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DREPT PREFAŢĂ 

Traducătorii acestei cărţi au crezut că putea fi in
teresant pentru tineretul nostru cunoaşterea unei po
vestiri a lui Kipling—autor care nu a avut până 'n 
prezent nici o operă tradusă în româneşte. 

Pentru a arăta importanţa acestuia în lumea literelor 
engleze trebue să vorbim puţin de ce a fost înaintea 
sa ca şi de vremea în care au apărut primele sale volume. 

In Anglia, toată literatura secolului al 19 lea a fost do
minată de numele lui Tennyson; acesta în cele maî multe 
din poemele sale a împrumutat legendele şi basmele 
povestite pe vremuri de barzii Celţi. Deci în cea mai 
mare parte a operelor sale el a descris, a judecat şi 
a exaltat personagii fictive, cari se agitau într'o lume 
pur ideală. 

Restul poemelor «sale ca şi toate operele poetice ale 
scriitorilor de pe vremea lui aveau ca temă gândiri 
filozofice şi sentimente personale, sau puneau în scenă 
cu imaginaţia şi felul de gândire proprii fiecăruia, 
subiecte istorice sau din mitologie. 

Conteporanul său Browning cu o technică savantă şi 
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puţin greoaie, după creaţiunile strălucitei sale fan
tezii asupra subiectelor obicinuite, schiţează şicrâmpee 
de viată mai adevărată, mai apropiată de cea reală. 

Spre deosebire de el, Şcoala Prerafaelită care-i ur
mează (cu talent reprezentată de D. Q. Rossetti, Wil
liam Morris, Cristina Rossetti) exagerează acea pre
dilecţie, acea căutare de gesturi nobile, sculpturale, 
câte odată teatrale. Din fericire pentru şcoala aceasta, 
preciozitatea sa, căutarea unui aliaj între sentimentele 
şi atitudinile personagiilor puse în scenă pentru ca să 
ne dea o impresie perfectă de graţie şi poezie, se 
uneşte cu o religiozitate, şi o seriozitate de gândire pe 
care le-o cerea lozinca şcoalei lor spre imitarea tim
purilor premergătoare Renaşterii. 

Şcoala Estetică a rafinat încă această căutare aşa 
în cât poezia ajunsese acum să plutească într'o sferă 
atât de uşoară şi de ireală că nu mai avea nimic a 
face cu felul nostru de a vieţui pe pământ şi cu 
realitatea lumei acesteia. 

O reacţie trebuia să se facă neapărat. O mişcare 
nouă trebuia să se deseneze în literatura engleză. 
Atunci se arătară poeţi tineri ca Henley, Yeats, Mil-
lington; într'un limbagiu simplu ei au dat în versurile 
lor, icoane fugare de scene populare, au zugrăvit viata 
oamenilor simpli, au întrebuinţat deseori dialecte din 
diferite părţi ale Angliei. Astfel au desinat aceşti 
poeţi tineri, prin împrejurimile anului 18Q0, curentul 
căruia Kipling cu talentul său puternic şi pătrunzător, 
îi va da o importanţă şi o strălucire deosebită. 

Născut la Bombay în 1865, Kipling fu trimis în tară de 
către părinţii săi ca să fie educat; după anii de şcoală el 
plecă îndărăt în Indii şi luă parte câtva timp la redactarea 
unuia din cele mai răspândite ziare deacolo. Primiţi său vo
lum de versuri, publicat în 1892, Baladele din sala unei 
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cazărmi, îi câştigă notorietate în lumea intelectuală 
din Anglia şi un mare succes de popularitate în toate 
ţările în care se vorbeşte englezeşte. 

Revirimentul pe care 1-a produs în lumea literară, 
scrierile lui Henley, Kipling, Yeats, Millington a fost 
hotărâtor şi mişcarea poetică pe care au determinat-o, 
a dat tonul gândirii din vremea lor. 

In restricţiile şi regulele cu cari, asemenea unor 
îire uşoare de păianjen, poeţii şi învăţaţii din generaţiile 
trecute, îngrădiseră poezia, Kipling a făcut-o spărtură, şi 
a adus cu sine în domeniul literelor, toată actualitatea, 
toată viaţa vibrantă şi colorată din colonii, din locurile 
unde se munceşte şi se trăeşte intens. El a cântat rea
litatea, bucuria care stă în orice clipă a vieţii când 
eşti sănătos şi munceşti; s'a ocupat de toate resursele 
pe care ţi le pot da viaţa materială, bogăţia de im
presii produse de fiecare colţ din univers pe care-1 
luminează soarele, de fiecare colţ de pământ îngrijit 
sau lucrat de om. 

In poemele sale scrise într'un limbagiu simplu, acela 
al soldaţilor, al coloniştilor, al lucrătorilor, fără ab
stracţii şi pretenţii de idei generale, străbate senti
mentul de satisfacţie pe care ţi-1 dă datoria împlinită, 
exaltarea voioasă adusă de muncă — mândria omului 
care a frământat materia şi a modelat-o într'o anumită 
formă pentru un anumit scop. 

Versul său nu e nici curgător nici elegant, nici nu se 
teme de duritatea silabelor, dar e spontan, clar, viguros, 
legănat câte odată, mai des scandat, şi în forma această 
lapidară ne redă minunat cu toate circumstanţele, atât 
mişcarea pe care o descrie, cât şi gândul celor ce 
vorbesc. 

Ca prozator Kipling e tot atât de interesant. 
A scris, romane şi este evident că fără a fi atât de 
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bogate ca structură ca acelea ale lui Eliott sau Meredith, 
se pot aşeza în faţa acestora ca să fie comparate, prin 
locul de frunte pe care îl ţin în literatura vremii 
noastre. 

George Eliott a scris romane admirabil construite 
din punct de vedere literar şi admirabil studiate din 
punct de vedere psychologic. A descris minuţios şi 
complet mijlocul social în care se mişcă personagiile 
sale şi vremea în care au trăit. 

Meredith în opera sa de o egală maestrie a făcut 
acelaş lucru acordând atenţia sa numai păturei celei 
mai înalte a societăţii şi alegând ca personagii de 
predilecţie bogătaşi, politiciani, tribuni. 

Interesul operelor de proză al lui Kipling stă şi el 
în acţiunea pe care omul, societatea, circumstanţele 
şi elementele constitutive ale vieţei îl au unul asupra 
altuia. Dar noutatea stă în atitudinea psychologică, în 
nota personală de humor cu care a îmbogăţit gândirea 
omenească. In scrierile sale se găseşte dragostea pentru 
tot ce e curaj, energie, forţă dynamică. Un sentiment 
de satisfacţie intelectuală, un soi de eroism pe care 
şi-1 poate însuşi omul cel mai umil în luptă cu dificul
tăţile de toate zilele. 

înainte de el, romancierii Hardy şi Stevenson au 
introdus în literatură, viaţa rurală din Anglia şi inte
resul pentru aventurile celor cari pe mări şi prin 
colonii îşi croiesc o viaţă deosebită de aceia a in
sularilor. Cu mai multă autoritate ca acesta din urmă, 
Kipling a adus în romanele sale lumea felurită şi co
lorată din colonii, existenţa aprigă a celor ce se stră-
duesc în slujba ţărei al căror fiecare ceas din viaţă, 
este un act de devotament pentru ea. 

Pe lângă elementul de pitoresc adus de aceste nou
tăţi coloniale, pe lângă menţionarea tuturor elemente-
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lor industriale cari contribuesc la viaţa noastră actuală 
— proza nervoasă a lui Kipling, fraza sa complexă şi 
suplă, fac dintr'ânsul unul din şefii şcoalei materialiste 
de astăzi. 

Lui Kipling, spre deosebire de alţi scriitori ce'şi 
dau acest nume, i se poate aplica epitetul de materialist, 
numai pentru felul său complet de percepere a rea
lităţii: Opera sa e susţinută de un puternic suflu spi
ritual, plin de îmbărbătare pentru cel ce o citeşte. 

Când în versurile sale îi face să vorbească pe mun
citori, pe bieţii infanterişti obosiţi, atunci când exalta 
valoarea muncii, a sforţării, a stăpânirii de sine, el 
dovedeşte importanţa ce-o dă voinţei şi inteligenţei 
omeneşti. 

I s'a reproşat patriotismul său cu un sens utilitar. 
Totuşi el nu este acea mulţumire de a fi ceeace eşti, 
de a te îngrădi cu un văl opac fără a vrea să recu
noşti că mai departe sunt ţări şi oameni cari au ca
lităţi egale, dacă nu mai mari ca cele ale ţării tale şi 
a locuitorilor ei. In Kipling patriotismul e un senti
ment larg, un fel de înţelegere a lanţului ce leagă 
generaţiile una de alta, opera de lungă durată a unui 
popor, a caracterelor ce sunt proprii fie cărei naţii — 
şi conştiinţa acestei continuităţi făcându-ne să luăm 
parte la bucurii şi la scopuri care sunt a altor oameni 
ce au trăit înainte, sau vor trăi după noi, sau cari 
frăesc la mii de chilometri depărtare, fac din patriotism 
un sentiment mai înalt şi mai reconfortant. 

