1 Wardle reîncătcându-şi puşca. 

— Cred că vrm întâlni alt stol în cinci minute, observă 
marele gardian. Dadi d-1 începe să tragă de acum, plumbul va 
eşi din teavă ooate chiar când le vom ridica noi-
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— Ha-ha-ha ! făcu d-1 Weller. 
— Sam, zise d-1 Pickwick, atins de confuzia discipolului 

sau. 
— Domnule ? 
— Nu râde. 
— Foarte bine, d-le răspunse Sam. Dar în schimb, îşi poci 

trăsăturile înapoia roabei, pentru amuzarea exclusivă a tânăru
lui în cizme. Inocentul tânăr dădu drum unui sgomotos râs, 
pentru care şi fu sumar pălmuit de gardian, el însuşi având ne-
voe de un pretext să se întoarcă şi să-şi ascundă propria-i do
rinţă de a râde. 

Puţ in timp după aceia, d-1 Wardle zise d-lui Tupman : 
— Bravo, camarade \ Ai tras cel puţin la timp de rândul 

acesta. 
— Da, replică d-1 Tupman cu sentimentul de mândrie, 

i-am dat drumul. 
— Frumos ! Vei doborî ceva la prima ocazie, dacă ai să 

ocheşti bine. Mai nimica toată, nu e aşa ? 
— Da... nimica toată. Dar cu toate acestea îţi zminteşte 

umărul. Am crezut că mai-mai mă dă peste cap. Nu mi-am în
chipuit că arme mici ca astea, să dea atâta înapoi. 

— Oh, zise bătrânul boer surâzând, ai să te obicinueşti cu 
timpul. Acum, suntem gata ? Merge totul bine acolo, în roabă ?, 

— Strună, domnule, replică Sam. 
— La drum, dar. 
— Tineţi-vă bine, d-le, zise Sam ridicând roaba. 
— Da, da, asigură d-1 Pickwick şi merseră atât de repede 

pe cât nevoe era. 
— Acum, zise d-1 Wardle, după ce roaba fu trecută peste 

o barieră şi când d-1 Pickwick fu încărcat din nou. Acum, ţ ineţi 
roaba înapoi. 

— Bine, d-le, răspunse Sam oprindu-se. 
— De rândul acesta, Winkle, continuă bătrânul gentle* 

man, urmează-mă încet şi nu fii în întârziere. 
— N'aveţi teamă, zise d-1 Winkle. Arată ceva ? 
— Nu, nu încă. Tăcere acxim, tăcere. 
I n adevăr, înaintau tăcuţi, când d-1 Winkle vroind să e-

xecute o evoluţie foarte dificilă cu puşca sa, îi dete drumul din 
întâmplare în momentul critic şi trimise încărcătura just pe 
deasupra capului băetanului şi exact în locul precis unde era să' 
fie creerul înaltului păzitor, dacă se găsea în locul substitutu
lui său. 

— Pentru Dumnezeu, de ce i-ai dat foc ? întrebă d-1 
(Wardle, în timp ce păsările sburau în toată siguranţa. 

— N'am văzut puşcă ca asta, toată viaţa mea, răspunse ne-
lorocitul de Winkle privindu-i încărcătorul, ca şi cum asta ar 

fi putut remedia ceva. Ia foc singură. Vrea să se descarce dupe 
cheful ei. 
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— A, vrea să se descarce 3 repetă Wardie oarecum supă
rat. O fi vroit — poate — să şi ucidă ceva ? 

— Asta e sigur în puţină vreme,.d-le, zise gardianul. 
— Ce vreţi să înţelegeţi prin această observaţie, d-le ? în-

hrebă înţepat d-1 Winkle. 
— Ia nimica toată, d-le, nimic. Eu n'am familie şi mama 

băiatu'ui va avea ceva de la sir Geoffrey, dacă are să fie impus* 
cat pe pământul său. Reîncărcaţi, d-le, reîncărcaţi arma. 

— R'dicaţi-i puşca J strigă, din rosba sa d-1 Pickwick lo
vit de oroare la negrele insinuaţiuni ale japlanului. Ridicaţi-i 
puşca ! Mă aude cineva ? 

Cu toate acestea, nu se oferi nimeni să execute porunca 
şi d-1 Winkle, după ce aruncă o privire de răzvrătire filozofului, 
încarcă puşca şi merse înainte cu ceilalţi vânători. 

Ne simţim obligaţi a spune, după autoritatea d-lui Pick
wick, că felul de procedare al d-lui Tupman părea mult mai pru
dent şi mai raţional ca cel adoptat de d-1 Winkle. Totuşi, acest 
fapt nu fcrebue să micşoreze ca nimic maraa autoritate a celui din 
urmă în toate exerciţiile corporale, căci de un timp imemorial, 
cum şi observa admirabil d-1 Pickwick, mulţi filosofi — şi încă 
din cei mai buni — cari au fost adevărate facle de lumină pen
tru ştiinţă — în teorie, — n'au ajuns nici odată să facă vre-o 
ispravă în practică. Un adorabil promis aî acestei categorii de 
înţelepţi ai viitorului, era discipolul său. 

Ca cea mai mare parte a descoperirilor celebre şi sublime, 
felul de a acţiona al d-iui Tupman, părea extrem de simplu. Cu 
pătrunderea intuitivă a omului de geniu, el a remarcat chiar de 
1a primul foc că cele două mari puncte de realizat erau : 1. Să-şj 
descarce puşca fără să-şi facă vre-un rău i 2. Să descarce puşca 
fără să-şi pericliteze asistenţii. Ori, asta e evidentă treabă, d in 
moment ce ai ajuns să înfrângi dificultatea de a da foc, cel mai 
bun lucru fiind să închizi ochii solid şi sa tragi în aer. 

Odată, după ce a executat acest măreţ tur de forţă, d-î 
Tupman, deschizându-şi ochii, văzu o potârnicbe care cădea ră
nită la pământ. Merse să felicite pe d-1 Wardle pentru invaria
bilul său succes, când acesta înainta în calea lui strângându-i 
călduros mâna. 

— Tupman, d-ta ai ales potârnichea asta între celelalte ? 
— Nu* nu ! 
— Ba da, am remarcat-o. Te-am văzut ţintind-o. A m o b -

servat cum ridicai puşca s'o ajustezi ; şi voi spune ; cel mai bun 
trăgător din lume n'ar fi putut-o doborî mai dibaci. Eşt i mai 
puţin novice de cât te credeam, Tupman, ai mai vânat ? 