Astfel se explică dece patriotismul lui Kipling nu-1 
împiedică să arate interes şi simpatie pentru oameni 
ce nu sunt de aceaşi naţie cu el. 

Admiraţia curajului şi a inteligenţei civilizatoare, 
fac ca mândria rasei sale, rasă de exploratori, de cu
ceritori, de colonizatori să întreacă orice alt sentiment 
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Dar dragostea pentru ori care manifestaţie de viaţă 
şi de putere, îl face să ne redea cu nu mai puţin 
interes icoane exacte din viţa indigenilor din Indii şi 
a popoarelor mărginaşe de acolo; ne dă socoteală de 
gesturile unui tibetansau ale unui chinez, cu care s'a 
întâlnit, cu aceeaş preocupare de dreptate ca pentru 
ai săi şi aceasta face să treacă în opera lui un suflu 
larg de umanitate 

Scrierile sale cele mai cunoscute sunt: Lumină care 
se stinge, Kim. Cartea Junglei şi toate volumele 
cu schiţe din viaţa anglo-indiană. 

In opera lui Kipling: Stalky şi tovarăşi săi nu 
are importanţa pe care o au cele trei dintâi, dar am 
crezut nimerit să o traducem pentru că este o carte 
plină de amuzament pentru cititorii'tineri. Este făcută 
în întregime din amintiri personale, absolut veridice, 
pe cari le are Kipling din viaţa sa, în liceul în care 
şi-a petrecut anii de adolescenţă. 

Şapte ani lungi pe sarbăda coastă 
şapte veri pe coastă 

Ne fac să asistăm la formarea personalităţei acestor 
elemente tinere, într'ânsa vedem cum se nasc şi se des-
voltă toate calităţile, aptitudinile, însuşirile speciale de 
minte care mai târziu vor hotăra carierele lui Stalky 
Beetle, şi M'Turk şi se vor desina mai acute în aceste 
cariere. 

Nu am vrea ca printre cititorii noştri, cei mai tineri 
să se prevaleze de cetirea acestei cărţi pentru a lua 
o atitudine de răzvrătire şi de lipsă de respect faţă de 
profesori. Le atragem atenţia că sensul de humor spe
cial al lui Kipling se subliniază imparţial prin aspec
tul comic al profesorului ca şi al elevului. Ne simţim 
obligaţi însă să facem pe tinerii cititori să remarce că 
elevul vede toate defectele profesorului îşi spune liber 



opinia faţă de colegii săi, dar aceasta nu-1 împiedică 
să-i dea respectul cuvenit în raporturile pe care le au 
împreună şi nici sa-şi facă datoria de şcolar. 

De altfel aceste fenomene de ciocniri humoristice, 
puţin mai aprige de cât ar trebui, între vederile unor 
din profesori şi caracterul cam nedisciplinat ale ele
vilor, sunt foarte explicabile. 

Mintea acestor tineri s'a deşteptat în Indii, în mijlo
cul unui amalgam de rase şi civilizaţii. Ei au adus în 
ochii lor vedenia, unor naturi mai bogate a unei pri
velişti mai variate, a unei vieţi mai libere, şi de bună 
seamă trebuia să sufere când au venit în contact cu 
reprezentanţii unei tradiţii culturale foarte vechi şi cu 
obiceiurile rigide a celor ce trăiau în Anglia. 

Noi nu putem să regretăm că s'a produs această 
opoziţie căci ea a prilejuit veselele întâmplări pe care 
le citim, şi a dat voe să se desvolte humorul lui Ki
pling. Eroii săi de mai târziu îşi pun la adăpost 
conştiinţa şi sensibilitatea lor adoptând în lucrurile 
esenţiale ale vieţii regulele normale dictate de bunul 
simţ şi considerând restul ca un joc pe care îl privesc 
cu profund interes. Această capacitate le dă o satis
facţie intelectuală deplină şi eşecurile eroilor săi sunt 
compensaţi prin interesul ce-1 prezintă jocul. 

Observaţia fină a Iui Kipling îl face să găsească 
uşor situaţiile comice care rezultă din diferenţile de 
caracter sau de opoziţia între caractere şi circumstanţe. 

Dacă umorul ar fi nota dominantă a scrierilor sale 
Kipling ar fi un mare scriitor, dar geniul său ar fi 
mai puţin complet. Dacă nu ar fi avut un spirit atât 
de sensibil la toate nuanţele de frumuseţe, dacă i-ar 
fi lipsit acel profund respect pe care-1 are pentru orice 
superioritate morală nu ar fi fost în literatura engleză 
cântăreţul curajului şi al tuturor eroismelor. 
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Şi acum să lăudăm pe oamenii vrednici, 
Modeşti a căror virtuţi nu s'arată 

Căci munca lor azi peste tot înfloreşte 
Munca lor pe pământ peste tot înfloreşte 
In lung şi în lat pe pământ înfloreşte 

Mai departe de cât ar fi crezut ei vreodată 

Vântul către apus şi valul din largul mării 
Ne-au luat dela sânul mamii 

Şi ne-au zvârlit pe neteda coastă 
(Două spre zece case sus pe coastă ! 
Şapte veri pe neteda coastă 

Printre două sute de fraji. 

Aici i-am întâlnit pe oamenii vrednici 
Puşi de autorităţi să ne stăpânească 

Ne-au strunit, şi pe 'ntrecute cu vărgi ne-au bătut 
Din toată inima cu vărgi ne-au bătut 
Conştiincios şi fără preget cu vărgi ne-au bătut 

Din dragostea ce ne-o purtau. 

Prin Egipt şi până'n Troia 
Peste Himalaia 

Gu hotărâre s'au dus voinicii noştri 
In Brazilia şi Babilonia 
Prin Insulele Mărilor de Sud 

Şi'n oraşe din Cathaia 
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Şi toţi am lăudat pe oamenii vrednici 
Noi cei mai vechi dintre şcolari 

Căci ne-au învăţat, să judecăm 
Să judecăm ne-a învăţat, drept şi adevărat" 
Nepreţuit dar al Domnului bogat 

E judecata, mai scumpă ca ori ce învăţătură! 

Fiecare brâu de latitudine ce o-nconjoară, 
Cu care Dumnezeu a'ncins lumea, 

Vede pe unul sau mai mulji dintre noi 
Căci de-o seamă la lucru suntem cu tojii noi 
Vrednici în ori ce ne apucăm să facem 

Vrednici la lucru şi vrednici la oaste. 

Toate de la învăţătura lor a purces 
A căror menire ei n'o ştiau întreagă 

Când ne spuneau în sfaturi de toate zilele 
Că omul trebue să desăvârşească ori ce face 
De-ar fi bună ori rea munca pe care o face 

Fără să'şi dea sie 'şi răgaz de ertare. 

Servitori ai Statului Major şi ai drumurilor 
Ai minei, granatei şi tăvălugii 

Alţii sunt trimişi către scaunele Regale 
Stau drepţi înaintea scaunelor Regale 
Ducând daruri 'naintea scaunelor Regale 

Daruri de şrapnele şi munijii! 

Aceasta de Ia oamenii vrednici am invăjat 
Ce ne luminau pe noi în Jară 

Spunând că cel mai sigur lucru pe lume 
Cel mai uşor şi nimerit este 
Mai iute şi mai înţelept este 

Să ascultăm ordinele tale, Jară ! 

Alţii care se găsesc subt stele îndepărtate 
Duc greutăţi mai mari 

Sunt puşi de serviciul tării să guverneze. 
Dacă nu a servit, un om nu ştie guverna, 
Spre a iubi şi a servi Jările ce guvernează 

Necăutând laudă nici onoruri 
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Acestea le-am învăjat noi dela oamenii vrednici 
Pe când noi nu ştiam ce învăţăm 

Dar pe măsură ce anii se scurgeau 
Mai singuri rămânând cu anii ce treceau 
Departe, fără sprijin când anii tot treceau 

Mai bine am priceput aceasta. 

De aceia pe oamenii vrednici îi lăudăm 
Dintr'a căror lauri ne-am încununat 
Pe cei ce-au pus la o parte ziua lor de Azi 
Au renunţat la bucuriile zilei lor de azi 
Şi cu munca zilei lor de astăzi 

Au plătit ziua de mâine pentru noi 

Ii lăudăm pre ei şi-i bine cuvântăm 
Modeşti a căror virtuţi nu se arată 

Căci munca lor azi înfloreşte 
Munca lcr pe pământ peste tot înfloreşte 
In lung şi in lat pe pământ înfloreşte 

Mai deparie de cât ar fi crezut ei vre-o dată. 
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Capcana. 

Dealurile din dosul liceului erau acoperite 
cu un desiş de grozamă. Vara băeţii pătrun
zând în desimea stufişîîrilor ghimpate şi tă
ind crăcile împrejur, făceau un fel de go
luri ce le serveau de loc de retragere. In 
imaginaţia lor aceste ascunzători aşternute cu 
frunze uscate, vârfuri de rădăcini şi aşchii, 
luau importanţa unor palate de feerie tocmai 
pentru că era strict interzis să şi le clădească 
şi să le ocupe. 

Se împlineau acum cinci veri dearândul de-
când Stalky, M'Turk şi Beetle (aceasta se în
tâmpla înainte ca ei să fi căpătat privilegiul 
unei săli de meditaţie pe seama lor) îşi con
struiau, întocmai unor castori un loc de retra
gere unde să poată fi liniştiţi, să mediteze, şi, 
câte odată, să şi fumeze. 
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Felul lor de a se purta nu prea avea da
rul să inspire respect D-lui Prout dirigintele 
secţiei din cari făceau parte şi nici Vulpe ser
gentul şcoalei, nu prea avea încredere în ei. 
Drept îndeletnicire principală acest Vulpe 
avea pe aceea de a purta pantofi de tenis, de 
a-şi lua binoclul, a spiona zările şi a se nă
pusti mai pe urmă ca un erete asupra băeţilor 
ce comiteau vre-o infracţiune la regula şcoalei. 

Dacă în această campanie el ar fi lucrat 
după propria-i inspiraţie, vizuina ar fi fost 
repede descoperită, căci Vulpe ştia cu cine 
are de a face; dar providenţa hotărâse ca 
D-l Prout, poreclit din cauza mărimilor picioa
relor sale, Labă de urs, să facă investigaţii 
pe cont propriu. Şi aşa prudentul Stalky găsi 
urmele-i apăsate chiar pe pragul vizuinei în-
tr'o după amiază liniştită când bucuros, cu 
ajutorul unui volum de Surtees şi a unei pipe 
noui de lemn de măceş ar fi uitat de Prout 
şi de tot ce privea şcoala. Când Robinson 
Crusoe găsi urmele sălbaticilor în insulă, el 
nu-şi desfăşură planul de acţiune mai iute 
decât Stalky. Prietenul nostru luă pipele, mă
tură chibriturile arse de pe jos şi plecă să în
ştiinţeze pe Beetle şi M'Turk. 

Cu sagacitatea cari era caracteristică firei 
sale nu se duse să-şi găsească aliaţii decât 
după ce întâlni mai întâi pe măruntul D-l 
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Hartopp, preşedintele societăţii de ştiinţe na
turale, instituţie pentru care Stalky avea 
un mare dispreţ. Spre marea mirare a D-lui 
Hartopp, Stalky, cu aerul blând pe care ştia 
aşa de bine să-1 iee, se oferi să intre în acea so
cietate; mărturisi că de multă vreme nutriâ un 
interes puternic pentru bobocii primăvăratici, 
pentru fluturii precoci cât şi pentru achiziţiile 
noi ale ştiinţei; propuse deci cu învoiala D-lui 
Hartopp să-şi înceapă activitatea pe mo
ment. 

Fiind profesor, Hartopp era bănuitor; era 
însă şi un entuziast, şi cum inima-i blândă 
fusese de multe ori rănită de observaţiile sar
castice ale acestor trei băeţi, ale lui Beetle în 
special, el fu amabil cu acest păcătos pocăit 
şi înscrise cele trei nume în carnetul său. 

Atunci şi numai atunci se duse Stalky să 
găsească pe Beetle şi pe M'Turkînsala de me
ditaţie. Amândoi îşi strângeau cărţile ca să 
plece să petreacă după amiaza în desişul, nu
mit de ei Jungla. 

„Ne'am ars", zise Stalky cu seninătate. „Am 
descoperit acum după masă urmele lui Labă 
de urs împrejurul adăpostului nostru. Tot bine 
că sunt aşa de mari". 

„O, bată-1 să-1 bată! Ai ascuns pipele?" 
întrebă Beetle. 

„Nuuu!! ! Le-am lăsat acolo în mijlocul vi-
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zuinii! strâmt mai eşti la cap Beetle! crezi că 
numai tu te gândeşti şi alţii nu? acum nu mai 
putem merge acolo. Labă de urs are să ne 
pândească". 

„Mare plictiseală" zise M'Turk îngândurat, 
şi începu să descarce volumele cu care îşi um
pluse pieptul hainei. Băeţii obişnuiau să-şi 
poarte biblioteca în sân. „Frumoasă afacere! 
asta înseamnă că va avea ochii aţintiţi asupra 
noastră până la sfârşitul trimestrului". 

„Dece? Labă de urs a găsit numai un adă
post. El o să-i dea târcoale împreună cu 
Vulpe. Noi nu avem nimic aface cu asta; 
numai că pe acolo nu trebuie să ne mai du
cem ca să nu fim prinşi". 

„Bine, dar unde să ne ducem în altă parte? 
întrebă Beetle. „Tu singur aleseseşi locul ăsta 
şi... eu doream aşa de mult să citesc astăzi 
după amiază". 

Stalky se urcase pe un pupitru bătând cu 
călcâile pe bancă: „Bine, dar eşti un dobitoc 
Beetle! câteodată îmi vine să renunţ la tine 
pentru totdeauna; ai mai pomenit vre'o dată 
pe unchiul Stalky să te uite? 

— His rebus infectis — după ce descoperii 
lăbuţele de urs făcând înconjurul adăpostu
lui, îl găsii pe D-l Hartopp mânuind o plasă 
pentru fluturi. L'am atras de partea noastră 
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promiţându-i să-i faci tu Beetle, conferinţe, 
pentru Vânătorii de ploşniţe*). 

La ce ne foloseşte asta? întrebă Beetle. 
„ O ! Turkey, dă-i un ghiont!" 
Pentru luminarea cititorilor trebuie să spu

nem că în interesul ştiinţei, limitele între cari 
puteau să se plimbe băeţii erau mult mai 
largi pentru cei cari făceau parte din socie
tatea Ştiinţelor Naturale. Cu condiţia de a nu 
intra în case, puteau să se preumble aproape 
peste tot, D-l Hartopp declarându-se respon
sabil de purtarea lor. 

Beetle începu să priceapă aceasta când 
M'Turk îi dădii câţiva ghionti. 

„Sunt un dobitoc Stalky" zise el păzin-
du-şi partea atacată. „Destul Turkey am re
cunoscut că sunt un dobitoc". 

„Nu te opri Turkey! Este ori nu este un
chiul vostru un om mare? 

,, " Om mare.... îngâimă Beetle. 
„Ori ce ai spune e stupid să alergi după 

gângănii", zise M'Turk. Cum or fi făcând 
ca să se apuce de aşa ceva?" 

„Iacă aşa", zise Stalky căutând prin pu
pitrele elevilor mai mici din spatele lui. Elevii 
din cursul inferior sunt toţi adepţi entuziaşti 
ai Ştiinţelor Naturale. 

*) Vânători de Ploşniţe, eră porecla membrilor Societăţii de 
Ştiinţe Naturale 
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„Iacă erbarul tânărului Braybrooke". Az
vârlind dintr'ânsul o mână de rădăcini uscate, 
îi lungi cureaua pe măsura lui. „Am impresia 
că aceasta îmi dă un aer demn de specialist. 
Iată ciocanul de Geologie al lui Clay cel mic, 
ia-1 tu Beetle dacă vrei. Tu Turkey mai bine 
ţi-ai căută o plasă de fluturi pe undeva. 

„Ba să fiu al naibii dacă fac aşa ceva", zise 
M'Turk scurt şi sentenţios. 

— Beetle să-mi dai mie ciocanul. 
— Na'ţi-1 măi; eu nu sunt mândru. Mie 

dă-mi plasa aceea de pe caziere, Stalky. 
— Perfect. Ştii că se deşurupează perfect 

coada asta? Ce oameni luxoşi mai sunt şi picii 
ăştia. Pe onoarea mea, avem aerul unor ade
văraţi Vânători de ploşniţe! Acum ascultaţi 
pe unchiul vostru Stalky: să ne ducem pe 
stânci după fluturi, pentru că pe acolo vin 
foarte puţini băeţi. Cum o să o luăm la pi
cior, aţi face bine să vă lăsaţi cărţile acasă. 