In adevăr, d-1 Tupman protestă cu un surâs de modeşti*, 
că aşa ceva n'a mai păţit. Surâsul său, chiar, fu luat ca o probă 
de contrar şi din acel moment reputaţia sa fu stabilită. Nu « 
singura reputaţie care s'a câştigat cu atâta uşurinţă ; din centră, 
putem admira efectele fericite ale hazardului si aiurea, na nu
mai în vânătoarea de ootârnichi 
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In acest timp, d-1 Winkle se îmbrobodea în ioc, in turn şi 
în sgomot, fără să producă alt rezultat pozitiv, demn de . a fi 
notat. Câte odată trimetea încărcătura în vânt, câte odată rădea 
cu ea suprafaţa globului, în aşa chip că făcea excesiv de precară 
existenţa celor doi câini. Felul său de a trage, considerat ca o 
operă de imaginaţie şi de fantezie, era extrem de curios şi de 
variat ; materialmente, însă, cât şi din punct de vedere al pro
ducţiei reale, era — poate în total — un nesucces. E o axiomă 
bine stabilită că orice glonte îşi are adresa lui ! dacă am putea-o 
aplica tot aşa şi în grăunţele de plumb de vânat, — cele ale 
d-lui Winkle erau, nenorocitele, bastarde, lipsite de ursita lor 
naturală, fără adresă determinată, aruncate la noroc în lumea 
mare şi care, deci, nefiind adresate nimănui şi nicăeri, — rămâ» 
neau fără efect. 

— Ei bine, zise d-1 Wardle apropiindu-se de roabă şi 
ştergându-şi sudoarea figurei sale roşcovane şi vesele, o zi cam 
călduroasă, ai ? 

— Adevărat, răspunse d-J Pickwick. Soarele e tare căldu
ros, chiar pentru mine. Nu ştiu cum îl găsiţi dvs ? 

— Pe cinstea mea, destul de cald, dar mi-e egal. E trecut 
de prânz ; vezi dealul cela verde, acolo ? 

— De sigur. 
— E locul unde trebue să dejunăm. Dar, pe Jupiter, băia« 

tul este deja ajuns cu coşul. Exact ca un orologiu. 
— II văd, zise d-1 Pickwick, a cărei figură deveni strălu

citoare de bucurie. Un băiat de treabă. Am să-i dau un şiling 
pentru osteneală. Haida, Sam, du-iriă-

— Tineţi-vă bine, d-le, replică Sam, cu apa'n gură la apa
riţia dejunului. Dă-te la o parte tinere cuirasier ! „Dacă apre
ciezi preţioasa mea viaţă, nu mă răsturna", cura zicea gentilo 
mul condamnat, căruţaşului ce-1 ducea la spânzurătoare. 

Cu această fericită citaţie, Sam plecă în pas de atac, îm
pinse roaba cu dibăcie până în vârful verde, îşi descarcă stă
pânul cu băgare de seamă, alături de coşul cu provizii şi se puse 
la despachetat fără să piardă o minută. 

— Pateu de viţel, zise Sam, aranjând comestibilele pe 
iarbă. Bun lucru, pateul de viţel, când cunoşti cucoana care 1-a 
făcut şi când eşti sigur că nu e de pisică. Şi cu tqate acestea,. 
ce are aface, când se aseamănă atât de bine cu viţelul, că însăşi 
patisierii nu fac diferenţă. 

— Nu fac diferenţă, Sam. 
— Nu, domnule, o reluă Sam mângâindu-şi pălăria. Am 

locuit într 'o casă cu un vânzător de pateuri, odată, un om foarte 
plăcut, domnule, şi nu prost. Ştia să facă pateul din nu importă 
ce. Iată ce-i zic eu odată când eram amicul lui. „Ce turmă de pi
sici ai d-ta, d-le Brook ! — Ah, zise el, adevărat, am multe. 
— Trebue să-ţi placă mult pisicile, mai zic eu. — Da, zise el. 
clipind din ochiu, e lume la care place. Cu toate acestea. îmi 
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mai spuse, nu e încă sezonul. Când fructul se măreşte, pisica 
slăbeşte. — Ce-mi cânţi acolo ? Nu pricep mai nimic. — Vezi, 
d-ta, zise el, eu nu vroi să intru în sindicatul măcelarilor ca să 
scumpesc preţul la carnea lumii nenorocite. D-le Weller, îmi 
mai adaogă, strângându-mi mâna gentil şi suflându-mi la ure
che ; dom'le Weller, adaogă iar, nu mă da de gol ; dar asezo-
namentul este care face totul : toate care le vezi sunt făcute 
cu aceste nobile animale, zise el, indicându-mi lin pisoi de toată 
frumuseţea. Cu mirodeniile mele le asezonez în biftec, în viţel, în 
rinichi, dupe gustul cerinţelor. Şi, mai multe de cât atât : pot să 
fac biftec cu viţel sau rinichi cu biftec ; berbec cu amândouă 
acestea, — prevenindu-mă, doar, trei minute mai nainte, dupe 
cererea pieţil sau a apetitului public, care-şi impune atât de im
perios voinţa". 

— Trebue să fi fost un tânăr foarte ingenios, zise d-1 
Pickwick cu o uşoară trăsărire. 

— Da, vindea pateuri şi pateurile sale erau superbe, re
plică Sam continuând să golească panerul. Limbă, asta... bună. 
Buna bucăţică, când nu e o limbă de feraee. Pâine, şuncă fragedă 
ca o pictură. Carne rece în felii. Foarte bun. Ce e în urcioarele 
astea, amice flueră-vânt. 

— D'apăi că bere în ista şi punş în ista, glăsui tânărul 
ţăran, ridicând depe umeri două burtăhănoase vase de grezie, 
legate împreună cu o curea. 

— Iată o gustărică bine organizată, reluă Sam examinând 
cu mare satisfacţie preparativele. Şi acum, boerilor : „începeţi", 
după cum ziceau englejii franţujilor, punând baioneta". *) 

Nu fu nevoe de o a doua poftire pentru a angaja societa
tea să se onoreze mâncărica şi nu fu, încă, nevoe de intervenţiuni 
ca sa se decidă Sam, paznicul şi cei doi băeţandri să se aşeze 
pe iarbă la niţică distanţă şi sa atace cu disperare o proporţie 
cinstită de merinde. Un bătrân stejar acorda agreabila sa um
bră celor două grupe de oaspeţi, în t imp ce înaintea lor se des
făşura un peisaj superb, întretăiat de garduri vii înverzite şi 
bogat ornate de pădurici. 