— Dar deloc, zise Beetle cu însufleţire. 
N'am de gând să-mi pierd toată după amiaza 
pentru câteva scârbe de fluturi. 

„O să te treacă năduşelile. Atunci ia-1 şi pe 
Jorrocks*) pentru mine. Cu el ori fără el tot 
aşa de cald o să-ţi fie". 

De înfierbântat se înfierbântară toţi, căci 

*) Jorrocks: Autor englez din secolul al 19-lea. 
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Stalky, trecând una după alta vâlcelele îne
cate în flori de cruzatee, îi duse în pas aler
gător dealungul stâncilor ce se aflau subt dea
lurile acoperite cu grozamă. Nu luau în seamă 
nici iepuraşii puşi pe fugă, nici freamătul pe
talelor delicate ale liliacelor iar tot ce spuse 
Turkey în materie de geologie este absolut 
imposibil de repetat. 

— Ne ducem la Clovelly*), întrebă el în-
sfârşit, când se asvârliră pe iarba deasă şi 
elastică. 

Erau la egală distanţă de marea care 
vuia la dreapta lor şi de creasta acoperită 
cu pomi în care susura vântul de vară; dea-
colo priveau într'o vâlcea pe jumătate umplută 
cu arbuşti de grozamă, viguroşi, stufoşi şi stră
lucind de flori. Vâlceaua se urca uşor până 
unde se mărginea cu o pădure deasă, despăr
ţită fiind de aceasta printr'un gard de mă
răcini. Pădurea era alcătuită din diferite so
iuri de copaci, printre cari se aflau şi sângeri. 
Părea vâlceaua umplută pe jumătate cu o fla
cără aurie ce se întindea astfel până la râpa 
dinspre mare. Dealul pe care se găseau eră 
acoperit cu iarbă şi avea înfipţi pe el pari ce 
purtau tăbliţe ameninţătoare. 

— Ce feroce este individul acesta; zise 
Stalky şi citi tare: 

*) Clovelly: Localitatea in apropiere de Bideford. 
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„Va fi urmărit conform legilor celor mai 
severe.... G. M. Dabney, Colonel în re
tragere, judecător de pace etc.". Nu-mi vine 
să cred că unui om sănătos la minte i'ar da 
prin gând să se preumble vre'o dată pe aci, 
ce ziceţi? 

— Pentru ca să te dea în judecată trebuie 
să dovedească paguba ce i'ai pricinuit, zise 
M'Turk al cărui tată stăpânea un domeniu în
tins în Irlanda. — Nu poate să te urmărească 
aşa, numai pentru că ai intrat fără voe. Toate 
astea sunt vax! 

— îmi pare bine! locul se arată a fi bunicel. 
Nu o lua pe acolo Beetle, pe partea aceea 
te poate opri cineva dela trei poşte; şi mai 
strânge-ţi pârdalnica aceea de plasă. 

Beetle desfăcu inelul, băgă plasa în buzu
nar, din mâner făcu un baston de doi coţi şi 
îşi trecu inelul ca cingătoare. Stalky îi duse în
spre pădure — aceasta se afla la vre-o 300 
de metri de mare şi curând ajunseră în 
dreptul hăţişului. 

— Acum putem să o luăm prin desiş şi să 
nu fim văzuţi deloc, urmă strategul: „Beetle, 
porneşte-o înainte în recunoaştere. Hm! Hm! 
Urât mai miroase a vulpe pe aici! 

Mergând în patru labe tot timpul, ri-
dicându-se numai pentru a-şi potrivi ochelarii 
din când în când, Beetle îşi făcea drum printre 
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arbuştii ţepoşi şi curând anunţă, printre ge
mete, că dase de urma unei vulpi. Era o 
fericire pentru el căci Stalky îl ciupea a tergo. 
Se coborâră pe brânci prin acest tunel, care 
probabil că servea de drum de preumblare 
animalelor din vâlcea şi îşi avea sfârşitul, lucru 
care le procură o bucurie nespusă, într'un 
pătrat liber, acoperit numai cu iarbă, încon
jurat de arbuşti care se împreunau pe dea
supra; poeniţa se afla tocmai la marginea 
râpei. 

„Splendid loc! Aici nu avem nimic de făcut 
decât să ne punem pe odihnă", zise Stalky, 
băgând cuţitul în buzunar. „Ia priviţi!" 

El dădu la oparte crengile aspre şi prin 
fereastra ce se deschidea astfel se văzii, în 
chipul unei panorame, insula Lundy şi marea 
nesfârşită ce se prăvălea pe pietrişul mărunt 
la o sută de metri mai jos. De unde se aflau, 
puteau auzi croncănitul ciorilor înfipte pe col
ţuri de stâncă şi piuituri dintr'un cuib de erete 
ce nu se vedea, dar se afla unde-va pe acolo. 
Atent şi cu multă precizie Stalky scuipă drept 
pe spinarea unui epuraş ce se încălzea la 
soare pe un locuşor unde numai un epure 
putea găsi mijloc să stee. Pescăruşii mari ce
nuşii şi negrii ţipau mai tare decât ciorile. 
Toată întinderea de arbuşti mirositori dim-
prejurul lor era însufleţită de cuiburi de pă-
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sărele cari ciripeau sau tăceau după cum umbra 
rotitoare a uliilor se depărta sau se apropia. 
Pe pajişte, mai sus de vâlcea, epuraşii săriau 
şi sburdau". 

— Aferim! Frumos loc! Vreţi Ştiinţe Natu
rale? Poftiţi". Zise Stalky umplându-şi pipa. 
„Nu e grozav? Superbă e marea!" Mai scuipă 
odată cu admiraţie şi pe urmă tăcu. 

M'Turk şi cu Beetle îşi scoseseră cărţile 
şi stăteau întinşi cu faţa în jos şi cu bărbia în 
palmi. Marea mugea şi fâşâiâ; păsările, un 
moment împrăştiate de sosirea acestor noi 
animale, se întorceau pe la locurile lor, iar 
băeţii citeau înainte în tăcerea minunată, caldă, 
adormitoare. 

„Ei! iată un păzitor", zise Stalky închizând 
Handley Cross*) cu băgare de seamă şi pri
vind prin desiş. Un om cu o puşcă aparii pe 
linia orizontului către Est. — Bată-1 să-1 bată, 
are de gând să se aşeze jos". 

„Dacă ne prinde o să jure că am venit să 
furăm ouă", zise Beetle. „Parcă sunt bune 
la ceva oule de fazan! Sunt întotdeuna stri
cate". 

„Ar putea mai bine să se ducă în pădure", 
zise Stalky. „Nu vrem ca G. M. Dabney co
lonel şi judecător de pace să audă aşa de 

*) Handley Cross: Autor englez din secolul al 19-lea. 
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curând despre noi. îndărăt în desiş şi tă
cere! Ştiţi, poate ne-a urmărit". 

Beetle pornise prin tunel. Auziră o excla
maţie de mirare şi crengile trosniră ca şi cum 
ar fi fost rupte de trecerea unui corp greu. 

„Ah! iii! Măi roşcovane! Te-am văzut". 
„Paznicul puse puşca la ochi şi slobozi cele 

două focuri înspre ei. Alicele pârâiră prin 
tulpini făcând să cadă cojile uscate; şi o vulpe 
mare trecîi printre picioarele lui Stalky dispă
rând peste marginea râpei. 

Nu spuseră nici o vorbă până nu ajun
seră în pădure; erau înăduşiţi cu părul vâlvoi, 
cu hainele rupte, dar nu fuseseră văzuţi de 
nimeni. 

„Am scăpat ca prin urechile acului", zise 
Stalky. Aşi putea să jur că mi-au trecut alicele 
prin păr". 

„L-ai văzut?" zise Beetle. „Aş fi putut să 
pun mana pe el. 

Câtă mai vulpoiul! Şi ce urât mirosea! Ce 
e cu Tine Turkey? Ce ţi s'a întâmplat? Te-a 
lovit?" 

Faţa lungă a lui Turkey era albă ca varul; 
buzele lui, de obiceiu strânse, erau întredes
chise şi ochii îi fulgerau. Nu-1 văzuseră aşa 
decât odată, pe o tristă vreme de războiu civil. 

„Ştiţi că aceasta este un asasinat?" zise el 
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cu o voce sacadată pe când îşi scutura ghimpii 
din păr". 

„Ei, nu-i nimic. Bine că nu te-a izbit", zise 
Stalky. ,,,Am avut mare noroc. Ia ascultă. 
Und'te duci?" 

„Mă duc la conac, dacă e vreunul pe aici. 
Mă duc să spun asta colonelului Dabney". 

„Ce-ai înebunit? Are să jure că bine ne-a 
făcut şi apoi o să ne reclame. Pe urmă ce ne 
mai aşteaptă alta decât bătaia în public? Tur
key nu fii măgar. Gândeşte-te la noi! 

„Zăpăcitule, tu crezi că la noi mă gândesc? 
De paznic e vorba, mă!" 

„E ţâcnit", zise Beetle desperat pe când îl 
urmau. 

Intr'adevăr, acesta eră un nou Turkey, 
băţos, arogant, cu nasul în aer, pe care îl în
tovărăşiră dealungul unei grădini de coacăzi 
până la o pajişte unde un gentleman bătrân 
vorbea cu un secretar preumblându-se uicoace 
şi încolo şi ocărând energic. 

„Dumneata eşti D-l Colonel Dabney?" în
treabă M'Turk cu vocea nouă stridentă pe 
care o luase de curând. 

„Eu... eu, eu sunt, ei şi dacă sunt?" — ochii, 
săi îl măsurau pe băiat de sus până jos — 
„ce... ce dracu veniţi să faceţi pe aici? Mi-aţi 
speriat fazanii. Nu încerca să tăgădueşti! unde 
vezi ceva de râs?" Trăsăturile lui M'Turk, nu 

- 30 -



prea gingaşe de obiceiu, se contractaseră într'o 
strâmbătură teribilă când auzi vorba de fazan. 
„V'am prins umblând după cuiburi. Nu-ţi mai 
ascunde şapca, nu te văd că eşti de la liceu? 
Nu încerca să tăgădueşti! De acolo eşti! Nu
mele şi numărul D-tale domnule! Vrei să-mi 
vorbeşti, — ei? Mi-ai văzut tăbliţele? Desigur 
că le-ai văzut. Ce ticăloşie! Domnule! Ce ti
căloşie!" 

Se îneca de emoţie. MTurk bătea uşurel cu 
piciorul pe iarbă şi bâlbâia puţin — acestea 
erau două semne sigure că îşi pierduse răbda
rea. Dar de ce avea, el vinovatul, aerul in
dignat? 

„A... ascultă D-le. Să te întreb ceva. Du... 
dumneata obişnueşti să-ţi împuşti vulpile? 
Păi dacă nu o faci D-ta, o face paznicul D-tale. 
L-am văzut noi! Eu nu... nu ştiu D-ta drept ce 
ne iei... dar aceasta e un lucru nemaivăzut! 
Este sfârşitul oricărui sentiment de încredere 
între vecini. U... un om trebuie să spună o-
dată pentru totdeauna dacă este sau ba pentru 
respectul şi paza vânătoarei. E mai rău, mai 
rău decât un asasinat pentrucă nu există re
curs legal". MTurk repetă una după alta 
fraze auzite la tatăl său, pe când bătrânului 
boer îi horcăia răsuflarea în gât. 

„Ştii D-ta cine sunt eu", îngâimă însfârşit 
colonelul pe când Stalky şi Beetle tremurau. 
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„Nu D-le. Şi dacă ai fi guvernatorul în per
soană, încă nu mi-ar păsa. Te rog răspunde-mi 
ca un getleman unui alt getleman. D-ta îţi îm-
puşti vulpile, da sau nu?" 

Când te gândeşti că acum vre-o patru ani 
de zile, Stalky şi Beetle îl corectaseră con
ştiincios pe M'Turk ca să-1 facă să-şi piardă 
accentul adus din Irlanda! Cu siguranţă că 
înebunise sau căpătase vre-o insolaţie şi tot 
atât de sigur era că avea să fie omorât în 
bătae — de bătrânul boer întâi şi de director 
a doua oară. O bătae publică pentru toţi trei 
eră încă pedeapsa cea mai uşoară la care 
se puteau aştepta. Totuşi — puteau oare să-şi 
creadă ochilor şi urechilor? — bătrânul getle
man se domolise. Poate că era numai un mo
ment de calm înaintea vijeliei, dar.... 

„Nu, n'am acest obiceiu", tot mai horcăia. 
„Atunci — dă-ţi afară paznicul, D-le, nu 

merită să trăească alături de o vulpe cu frica 
lui Dumnezeu. Şi încă o vulpoaică? La vre
mea asta a anului!" 

„Ai venit la mine anume ca să-mi spui 
asta?" 

„Sigur că de aceea, omule", şi dădii din 
picior. „D-ta nu ai fi făcut tot aşa dacă ai fi 
văzut acest lucru petrecându-se pe moşia 
mea?" 

Erau date uitării şi liceul şi respectul da-
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torit celor vârstnici! MTurk călca acum pe 
munţii purpurii şi goi de pe coasta ploioasă a 
Irlandei, unde pe timp de vacanţie, idolul clă-
caşilor leneşi ai tatălui său domnea moşte
nitor al unci case vechi de trei sute de ani şi stă
pânea necontestat peste patru mii de pogoane 
şi o barcă veche de pescuit. Dispăruse elevul, 
rămăsese moşierul care vorbea cu un egal, 
vocea inimei chemând un sentiment asemănă
tor — şi bătrânul gentleman pricepu. 

„Iţi aduc toate scuzele mele, din toată 
inima, domnule, atât dumitale cât şi bătrânei 
noastre ţări. Acum te rog, vrei să fii bun 
să-mi spui cum s'a petrecut toată chestiunea?" 

„Ne aflam în vâlceaua care e pe proprie
tatea D-tale", începu MTurk, şi-şi spuse po
vestea, când pe tonul unui şcolar, când — mai 
ales, atunci când erâ covârşit de monstruozi
tatea faptului — pe acela al unui proprie
tar indignat; şi încheie spunând: 

„După cum vezi, asta trebuie să fi fost în 
obiceiurile lui. Nouă nu ne place să acuzăm 
oamenii vecinilor noştrii; dar în cazul acesta 
am luat libertatea"... 

„Văd. Perfect. Aveai toată dreptatea. E pur 
şi simplu infam!" Amândoi mergeau pe iarbă 
alături unul de altul şi Colonelul Dabney îi 
vorbea ca şi cum ar fi fost un om în toată 
firea. 
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„Iată ce păţeşti când scoţi pe un pescar 
— căci nu era decât un biet pescar — dela nă
vodul lui. D-le, dar este destul ca să strice re
putaţia unui sfânt. Nu încercă să tăgădueşti! 
De sigur Tatăl D-tale ţi-a dat o bună educaţie. 
Să ştii asta!Mi-ar place să-1 cunosc! Intr'adevăr 
mi-ar face plăcere. Dar aceşti tineri? Sunt En
glezi. Nu încercă să tăgădueşti! Ei au venit 
cu D-ta. Extraordinar! In felul cum se cresc 
copiii astăzi, nu aşi fi crezut că s'ar găsi trei 
băeţi destul de bine crescuţi ca să.... gura 
păcăto.... — pardon nu asta am vrut să spun. 
Nu sunteţi deloc aşa, dar deloc. Nu încercă 
să tăgădueşti! Băuturile tari mie îmi fac rău, 
dar de un pahar de bere ce aţi zice? un pahar 
de bere şi o mică gustare, ceva uşor. E mult 
decând am fost şi eu un băiat ca voi — afu
risite dihănii sunt de obiceiu — da, dar ex
cepţia confirmă regula. Şi încă o vulpoaică 
ptiuuu!! !" 

Fură serviţi pe terasă de către o menageră 
cu părul cărunt. Stalky şi Beetle se mulţumiră 
numai să mănânce, dar M'Turk cu ochii scân-
teetori, continuă un discurs grandiloquent, şi 
bătrânul getleman se purta cu el cum ar fi 
făcut cu un frate. 

„Sigur omule că poţi să mai vii. Nu ţi-am 
spus că excepţia confirmă regula. In vâlceaua 
de jos? Bine, dar unde vrei, atât timp cât 
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nu-mi sperii fazanii. Amândouă lucrurile nu 
sunt incompatibile; nu ,nu încerca să tăgă-, 
dueşti. Nu sunt. N'am să le mai dau nici o 
puşcă. Veniţi, vă duceţi, cum vă place. Eu nu 
am să vă văd şi nu aveţi nevoie să mă ve
deţi. Aţi fost prea bine educaţi. Mai vreţi un 
pahar de bere? Ce ziceţi? Vă spun că pescar 
e r a şi că pescar va deveni de astă seară în
colo. Aşâ va fi. Dacă aşi putea l-aşi îneca. 
Vin cu voi să vă recomand portarului. Oamenii 
mei nu prea sunt obişnuiţi cu băeţii, dar pe 
voi au să vă recunoască". 

Le dete drumul, după multe vorbe bune, 
Pnn poarta mare care întrerupea ulucile de 
stejar frumos cioplit; acolo se opriră. 