— Delicios aci ! delicios, de tot delicios 1 strigă d-1 Pick
wick cu figura radiind, căci pielea i se topea sub influenţa soa
relui arzător. 

— Da, în adevăr, bătrâne camarad, replică d-1 Wardle, 
haida, dar, un pahar de punş. 

— Cu mare plăcere, răspunse d-1 Pickwick şi expresiunea 
radioasă a fizionomiei sale, după ce bău, dovedi sinceritatea cu-, 
yintelor sale. 

— Bun, zise filozoful plescăind din buze, foarte bun ! 
Mai iau unul. Rece, foarte rece ! Haidaţi, d-lor, urmă fără să 

') Aluzie la o celebră invitaţie făcută de soldaţii engleii 
tuh' un atac la Waterloo: „Cest â vous l'honneur, messieurs!' 

francezilof 
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dea drumul clondirului, un toast. Să trăiască amicii de Ia EKn-
gley-Dell ! 

Toastul fu băut cu aclamaţiuni sgomotoase. 
— Am să vă învăţ meşteşugul ce o să întrebuinţez ea 

să-mi regăsesc dibăcia la vânătoare, zise atunci d-1 Winkle, care 
mânca pâine şi şuncă cu un cuţit de buzunar. Am să pui o po-
târaiche împăiată într 'un ţăruş şi am să mă exercitez să trag 
în ea, începând de la o distanţă mică şi retrăgându-mă treptat-
treptat. E un mijloc excelent. 

— Domnule, zise Sam, cunosc un gentilom care a făcut aşa 
ceva şi a început de la patru picioare ; dar n'a mai continuat, 
căci de la primul foc şi-a ajustat pasărea atât de minunat că, 
dracu să mă ia, dacă i s'a rnai văzut un fulg. 

— Sam, zise d-1 Pickwick. 
— Domnule ! 
— Ai bunătate şi păstrează-ţi anecdotele până ce ţi Ie 

cerem. 
— De sigur, d-le. 
Sam tăcu, dar clipi atât de poznaş cu ochiul care nu-i era 

ascuns de borcanul din care-şi uda buzele că cei doi ţărănoi că
zură în convulsiuni spontanee, iar păzitorul cel înalt, el însuşi, 
conveni să surâdă 

— Iată, pe cinstea mea, un encelent punş rece, zise d-1 
Pickwick privind cu drag urciorul de pământ, şi ziua e extrem 
de caldă, şi— Tupman a împuşcat o potârniche, scumpe amice 
bai un pahar de punş. 

— Prea voios, replică d-1 Tupman. 
După ce bău acest pahar, d-I Pickwick mai gustă unul, 

numai ca să vadă de nu avea punşul pieliţe de portocala, căci 
pieliţa de portocală îi făcea totdeauna rău. Convingându-se că 
nu avea aşa ceva, d-1 Pickwick bău un pahar în sănătatea d-lui 
Snodgrass ; apoi se crezu obligat, în conştiinţa sa, să propne un 
toast în onoarea fabricantului anonim al punşului. 

Această constantă succesiune de pahare cu punş produse 
un remarcabil efect asupra înţeleptului nostru. Fizionomia sa 
strălucea de cea mai dulce veselie ; surâsul îi juca pe buze ; cel 
mai franc bun umor îi strălucea în ochi. Cedând treptat-treptat 
la influenţa combinată a acestui lichid excitant şi a căldurer, 
exprimă violenta dorinţă să-şi reamintească un cântec ce-1 au
zise în copilărie ; dar sforţările îl fură zadarnice. Vroi să-şi sti
muleze memoria printr 'un alt pahar de punş, care din nenorocire 
produse asupra sa un efect cu totul opus ; căci, nemulţumit de 
a fi uitat cântecul, sfârşi prin a nu mai putea articula o singură 
(vorbă. F u dar de prisos că se ridică în picioare în dorinţa de a 
adresa societăţii un discurs elocinte, căci recăzu în roabă şi a-
<dormi aproape în aceiaş clipă. 

Coşul fu reîmpachetat, dar se constată că era cu totul 
imposibil să se deştepte d-| Pickwick dig toropeală. Se discută 



dacă Sam trebuia să reinceapă a-1 purta în roabă sau dacă era 
mai bine să-1 lase unde era, până la reîntoarcerea amicilor. 
Proectul din urmă fu adoptat în sfârşit şi cum expediţiunea nu 
putea să dureze mai mult ca o oră, cum Sam cerea cu- insistenţă 
să-i acompanieze, se decise a abandona pe d-1 Pickwick adormit 
în roaba ;;a şi să-1 ia la întoarcere. Compania se îndepărtă, dar, 
lăsând filozoful nostru să sforăe armonios şi paşnic la umbra 
secularului stejar. 

S'ar putea afirma cu certitudine că d-1 Pickwick ar fi 
continuat să sforăe la umbra bătrânului stejar până la întoarcerea 
amicilor săi sau, în lipsa lor, până la următorul răsărit de soare, 
dacă i s'ar fi dat pace în roaba sa ; dar asta nu-i fu permis, şi iată 
pentru ce. 

Căpitanul Boldwig era un omuleţ violent, îmbrăcat într'o 
redingotă albastră înăsturată cu grijă până în bărbie şi conti
nuată de un guler negru prea ţeapăn. Când poftea să se plimbe 
pe proprietatea sa, făcea aceasta în tovărăşia unui ciomag gros 

.plumbuit, a unui grădinar şi a unui ajutor de grădinar, cari lup-
jtau din răsputeri cu primirea ordinelor ce li se dădeau cu toată 
grandoarea şi cu toată severitatea convenabilă, căci sora căpiţa-

} nului se măritase cu un marchiz şi de atunci casa căpita
nului ajunsese o vilă, iar proprietatea sa un domeniu, — decî 
totul la el nu putea fi de cât prea-înalt, foarte-puternic, extra« 
nobil. 