In tot timpul cât se desfăşurase această 
dramă Stalky jucase un rol secundar ca să 
nu zicem nul pe lângă M'Turk şi acum îl privea 
ca pe un om venit din altă lume. Cele două pa
hare de bere neagră şi tare îi adusese acestuia 
o uşoară melancolie şi băiatul începu să cânte: 

„O Paddy, ai auzit ce se spune?*) 
In alte împrejurări Stalky si Beetle ar 

fi tăbărât pe el, cântecul acesta fiind inter
zis — excomunicat — cu totul oprit Dar 
vazand ce fusese în stare să săvârşească cole
gul lor, ei se învârteau tăcuţi în jurul lui, aş-

*) Romanţă irlandeză. 
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teptând să vie îndărăt pe pământ. Clopotul 
sună pentru ceai, pe când ei se aflau la vre'o 
opt sute de metri de liceu. M'Turk tresări 
şi se deşteptă din visurile în care era cufundat. 
Aureola moşiilor sale îl părăsise, redevenise 
un licean şi vorbea corect englezeşte. 

„Turkey ai fost extraordinar" zise Stalky 
admirativ. Nici nu ştiam ce poate da din 
tine. Ne-ai găsit, pentru tot restul trimestru
lui un adăpost de unde nu ne mai scoate 
nimeni. O fericire! O să chiui de bucurie. As-
cultaţi-mă chiuind". Porniră într'o vâltoare 
învârtindu-se pe călcâie şi modulând după 
toate tradiţiile şcoalei un chiuit prelung ce 
era de aproape înrudit cu strigătul de triumf 
al omului primitiv. Şi astfel coborâră la vale 
poteca gazometrului tocmai bine ca să se în
tâlnească cu directorul lor de internat, care 
se întorcea din junglă unde se postase să ob
serve vechiul lor adăpost. 

Din nenorocire toată imaginaţia D-lui 
Prout se proectâ asupra părţii celei mai în
tunecate a vieţii, aşa că el privi foarte acru 
pe aceşti heruvimi cu ochii veseli. El nu pri
cepea decât pe băeţii care asistă la matchuri şi 
pe care ştii ori când de unde să-i iei. Pe 
MTurk îl auzise luând în râs cricketul, chiar 
când era vorba de Matchuri serioase; opi
niile lui Beetle asupra prestigiului diviziei le 
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ştia incendiare; cât despre blândul şi surâză
torul Stalky nu era niciodată sigur dacă acesta 
râdea sau nu de dânsul. In consecinţă—după— 
logica sa specială şi experienţa ce o avea 
despre natura omenească aceşti băeţi trebuiau 
să fi făcut o posnă pe undeva. Spera că lu
crul nu eră prea grav, dar... 

„Tl-ra-la-la-ltu!! Hal să chiuim! Hi-hu!" 
Invârtindu-se ca un derviş, Stalky trecu ca 
un vârtej spre sala de mâncare. 

„Ti-ra-la-la-itu!! Hai să chiuim! Hl-hu!" 
Beetle trecu după el cu braţele întinse. 

„Ti-ra-la-la-ltu!! Hal să chiuim! Hl-hu!" 
Vocea lui M'Turk se înecă în gâtlej. 

Acum lăsară ei sau nu lăsară un miros 
pronunţat de bere în urma lor, când trecură 
ca vântul spre D-l Prout? 

Spre nenorocul lui, conştiinţa responsabili
tăţii îl îndemnă să se consulte câte odată 
cu colegii. Şi încă, dacă ar fi pornit cu pipa 
să-şi spuie păsurile măruntului D-l Hartopp 
multe încurcături i-ar fi fost evitate, probabil, 
căci Hartopp avea o oarecare încredere în băeţi 
şi ştia să-i cântărească. Soarta rea însă îl 
duse la D-l King, cu care nu era prieten şi care 
avea o oarecare pică pe Stalky & Comp. 

„Aha!" zise King frecându-şi mâinele când 
Prout îi înşiră toată povestea. „Ce curios! 
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Acum cei din secţia mea nici nu ar visa să se 
apuce de asemenea lucruri". 

„Dar de fapt, vezi că n'am nici o probă"'. 
„Probe. Par-că mai trebuie probe când este 

vorba de neîntrecutul Beetle. Crezi că nu o 
să poată sergentul să-ţi găsească probe? Vulpe 
e de talie să se măsoare cu băeţii cei mai 
şireţi din divizia mea. Bine înţeles că au fost 
să fumeze sau să bea pe undeva; acest soiu 
de băeţi fac întotdeauna astfel de lucruri. Lt 
se pare printr'acesta că dau dovadă de băr
băţie". 

„Dar vezi că nu prea au partizani printre 
şcolari şi cu băeţii mai mici ca ei sunt chiar 
cam brutali", zise Prout care văzuse dela dis
tanţă pe Beetle dând îndărăt, cu o anume 
dobândă plasa de fluturi unui pici înlăcrămat.. 

„Aha! Se cred prea grozavi pentru distrac
ţiile obişnuite. Ce mici animale încrezute. 
Este ceva în rânjetul hibernian al lui M'Turk 
care pe mine mă plictiseşte până la exasperare. 
Şi sunt atât de precauţi încât nu-şi dau îrt 
petec prin nici-un act public. Totul din partea 
lor este obrăznicie calculată. Este absolut con
trariu obiceiului meu să mă amestec în afa
cerile unui coleg. Dar au nevoie de o lecţie, 
Prout, au nevoie de o lecţie straşnică dacă 
ar fi numai ca să le scadă puţin înfumurarea. 
Să fiu în locul D-tale, aş sacrifica o săptă-
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mână în care m'aşi ocupa exclusiv de micile 
lor afaceri. Băeţi de felul acesta — poate mă 
laud, dar îmi sunt destul de cunoscuţi băe-
ţii — nu se afiliază cu Vânătorii de ploşniţe 
numai de florile mărului. Spune sergentului 
să aibă ochii deschişi şi, bine înţeles că în pe-
regrinaţiile mele o să caut să fac şi eu acelaş 
lucru". 

„Ti-ra-la-la-itu!! Hai să chiuim! Hi-hu!" 
Răsună undeva jos pe coridor. 

„Desgustător!" zise King. „De unde inven
tează ei aceste strigăte obscene? De asta au 
nevoie. De o lecţie straşnică". 

Băeţii nu se prea trecură cu firea învăţând 
în zilele ce urmară. Toată proprietatea colo
nelului Dabney era la dispoziţia lor, şi ei o 
explorau cu o îndemânare de briganzi, pe 
furiş, ca nişte piei roşii. Puteau să intre pe 
poarta frumoasă de pe şoseaua mare — avuse
seră grijă să-şi asigure bunăvoinţa portarului 
şi a neveste-si — pentru ca pe urmă, coborând 
prin vâlcea să se întoarcă dealungul stân
cilor. Sau să înceapă prin vâlcea ca pe urmă 
să se urce în sus până la drum. îşi dădeau 
toate silinţele să nu treacă pe locurile pe unde 
obişnuia să se preumble colonelul. Făcuse 
pentru ei tot ce se putea face, şi nu vroiau 
să abuzeze de bunăvoinţa sa; iar nici pe lo
curile prea deschise nu se arătau când puteau 
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face altfel. Poeniţa din desiş, la marginea 
prăpastiei era locul lor favorit de reculegere. 
Beetle o numea „Peştera fermecată", din cauza 
liniştii perfecte ce domnea acolo. Odată ce îşi 
ascunseseră pipele şi tutunul într'o spărtură 
a stâncii, unde le puteau foarte uşor ajunge 
cu mâna, poziţia lor era cu totul inatacabilă;, 
se aflau în legalitate. 

Căci observaţi vă rog, cât de bine se po 
triveau lucrurile: D-l colonel Dabney, nepof-
tindu-i să intre la el în casă, îi scutise de obli
gaţia de a cere Directorului liceului permis de 
vizită. Iar asupra acestui punct regulamentul 
şcoalei era foarte strict. El le dăduse numai 
voie să intre pe proprietatea sa. Iar ca membrii 
ai Societăţii de Ştiinţe Naturale nu incălcau 
nici un regulament, întrucât aceştia aveau 
fixate limitele lor de preumblare până la tă
bliţele din vâlcea şi la căsuţa portarului din 
deal. 

Se minunau ei singuri de propria lor vir
tute. 

„Chiar dacă nu am avea dreptul să facem 
ceeace facem", zise Stalky culcat pe spate, 
cu privirea în adâncul senin; „dar chiar dacă 
am fi la kilometri de limitele lor, tot nu ar 
putea să ne ajungă nimeni prin desiş, pen-
truca nimeni nu cunoaşte existenţa tunelului. 
Nu-i mai bine aşa, decât să stai culcat în 
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dosul liceului şi să înverzeşti de frică de 
câte ori vrei să fumezi? Nu e unchiul vostru 
Stalky....? 