D-1 Pickwick deabia aţipise vre-o jumătate de oră, când 
micul căpitan, urmat de escorta sa, îşi făcu apariţia răscăcărând 
paşii atât de mult pe cât îi permitea talia sa şi importanţa sa. 
Când fu în apropierea bătrânului stejar, se opri, se răsuci, îşi 
umflă fălcile şi suflă aerul cu nobleţă ; privi peisajul într 'un chip 
di-granda, ca şi cum ar fi gândit că peisajul trebue să fie flatat 
extraordinar de privirea înălţimei sale ; în fine, lovind emfatic 
pământul cu ciomagul, convocă şeful grădinar. 

— Hunt ! zise căpitanul Boldwig. 
— Da, d-le, răspunse grădinarul. 
— Să-mi cilindrezi gazonul aci, chiar mâine dimineaţă. 

Înţelegi, H u n t ? 
— Da, d-le. 
— Şi adu-mi aminte să pui aci nişte pancarte ameninţă

t o a r e : fiare de lupi, capcane, curse şi altele tot aşa, pentru go
lanii care-şi permit să se plimbe pe domeniile mele. Auzi, Hunt, 
auzi ? , 

— N'am să uit, d-le. 
— Pardon, iertaţi, d-le, zise celalt grădinar înaintând cu 

pălăria în mână. 
— Ei bine, Wilkins, ce te-a apucat ? 

, — Pardon, scuzaţi, d-le, dar socotesc că sunt indivizi ee 
au intrat astăzi aici. 

— Ho ! făcu căpitanul aruncând în jurul lui o privire săi» 
batecă. 
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— Da, d-le, au mâncat aci, socotesc. 
— Blestem şi afurisenie ! ' E adevărat, zise căpitanul vă

zând coji de pane risipite pe iarbă ; şi-au devorat, în adevăr, me
rindele pe domeniul meu. Vai ce vagabonzi ! Daca i-aş avea aci ! 
zise căpitanul strângând nodurosul său ciomag. 

— Pardon, scuzaţi mă rog, d-le, dar... 
— Dar ce mai este, ai ! vocifera căpitanul, urmărind timi

da privire a lui Wilkins, ochii săi întâlniră roaba şi pe d-1 Pick
wick în roabă. 

— Cine eşti tu, puşlama ? strigă căpitanul dând câteva lo
vituri cu bâzdoaga în coastele d-lui Pickwick. Cum te chiamă ?, 

— Punciu ! murmură nemuritorul om şi readormi imediat, 
— .Ce face ? răcni căpitanul Boldwig. 
Nici un răspuns. 
— Cum a spus că-1 chiamă ? 
— Punciu ' ) , d-le, îmi pare. 
— Auzi neobrăzatul ; mizerabil neruşinat. Se preface că 

doarme acum, zise căpitanul plin de furie. E beat, e un beţiv 
scârbos din plebe. Ia-1 Wilkins, ia-1 numai de cât. 

— Unde să-1 duc, d-le ? întrebă Wilkîns. cu mare timi
ditate. 

— Du-1 dracului. 
— Foarte bine, d-le. 
— Opreşte, zise căpitanul. 
Wilkins se opri brusc. 
— Impinge-1 până 'n oborul vitelor de gloabă şi o sa ve

dem dacă se va chema tot punş când s'o deştepta... N'are să-şi 
mai râdă de mine. De mine, n'o să-şi mai râdă ; du-1 ! 

D-1 Pickwick fu condus, ca o consecinţă a acestei impe
rioase porunci, iar marele căpitan Boldwig, băţos, fudul şi in
dignat, îşi continuă plimbarea. 

Uimirea vânătorilor fu inexprimabilă când văzură la re
întors că d-1 Pickwick dispăruse şi că luase roaba cu el. Iată 
lucru cel mai misterios şi cel mai inexprimabil. Ca un şchiop să 
se pue dintr 'odată pe picioare şi să o ia la sănătoasa, e ceva ex
traordinar, dar fie ; s'a mai văzut ; când, însă, în chip de glumă 
împinge înaintea lui o roabă destul de grea, asta devenea ceva 
prea miraculos. Prietenii căutară prin împrejurimi, scotociră 
,toate colţurile, cu toţii şi în parte, strigară, fluerară, râseră, 
Chemară, — toate fără rezultat : imposibil de a da de d-1 Pick
wick. I n fine, după câteva ceasuri de cercetări inutile, ajunseră 
la penibila concluzie că trebuiau să se întoarcă fără d-lui. 

I n acest timp, filozoful nostru, profund adormit în roaba 
6a, fu împins şi depus cu îngrijire în oborul gloabelor din sat, 
în tovărăşia diferitelor animale scârnave. Derbedeii, ba şi trei-

') The puath, mai înseamnă şi n»|a{ă. 
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patru gospodari, se adunaseră în jurul lui, aşteptând să se 
deştepte. 

— Scoateţi-mă de aci ! strigă d-1 Pickwick. Unde mi-e 
servitorul ? Unde-ani sunt amicii ? 

— Nix servitor, nix amici ! huraa ! şi ca o coroborare la 
această manifestaţie, d-1 Pickwick primi în roaba sa un postâr-
nac, apoi un cartof, ba un ou clocit şi câte alte cadouri uşurele 

din partea predispoziţiei glumeţe a mulţimii. 
Nimeni n'ar şti să ne spună cât de mult se putea prelungi 

o asemenea scenă, nici cât d-1 Pickwick ar fi putut suferi, dacă 
o butcă cu doi cai ce alergau la trap pe drum, nu s'ar fi oprit 
în. faţa parcului. Bătrânul Wardle şi Sam Weller săriră jos. In 
mai puţin timp de cât ne trebue să scrim şi chiar cât să citim, 
primul degajase pe d-1 Pickwick şi-1 băgase în trăsură, în timp 
ce al doilea termina a treia repriză a unei ciudate lupte cu caraula 
instituţiei. 

— Alergaţi după şeful de post, strigară o duzină de voci. 
— O, da, alergaţi, zise Sam sărind pe capra trăsurii, daţi-i 

complimentele mele, complimente de la d-1 Weller. Spuneţi-i că 
i-am desmierdat puţin ajutorul şi că dacă nu-i e de ajuns revin 
mâine dimineaţă să i-1 mai scarpin niţeluş. La drum, tată. 

CAP. XX 
Oodson şl Fogg arau oameni da afaoari; — ajutoarele lor, oameni 

de petrecere. — 0 serată la „Cioara 'n par" 

Intr 'o încăpere la rândul de jos al unei case posomorite, 
tocmai în fundătura curţii Freeman, cartierul Cornhill, erau 
instalaţi cei patru secretari ai d-lor Dodson şi Fogg, stăruitori 
solicitatori pe lângă înalta Curte de Justi ţ ie, precum şi procu
rori ai Majestăţii Sale pe lângă Curtea Băncii Regale şi a 
Curţii Plângerilor de şir, din Westminster .; — susnumiţii se
cretari având norocul să zărească razele soarelui, atât cât l-ar 
fi avut un om aruncat în fundul unui puţ, fără să se bucure, 
însă, de avantajul unei asemenea situaţii — destul de retrase — 
ce se poate avea totuşi, să descoperi stele în plină zi. 

— D-1 Dodson sau d-1 Fogg sunt acasă, d-le ? întrebă fru
mos d-1 Pickwick, apropii.ndu-se de despărţituira de lemn, cu 
pălăria în mână. 

— D-1 Dodson nu e acasă şi d-1 Fogg e ocupat, replică vo
cea şi în acelaş timp capul cărui îi aparţinea se arătă pe deasu
pra parmalâcului cu o pană la ureche, examinând pe d-1 Pick
wick. 

Era un cap scârnav. 
— Când va veni dnl Dodson, d-le ? 
— Habar n'am. 
— D-1 Fogg va fi mult timp ocupat, d-le ? 
— Habar n'am. 
Vorbind astfel, tânărul se puse liniştit pe tăiatul penei d« 

14 
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gâscă, în timp ce alt secretar râdea într 'un fel aprobativ, tot 
amestecând pulbere de Seidlitz într 'un pahar de apă. 

— Pentru că aşa stau lucrurile, voi aştepta, zise d-1 Pick
wick şi se aşeză, fără să fie poftit, ascultând tictacul zgomotos 
al ceasornicului şd şuşotirile secretarilor. 

— Aia fuse păcăleală, ai ? zise unul din aceştia pentru a 
conchide povestirea unei aventuri nocturne ce o spusese în 
şoapte. 

Un neaşteptat frecuş de picioare amestecat cu o explozie 
de râs înăbuşit se auzi dinapoia paravanului. 

— Domnule, murmură Sam stăpânului său, iacă-te că v'a 
băgat la maşină. 

— M'au băgat la maşină, Sam ? Ce înţelegi prin băgatul 
la maşină ? 

Pentru orice replică, el dădu din degetul mare pe deasu
pra umărului său şi d-1 Pickwick, ridicând capul, recunoscu a-
devărul acestui fapt, adică : cei patru secretari îşi lungiseră mu
trele lor pline de veselie pe deasupra paravanului şi examinau 
minuţios turnura şi fisionomia acestui presupus Lovelace *), a 
acestui mare distrugător al odihnei inimelor femenine. La miş
carea ce făcu, rândul de capete dispăru ca prin farmec şi se auzi 
îndată scârţâitul a patru pene voiajând pe hârtie cu o iuţeală 
furioasă. 

Ţăcănitul unei sonerii suspendată în birou chemă pe d-1 
Jackson în apartamentul maestrului Fogg. Reveni numai de cât 
şi anunţă d-lui Pickwick că patronul său e gata să-1 primească. 

In consecinţă, d-1 Pickwick urcă scara. La primul etaj, pe 
una din uşi se lăfăia în litere citeţe aceste cuvinte impunătoare: 
d-1 Fogg. Bătând la această uşă şi invitat fiind să intre, d-1 
Ja ckson introduse pe d-1 Pickwick în faţa avocatului. 

— Luaţi un scaun, d-le, zise maestrul Fogg. Iată un jur
nal, d-ile. Tovarăşul meu va fi aci într 'un moment şi vom putea 
discuta această afacere, d-le. 

D-1 Pickwick luă un scaun şi un jurnal ; dar în loc să 
citească, ochii îi se răsuciră pe deasupra, examinând omul de 
afaceri. 

I n câteva minute sosi maestrul Dodson, om gros şa gras, 
cu vocea sgomotoasă. Conversaţia începu numai de cât. 

— Ha, ha ! d-le, sunteţi pârâtul în Bardell cu Pickwick. 
— Da, d-le, răspunse filozoful. 
— Ei bine, d-le, reluă maestrul Dodson, ce ne propuneţi ? 
— Sunt venit, d-Jor, replică înţeleptul nostru, privind 

mieros cei doi parteneri, sunt venit aci, d-lor, să vă exprim sur
prinderea cu care am primit scrisoarea d-vs. de alaltăeri şi pen
tru a vă întreba pe ce motive s'ar sprijini acţiunea dvs. con
tra mea ? 

1) Lovelace, berbant seducător, cu o purtare scandaloasă, erou al 
romanului Clarisse Harlowe, de Richardson (unul de creatorii romanului en
glez: 16SQ—1701). 
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— In ce priveşte subiectul acţiunii, d-le, reluă maestrul 
Dodson cu un aer plin de mărinimie morală ; în ce priveşte su
biectul acţiunii, veţi consulta propria d-vs. conştiinţă şi pro
priile dvs sentimente. Noi, d-le, noi suntem pe deantregul în
drumaţi de susţinerile clientului nostru. Aceste susţineri, d-le, 
pot fi adevărate ori pot fi false ; ele pot fi crezute ori necre
zute ; dar dacă sunt crezute, nu mă sfiiesc sa zic, d-le, că mo
tivele noastre în acţiune sunt puternice şi invincibile: 

„Iacă înregistrarea, continuă Dodson, Middlesex, 
mandat : Văduva Mana Bardell versus Samuel Pickwick. Dau-
ne-interese, 1500 lire sterlinge. Dodson şi Fogg pentru recla
mant, 28 aug. 1831. Totul este regulat, d-le, perfect regulat. 

Articulând aceste vorbe, maestrul Dodson tuşi şi privi 
maestrul Fogg. Maestrul Fogg repetă : „Perfect" şi câteşi doi 
priviră pe d-1 Pickwick. 

Acesta zise atunci : „Vroiţi, dar, să mă faceţi a înţelege 
că în adevăr intenţiunea dvs. este să urmăriţi acest proces ?" 