„Nu", zise Beetle. Era întins pe marginea 
râpei şi scuipa în gol. „Lui Turkey trebue 
să-i mulţumim pentru aceasta". 
„Turkey dragă, îl scoţi din fire pe Labă de 
urs". 

„Ce ursuz mai e şi ăla!" zise Turkey cu
fundat într'o poveste. 

„Ne bănuesc", zise Stalky. „Labă de urs 
are un aer suspect şi Vulpe, când îşi pune 
în cap să descopere ceva seamănă cu un...." 

„Un Indian care vrea să jupoaie o scăfâr
lie", zise Beetle. „Vulpe este un adevărat 
Chin-gan-gook". 

„Sărmanul Vulpe", zise Stalky. „O să ne 
găsească el într'una din zilele astea. Mi-a spus 
deunăzi în sala de gimnastică: „Să ştii că am 
ochiul pe D-ta, D-le Corkran. In interesul 
D-tale ţi-o spun". Atunci i-am răspuns: „Ai 
face mai bine să-1 ai în altă parte; şi eu tot 
în interesul D-tale ţi-o spun. „Vulpe eră fu
rios". 

„Da, dar Vulpe nu face decât să-şi îndepli
nească datoria", spuse Beetle. „Labă de urs îl 
pune la cale. Nu m'ar mira de aş afla cum 
că el crede că ne îmbătăm". 

„M'am afumat numai odată în viaţa mea, 
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într'o vacanţă", zise Stalky indignat. Grozav 
de rău mi-a fost. Dar v'o spun pe pălăria 
mea, un diriginte ca Labă de urs ar merita să 
te apuci de asemenea lucruri". 

„Dacă am lua parte la matchuri şi am striga,, 
„aţi nimerit D-le", am sta pe un picior şi 
ne-am întinde gura până la urechi de câte 
ori ar spune Labă de urs, „ce ziceţi băeţi, nime-
rit-am de astă dată?". Dacă am răspunde tot 
timpul: „Da D-le" şi „Nu Domnule" şi „ O 
Domnule", ca toţi nespălaţii de pici, Labă 
de urs ne'ar avea în mare stimă", zise M'Turk 
cu o strâmbătură". 

„Cam târziu la vârsta noastră să ne mai 
apucăm de aşa ceva". „Las' că nu-i nimic. 
Labă de urs are cele mai bune intenţii, păcat că 
are însă concepţii cam înguste şi noi îl facem 
să simtă asta. De aceea nu ne iubeşte. Mi-a 
spus aseară după rugăciune că se află in loco 
parentis, mârâî Beetle". 

„Rea afacere", zise Stalky; „asta înseamnă 
că ne pregăteşte o poznă mai straşnică decât 
de obiceiu. Ultima dată când mi-a spus-o mi-a 
dat trei sute de linii pentru că dansasem cha-
huka în dormitorul No. 10. Loco Parentis, 
zici? Ce ne pasă, când noi am nimerit aşa 
de bine. Pe urmă, avem dreptatea cu noi". 

Intr'adevăr, precum spunea Stalky, ei erau 
cu totul în dreptul lor, şi tocmai acest fapt îi 
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exaspera pe King, pe Prout şi pe Vulpe. Băeţii 
cari au conştiinţa încărcată, se trădează. Ei 
trec prin curtea mare în grabă şi surâd forţat 
când sunt întrebaţi. Se întorc tocmai în ulti
mul moment pentru apel, îşi fac semne, se în
ţeleg din ochi, şi se împrăştie repede când se 
apropie vre-un profesor. Dar Stalky şi aliaţii 
săi trecuseră de vârsta acestor manifestaţii co
pilăreşti. Ei porneau liniştit să se plimbe şi se 
întorceau foarte bine dispuşi după ce luaseră 
o uşoară gustare de fragi cu smântână la 
căsuţa portarului. 

Portarul fusese instalat paznic în locul pes
carului asasin şi nevastă-sa ţinea mult la băe-
ţaşii noştrii. Omul le dăduse o veveriţă pe 
care o prezentară societăţii de Ştiinţe Natu
rale, satisfăcând astfel toate exigenţele lui 
Hartopp care îi întrebase ce făceau în inte
resul ştiinţei. 

Vulpe explora câteva poteci umbrite la o 
întretăere de drumuri; şi, ceiace e mai cu
rios, Prout şi King, cari arareori se înţelegeau, 
fură văzuţi într'o zi pe acelaş drum împreună, 
adică la Nord-Est; pe când „Peştera Ferme
cată" era situată tocmai în direcţia Sud-Est. 

„Sunt şmecheri", zise Stalky. „Şmecheri 
dom'le, nu glumă. De ce or fi dând târcoale 
pe acolo?" 

„Eu sunt de vină", zise Beetle cu blândeţe. 
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„Am întrebat pe Vulpe, dacă a gustat vreo
dată berea care se vinde prin partea locului. 
Asta a fost destul ca să-1 mai înveselească 
puţin. El şi cu Labă de Urs s'au tot învârtit 
împrejurul vechiului adăpost, şi mi'am închi
puit că au nevoie de o schimbare. 

,,Bine, dar aşa nu poate să ţie cât lumea", 
zise Stalky. „Norii se strâng pe fruntea lui 
Labă de Urs şi King se plimbă frecându-şi 
mâinele şi rânjind ca o hienă. E foarte demo
ralizantă treabă pentru King. O să explodeze 
într'o zi". 

Momentul acela sosi mai curând decât se 
aşteptau — într'o după amiază când sergentul 
lipsea dela apel. 

„S'a săturat de a se mai plimba prin cârciumi, 
probabil; acum s'a urcat în vârful dealului 
pentru ca să ne spioneze. Mă mir cum nu 
s'a gândit la asta mai devreme. L'aţi văzut 
pe Labă de Urs cum s'a uitat chiorâş la noi 
când am strigat prezent? Labă de Urs e şi el 
în combinaţie". 

„Ti-ra-la-la-itul! Hai să chiuim! Hi-hu!u 

„Mergem la peşteră?" întrebă Beetle. 
„Desigur; dar astăzi nu fumez. Mă cam 

bate gândul că o să fim urmăriţi. Noi vom 
merge de-alungul stâncilor încet şi vom da 
lui Vulpe timp ca să ne ajungă pe sus". 
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Se îndreptară alene către şcoala de înot 
unde dădură de King. 

„Oh, nu vă deranjaţi din cauza mea. Aţi 
pornit într'o preumblare cu scop ştiinţific, 
nu-i aşa? Sper că o să vă distraţi bine, prie
tenii mei?" 

„Vedeţi", zise Stalky, după ce trecură, aşa 
ca să nu fie auziţi. „Nu e în stare să păs
treze un secret. Ne urmăreşte pentru ca să 
ne taie linia de retragere. O să ne aştepte 
la şcoala de înot până ce o veni Labă de Urs 
să-1 întâlnească. Au fost în toate părţile afară 
de stânci, şi acum sunt convinşi că ne-au 
prins. Nu vă grăbiţi, că nu e nevoie". 

Trecură liniştiţi peste vâlcele până ce ajun
seră la linia cu tăbliţe. 

„Ia ascultaţi puţin. Vulpe e pe partea din
cotro vine vântul şi se coboară în goană. 
Când îl veţi auzi mişcându-se prin desiş, mer
geţi de-adreptul la peşteră. Vor să ne prinză 
asupra faptului. 

Porniră printre arborii înfloriţi, şi în loc să 
apuce prin tunel o luară de-adreptul prin 
iarbă, mergând liniştiţi să se aşeze în poeniţă. 

„Ce v'am spus eu?" zise Stalky, ascunzând 
pipele şi tutunul. 

Sergentul, cu sufletul pe buze, se răzimă de 
gard, explorând stufişurile cu binoclul ca să 
dea de ei; dar stufişurile erau mai de nepătruns 
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decât un sac cu nisip. Prout şi cu King apă
rură şi ei şi se sfătuiră cu toţii împreună. 

„Aha! Lui Vulpe nu-i plac tăbliţele şi nu-i 
plac spinii. Acum haideţi prin tunel în pădure 
şi de acolo haideţi la căsuţa portarului. Hallo! 
L-au trimes pe Vulpe în desiş". 

Sergentul era înfundat până în gât în mără
cinii înfloriţi şi urechile-i erau asurzite de zgo
motul propriilor lui mişcări. Băeţii ascunşi 
în pădurice se uitau îndărăt printr'o deschi
zătură a sângerilor. 