— Cum nu ne faceţi nici o propunere, d-le, conţinu? 
maestrul Dodson, desfăşurând cu mâna dreaptă o bucată de per
gament şi întinzând graţios cu stânga o hârtie d-lui Pickwick, 
cum nu ne faceţi nici o propunere, d-le, vă ofer o copie dupe 
acest act, al cărui original uita-ţi-1, 

— Foarte bine, d-le ; foarte bine ! zise ridicându-se filo
zoful nostru, a cărui fiere începuse să se încingă. Veţi avea 
noutăţi prin omul meu de afaceri. 

— Am fi încântaţi, răspunse maestrul Fogg frecându-şi 
mâ inele. 

— întocmai, adaogă Dodson, deschizând uşa. 
— înainte de a vă părăsi, d-Ior, reluă d-I Pickwick, în-

torcându-se din capul scării, permiteţi-mi să vă spui că din 
toate manevrele ruşinoase şi desgustătoare... 

— Aşteptaţi, d-le, aşteptaţi, întrerupse maestrul Dodson 
cu mare politeţă. Domnule Jackson, d-le Wicks ! 

— D-le ? răspunse cei doi secretari, apărând în josul 
scării. 

— Făceţi-mi plăcerea să ascultaţi ceia ce acest gentle
man va spune. Aideţi, d-le, vă rog. Vorbeaţi cred, de manevre 
ruşinoase şi desgustătoare. 

— Da, d-le, strigă d-1 Pickwick pe deantregul scos din 
fire, ziceam că din toate manevrele ruşinoase şi desgustătoare 
la care se dedau potlogarii, aceasta este cea mai desgustătoare 
şi cea mai ruşinoasă. O repet, d-le. 

— Auziţi acestea, d-le Wicks ? str igă maestrul Dodson. 
— N'aveţi să uitaţi aceste expresiuni, d-le Jackson ? a-

dăogă d-1 Fogg. 
— Poate că, d-le, reluă Dodson, poate că v'ar plăcea să ne 

chemaţi escroci ? Aidaţi, d-le, dacă vă face plăcere, spuneţi-o. 
— Da, strigă d-1 Pickwick. Da, sunteţi escroci ! 



212 

— Foarte bine, observă Dodson. Sper că puteţi auzi de 
acolo, d-le Wicks ? 

— O, da, d-le. 
— Ar trebui să mai urcaţi câteva trepte, adaogă Fogg. 
— Urmaţi, d-le, urmaţi . Aţi face bine dacă ni-aţi chema 

hoţi, d-le. Sau că v'ar face plăcere să ne maltrataţi ? Puteţ i , d-le, 
dacă asta vă face plăcere. Nu vă vom opune nici cea mai mică 
rezistenţă. Datini nainte, d-le ! 

Cum d-1 Fogg se aranjase de o manieră foarte ispititoare 
în vecinătatea pumnului strâns al d-lui Pickwick, e foarte pro
babil că înţeleptul nostru ar fi cedat aţâtărilor zorite, dacă 
n'ar fi fost împiedicat. Dar Sam, auzind gâlceava, eşise din bi
rou, urcase scara şi-şi apucă stăpânul de braţ. 

— Aideţi d-le, îi zise el, osteniţi-vă şi veniţi pe aci. E 
foarte plăcut să te joci cu zmeul, dar nu când cozile ţi-le ţine 
doi oameni ai legii şi când se joacă ei cu tine. Dacă voiţi să vă 
scoateţi oful îmbrâncind pe cineva, apăi haideţi în curte şi da-
ţi-mă pe mine tava. Cu aceştia e o ispravă prea scumpă. 

Zicând aceste cuvinte şi fără ceremonie, Sam îşi luă stă
pânul străbătând scara, străbătând curtea şi depunându-1 în si
guranţă în Cornhill, se retrase modest în spatele lui, gata a-1 
urma ori unde ar fi putut merge. 

Se opriră într 'o tavernă. 
Odaia în care se găseau era foarte simplă şi părea că e 

sub patronajul special al vizitiilor de diligente, căci numeroşi 
gentlemeni oe păreau că aparţin acestei savante profesii, fumau 
şi beau în boxele lor respective. Pr intre ei se găsea unul gros 
roşcovan, mai în vârstă, aşezat în faţa d-lui Pickwick şi care îi 
atrase atenţiunea. Omul gros fuma cu mare vehemenţă, dar la 
fiecare jumătate duzină de fumuri, lua pipa din gură şi examina 
mai întâi pe Sam, apoi pe d-1 Pickwick. , 

— Cine e acela Sam ? întrebă d-1 Pickwick. 
— Vai, nici n'aş fi crezut, d-le, răspunse Sam deschizând 

ochii sperieţi. E bătrânul. 
— Bătrânul, reluă d-1 Pickwick, care bătrân ? 
— Tatăl meu, d-le. Cum mergi tătucule ? 
Şi cu acest atingător clocot de afecţie filială, Sam făcu 

loc pe scaun alături de el, omului gros, care veni să-I hiiriti-
sească, ţigara în gură, halba în mână. 

— Ei bine, Sam ? zise tatăl, nu te-am mai văzut de doi 
ani şi mai şi. 

— Asta e drept, şmechere bătrân. Cum merge mama vi
tregă ? 

— Ei bine, am să spun, ce ? reluă d-1 Weller senior cu o 
voce foarte solemnă, — ca n'am văz't o 'mai frumoasă văduvă 
ca a de-a doua a mea. Criatură dulce ce era, Sami, iaca tot ce-ţi 
pot spune, acum, uite asta : tocma, pentru-că era ea o vădu-
vioară aşa de supra-faină, — nenorocirea e şi mai şi că şi-a mu
tat situaţia. Nu face o ciapă ca fomee, Sami. 
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— Naţi-o frântă ! Adevărat ? întrebă d-1 Weller junior. 
D-l Weller senior clătină din cap şi răspunse cu un 

suspin : 
— Am făcut-o şi eu odată fiartă, Sami, fiartă am făcut-o. 

Ia igzemplu de la tat ' tu, copilul meu, şi păzeşte-te de văduve 
toată viaţa ta, specialminte dacă ţin un han, Sami. 

Expectorând acest sfat părintesc, cu mare patos, d-l Wel
ler senior trase din buzunar o cutie de cositor, îşi umplu pipa, 
şi-o aprinse cu cenuşa precedentei şi reîncepu să fumeze din 
gros. 

După o pauză considerabilă se adresă d-lui Pickwick 
continuând acelaş subiect : 

— Cer iertăciune, dom'le ; fără supărare, n'aţi pătimit cu 
vre-o văduvă ? 

— Nu, până acum nu, răspunse d-l Pickwick râzând ; şi 
în timp ce d-l Pickwick râdea, Sam informă pe tatăl său la u-
reche de raporturile ce existau între el şi acest boer. 

— Cer ertăciune, dom'le, zise d-l Weller ridicându-şi pă
lăria ; nădăjduesc că n'aveţi reproşuri de făcut lui Sami, dom'le. 

— Nimic, de loc, replică d-l Pickwick. 
— Prea fericit că aflu asta, dom'le. Mi-am dat multă os

teneală să-1 educez, dom'le. L'am lăsat să cutreere străzile chiar 
de ţâncău, să ştie să iasă singur din încurcătură, dom'le : vere-
tabilă mitodă să faci dintr 'un tânăr om isteţ. 

— Mi-aş închipui că e o metodă niţel periculoasă, observă 
d-l Pickwick cu un surâs. 

— Şi care nici nu-i prea plină de siguranţă, obiectă Sam, 
am fost deabinelea căptuşit mai alaltăeiri. 

— Nu ? zise tatăl. 
— Ba da, repetă fiul,; şi povesti, pe cât mai scurt, cum a 

fost tras pe sfoară de stratagemele lui Iov Trotter . 
D-l Weller asculta această povestire cu atenţiunea cea 

mai profunda şi când fu terminată : 
— Unul din sculele astea, zise el, nu e o prăjină deşi

rată ou smocuri de păr negru ce-i atârnă şi cu darul gurii cam 
la galop ? 

D-l Pickwick nu aşteptă definitiv ultimul adaos al aces
tei descripţii, căci înţelegând pe primul, răspunse : „Da", fie 
cum o fi. 

— Şi şmecherul ălalt, un obraznic negricios, în caftan li
liachiu şi cu o căpăţână cât o baniţă ? 

— Da, da, el e ! strigară vivace stăpânul şi valetul. 
— Atuncia ştiu und's'au pus la remiză ; suntără la Isp-

wich, sănătoşi t u n amândoi. 
— Imposibil ! zise d-l Pickwick. 
— E chiar aşa, replică d-l Weller şi să vă spui cum ştiu 

asta. E u mân o birjă de Ispwich din când în când, pentru un 
pretin. Am mânat-o chiar în ziua dupe noaptea d'unde v'a luat 
cu Tumatismul ; i-arn cărat dela Micul Arab, din Chelmsdorf şi 
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i-am dat în primire drept în Ispwich unde servitorul, ăl cu 
caftanul violet, mi-a spus că au să stea multă vreme. 

— Eşti sigur şi convins că erau ei, barosane ? întrebă Sam. 
— Şi încă cum, Sami, şi'ncă cum, că apariţia lor e prea 

ciudată. P ă d'asupra, nu pricepeam eu cum de un gen'l'm'n să 
fie aşa în famelie cu sluga lui. Şi'ncă mai pă d'asupra, cum stă
teau ei în spatele caprii mele, i-am auzit că zic că l-au băgat 
messa pe bătrânul Foc-bengal. 

— Bătrânul care ? întrebă d-1 Pickwick. 
— Bătrânul Foc-bengal, dom'le, pentru care, după cât mă 

tae devia, de 'mneavoastră vorbeau ei. • 
I n adevăr că ceva mârşav ori groaznic nu era în porecla 

de „bătrânul Foc-bengal", dar cu toate acestea e o indicaţiune 
ce nici respectoasă, nici plăcută nu e. Aducerea aminte a tutu
ror neajunsurilor ce suferise dela Jingle se îngrămădise în spi
ritul d-lui Pickwick din momentul când d-1 Weller începuse să 
vorbească. Nu mai trebuia de cât un fulg să facă balanţa să se* 
încline şi Focul-bengal îl făcu. 

— Voi mâna poimâine către Ispwich, dom'le : diligenta 
porneşte d e ^ a Taurul, în White-Chapel ; dacă aveţi în adevăr 
jind s'o luaţi într'acolo, aţi face mai bine s'o luaţi cu mine. 

Rachiul fu adus ; după ce făcu o închinăciune d-lui Pick
wick şi un semn graţios lui Sam, d-1 Weller îl aruncă pe gâtlej 
ca şi când fu un degetar. 

— Bine executat, papă. Dar mai ia seama, şmechere bă
trân, o să te scuture podagra. 

— Pentru aşa ceva am găsit un leac straşnic, replică d-1 
Weller depunându-şi paharul. 

— Un remediu suveran pentru gută ? întrebă d-1 Pick
wick scoţând prompt memorandul, ce anume ? 

— Podagra, dom'le, podagra este o boleşniţă care să trage 
din conforturi şi din trai prea boeresc. Dacă sunteţi scuturat 
vreodată de podagră, dom'le, apăi ia iute o văduvă în căsătorie, 
E o proscripţie dă capital, dom'le. Eu o beau regulat şi răspund 
că alungă toate boalile care ar fi provenind care cumva din 
prea multă veseleală... 

Stăpânul şi valetul plecară în căutarea avocatului Perker. 
— Iată o bătrână că urcă scările, domnule, replică Sam. 

Poate că ştie unde găsim vre-unul. 
— Sunteţi servitoare d-lui Perker ? întrebă d-1 Pickwick. 
— Sunt spălătoreasă sa. 
— A, zise d-1 Pickwick, pentru edificarea exclusivă a ser

vitorului său, iată o curioasă circumstanţă, Sam, că în aceste 
„case garni", îngrijitoarele se numesc spălătorese. Nu înţeleg 
pentru ce. 

— După cât mă tae capul, e pentru că ele au o scârbă de 
moarte să spele ceva. 

— Asta nu m'ar speria, răspunse d-1 Pickwick privind 
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bătrâna. In adevăr, aparenţa ei, cât şi orânduiala biroului ce ne 
deschise, arata o înrădăcinată ură contra săpunului şi a apei. 

„Mămucă, reluă d-1 Pickwick, ştiţi unde pot găsi pe d-1 
Perker ?" .-_ J 

„Dacă e vorba de ceva special-deoSebit, pot să vă spun 
unde este. Astfel presupun că n'o să pat nimic. Dacă vă duceţi 
la „Cioara'n par" şi dacă întrebaţi la contor de d-1 Lowten, vă va 
introduce la el, — el e secretarul d-lui Perker" . 

Cu aceste instrucţiuni şi mai aflând că ospătăria în ches
tie era în fundul unei ourţi, situată din fericire între Clare-
Market şi New-Inn, d-1 Pickwick şi Sam scoborîră în siguranţă 
scara scâlciată şi se puseră pe căutarea „Cioarei în pax". 

Această tavernă favorită, consacrată orgiilor nocturne ale 
d-lui Lowten şi tovarăşilor săi, era ceia ce oamenii de rând nu
mesc o crâşmă. 

Două sau trei pancarte tipărite ce făceau aluzie la cidrul 
de Devonshire şi la rachiul de Danzig, atârnau în ochiurile 
de jos ale ferestrelor, împodobite cu perdele, culoarea şofranu-
lui, în t imp ce un mare afiş negru, scris cu litere albe, anunţa 
publicului savant, că erau cinci sute de mii butoae de bere-extra 
în hrubele casii, lăsând spiritul într 'o stare de îndoială foarte 
plăcută în ce priveşte direcţia precisă în care s'a/r putea presu
pune că se întinde această imensă peşteră, poate până în mădu
larele pământului. 

— Conaşul nu poate intra îndată momentan, răspunse tâ
nărul Ganymed cu capul roşu. Dom' Lowten cântă ceva ghi

duş şi l'ar încurca. N'o să ţie mult, conaşule. 
De-abia terminase vorba, când ciocnetul de pahare şi tu

netul de bătăi în masă anunţară că se terminase şi cântecul. D-1 
Pickwick lăsă pe Sam în cârciumă şi urmă pe introducător. 

— Vă cer iertare, domnule şi sunt foarte mâhnit că de
ranjez aceşti domni, zise d-1 Pickwick, dar vin pentru o afacere 
zorită. Dacă vroiţi a-tni permite să vă întreţ in într 'un colţişor 
cinai minute, v'aş fi foarte îndatorat. 

Tânărul buhav se r idică şi, străgând u n scaun într 'un colţ 
obscur al sălii, ascultă atentiv povestea nenorocirilor d-lui Pick
wick. Când se termină : „Ah, zise el, Dodson şi Fogg, abili în 
uneltiri, oameni de afaceri, extra-şireţi, domnule 1" 

D-1 Pickwick admise şiretlicul d-lor Dodson şi Fogg şi 
d-1 Lowten continuă. 

D-1 Pickwick nu putea lăsa să-i scape ocazia atât de se
ducătoare de a studia natura omenească, se lăsă dus către masă, 
fu prezentat formal companiei, luă un loc alături de preşedinte 
şi porunci un pahar de băutura sa favorită. 

Urmă o tăcere profundă, contrar aşteptării d-lui Pick
wick. In fine, vecinul său d in dreapta, gentleman ce etala bu-
toni de mozaic pe o rămase vărgată, îi zise ridicându-şi cu două 
degete ţigara din gură : 

— Sper că asta nu r ă incomodează, d-le ? 
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— Câtuşi de puţin, replică d-1 Pickwick. îmi place mult 
mirosul, deşi eu însur^ni. nu fumez. 

— T a r e supărat ~Mg\&im d'ar fi să zic şi eu aşa, observă alt 
gentleman din parte» omisă a mesii. Luleaua e pentru mine masa 
şi casa. "s • 

D-1 Pickwick examina pe cela care vorbise astfel şi nu se 
putu împiedica de a gândi că totul ar fi fost de minune, dacă lu
leaua i-ar fi putut servi şi la curăţenie. 

F u o altă pauză. D-1 Pickwick era un strein şi sosirea sa 
răcise evident asistenţii. 

— D-1. Grund va regala compania cu un cântec, zise pre
zidentul. 

— Nu, nu o va regala, replică d-1 Grundy. 
— Pentru ce ? întrebă prezidentul. 
— Pentru că nu pot. 
— Aţi face mai bine dacă aţi spune că nu vroiţi. 
— Ei bine, atunci, pentru că nu vroi. 
O altă tăcere fu ocazionată de acest refuz pozitiv. 
— Nimeni nu o s'o ia din Ioc ? zise prezidentul. 
— De ce n'o luaţi dvs. din loc, d-le preşedinte, observă 

din capul mesei un tânăr cu mustăţi, cu un ochi zbanghiu şi cu 
guler întors. 

— Ascultaţi, ascultaţi ! strigă fumătorul. 
Preşedintele replică : „Pentru că eu cântai singurul cân

tec ce-1 ştiu şi cel care cântă de două ori acelaş cântec într 'o 
seară este amendat cu u n rând". 

E r a un motiv fără replică, astfel că fu urmat de o nouă 
tăcere. 

D-1 Pickwick, dorind să aţâţe un subiect care putea fi 
discutat de toată lumea, ridică glasul şi vorbi în aceşti termeni : 

— Am fost astă seară, domniilor, într 'un loc ce toţi îl cu
noaşteţi perfect, fără îndoială, dar în care nu pusesem piciorul 
de mulţi ani şi pe care-1 cunosc prea puţin. Vroi să vorbesc de 
Gray's Inn. Aceste vechi hanuri transformate, sunt ciudate as
cunzători într 'un mare oraş ca Londra. 

— Pe Jupiter, murmură preşedintele d-lui Pickwick, că-
zurăţi peste un subiect ce va face pe unul din noi, cel puţin, să 
vorbească. Aveţi să-1 scoateţi din amorţeală pe babacul Jack 
Bamber. Nu 1-a auzit nimeni vorbind cândva de alt lucru de cât 
de aceste faimoase hanuri. Le-a locuit atât lung t imp singur că 
a ajuns pe jumătate nebun. 

Astfel se evidenţia figura ce se ridică dintr 'odată şi din 
care ţâşni un torent de vorbe arzătoare. Cum acest capitol este 
destul de Lung şi cum bătrânul este un personaj notabil, va fi 
mai respectos pentru el, şi mai comod pentru noi, să-d lăsăm să 
vorbească într 'un capitol nou. 

E R R A T U M . — La pag. 40 se va ceti ca titlu Cap. IV în 
loc de Cap. VI . ţf[ 
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