„Ce sgomot infernal!" zise Stalky. „Nu 
cred că o să-i placă colonelului Dabney. Pro
pun să mergem la portar şi să căpătăm ceva 
de mâncare, de acolo o să vedem cum se sfâr
şeşte afacerea". 

Deodată trecu paznicul pe lângă ei la trap. 
„Cine o fi prin fundul vâlcelei? Pentru 

numele cerului! Stăpânul o să se supere foc", 
zise el. 

„Probabil ceva borfaşi", răspunse Stalky 
în dialectul regional de care se serveau în ex
pediţiile lor. 

„Las' că'i borfesc eu!" Porni în pâlnia pe 
care o forma vâlceaua acolo şi care se umplu 
cu zgomote diferite între cari răsări vocea lui 
King spunând: „înainte sergent! Lasă-1 în 
pace D-le. El execută ordinele mele". 

„Cui îi dai tu ordine aici, perciunatule? 
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veniţi numaidecât la boeru. Eşi afară din stu-
fiş. (Aceasta către sergent). Las-că ştiu eu 
după ce băeţi umblaţi voi. Băeţi de ăia cu 
urechi lungi şi cu burţi îmblănite, şi după 
ce îi prindeţi, îi vârâţi prin buzunare. Vino 
repede la stăpânul. Las-că vă învaţă el să 
mai umblaţi după băeţi pe aicea. Ceilalţi 
să rămână de partea cealaltă a ulucilor". 

„Explică proprietarului, doar ştii şi D-ta să 
vorbeşti, sergent", strigă King. După apa
renţe, sergentul se predase autorităţii. 

Beetle se culcă pe pajiştea din dosul căsuţei 
portarului, muşcând iarba în convulsiuni de 
bucurie. 

Stalky îi dădu ghionti ca să-1 scoale. Nu 
se vedea nici o urmă de bucurie la Stalky şi 
M'Turk, decât poate tresărirea unui muşchiu 
răzleţ. 

Ciocăniră la uşa căsuţei unde erau întot
deauna aşa de bine primiţi. 

„Veniţi înăuntru şi poftiţi de luaţi loc, dra
gii mei", zise femeea. „Pe omul meu nu-1 răz
besc ei aşa uşor. O să le arate el ce ştie. Da 
zău! Poftiţi aici fragi proaspeţi şi ceva smân
tână. Noi ăştia din Dartymoore*) nu ne uităm 
prietenii, dar borfaşii ăia din Bideford**) n'au 

*) Dart^moT: regiune sălbatica, cu mlaş'eni şi dealuri din 
mijlocul pen.nsulei Cornwall, în comitatul Devonshire. 

*K) Bideford: Orăşsl situat la nordul ace ciaşi peninsule, la 
mare. 
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nici tiv la haină, de pârliţi ce sunt. Vreţi 
zahăr? Omul meu v'a găsit un bursuc dragii 
mei. Este aici într'o cutie". 

„Las-că-1 luăm noi după ce mâncăm. Noi 
o să stăm aici" zise Stalky, ,,dar D-ta vei fi 
având treabă. După câte văd, spălai rufe. Nu 
e nevoie să stai cu noi, că stăm şi singuri. 
Mulţumesc, avem destulă smântână". 

Femeea se depărta ştergându-şi mâinele în
roşite pe şorţ; îi lăsă în doaia cea bună a 
căsuţii. Afară se auzi un zgomot de paşi pe 
pietrişul dinaintea geamurilor translucide şi 
vocea colonelului Dabney răsună ceva mai tare 
ca un corn de vânătoare. 

„Ştiţi să cetiţi? Ochi în cap aveţi, ce naiba! 
Nu încercaţi să tăgăduiţi, aveţi". Beetle apucă 
un ştergar ce acoperea canapeaua de păr de 
cal, îl băgă în gură şi se tăvăli de râs. 

„Mi-aţi văzut tăbliţele? Datoria D-tale? Eşti 
un obraznic! Datoria D-tale eră să nu calci 
pe pământul meu. Auzi! Să-mi vorbească mie 
de datorie. Auzi! Borfaş prăpădit ce eşti, tu 
vrei să mă înveţi datoria? Tu mugeai ca taurul 
pe acolo pr-in stufişuri? Elevii tăi? Ce elevi? 
ţine-ţi'i acasă D-le pe elevii D-tale. Dar nu 
cred o vorbă din ce spui. Ai în ochi o căută
tură piezişe, o privire hoţească ce ar strica re
putaţia unui sfânt. Nu încerca să tăgădueşti! 
E tocmai aşa cum spun eu. Eşti Sergent? Să 
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fie adevărat? ai fi cel mai prost servitor pe 
•care 1-a avut vre-odată Maiestatea Sa! Un 
sergent să se furişeze de colo până colo fă
când pe borfaşul! Auzi ticăloşie! Dar am să 
fiu moderat. Am să fiu îngăduitor. Pe con
ştiinţa mea că am să fiu chiar plin de umani
tate. Vreau să ştiu numai dacă ai văzut sau 
dacă n'ai văzut tăbliţele mele? Nu încercă 
să tăgădueşti, le-ai văzut. Acum tăcere ser
gent". 

Douăzeci de ani petrecuţi în armată lasă 
urme adânci în suflet. Vulpe se supuse. 
„Stânga'mprejur... şi înainte marş!" 

Poarta cea înaltă se închise trosnind. „Da
toria mea. Un sergent să-mi spuie care e 
datoria mea. Doamne Dumnezeule! Alţi ser 
genţi", pufăi colonelul Dabney. 

„E King! E King!" şopti Stalky, cu capul 
în perna umplută cu păr de cal. M'Turk îşi 
înfunda în gură covorul de dinaintea cămi
nului bine curăţat şi Beetle încredinţa cana
pelei hohotele sale de râs. Văzute prin geam, 
figurile se agitau dislocate, şi ameninţătoare. 

„Pro — protestez contra acestei insulte". 
După toate aparenţele King suise dealul din 
fugă. „Omul acesta eră cu totul în dreptul 
său; nu-şi făcea decât datoria, domnule. Să 
vă dau cartea mea de vizită". 
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„E în haina de flanelă!" pufni Stalky şt 
apoi vâra iar capul în perne. 

„Din nenorocire — dintr'o adevărată ne
norocire, nu am niciuna la mine, dar mă nu
mesc King, domnule; sunt directorul uneia 
din diviziile liceului şi sunt gata, cu totul 
gata să răspund de faptele acestui om. Am 
văzut trei " 

„Dar tăbliţele mele le-ai văzut?" 
„Recunosc că le-am văzut. Dar date fiind 

circumstanţele....". 
„Eu stau ui loco parentis"; vocea adâncă 

a lui Prout interveni în discuţie. Ii puteau 
auzi de acolo răsuflarea sacadată. 

„In loc de ce?" Accentul colonelului Dab-
ney devenea din ce în ce mai irlandez. 

„Sunt răspunzător de faptele băeţilor care 
îmi surit daţi în grijă". 

„Ei, aşi, eşti răspunzător, zău! Atunci tot 
ce le pot spune e că le dai un exemplu detestabil 
— absolut detestabil, n'am ce zice. N'am 
văzut băeţii dumitale, dar îţi declar că dacă 
ar fi aici câte un băiat în fiecare din boschetele 
astea, tot nu ai avea nici decum dreptul 
să'mi vii în crâng, intrând prin vâlcea şi se spe
rii tot vânatul dintr'ânsa. Nu încerca să tă-
gădueşti. Aşa ai făcut. Trebuia să intri pe 
poartă ca un creştin cumsecade, şi să mi te 
adresezi mie, în loc să alergi după prăpă-
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diţii dumitale de băeţi de-alungul şi de-alatul 
rezervelor de vânătoare.*) Eşti in loco paren-
lis? Ei bine nici eu nu mi-am uitat latina şi 
o să-ţi răspund „Quis custodiei ipsos custo-
des?" Dacă rătăcesc profesorii cu ce drept 
am blama elevii?" 

„Dacă aş putea să-ţi vorbesc două vorbe 
în particular", zise Prout. 

„Nu vreau să am nimic particular cu D-ta. 
Poţi să fii cât vrei de particular de partea 
cea-1'altă a gardului şi... îţi urez seară bună". 

Asupra acestor vorbe, poarta se trânti pen
tru a doua oară. Aşteptară ca să se întoarcă 
colonelul Dabney în casă, pe urmă căzură 
unul în braţele altuia, abia izbutind să răsufle. 

„Oh, sufletul meu! Oh, King! Oh, Labă de 
Urs; Oh Vulpe!" Stalky îşi ştergea ochii. 

„Când te gândeşti cât a ieşit de bine! Tre
buie să ne grăbim ca să nu întârziem la ceai". 

„Ia.... Ia bursucul. Ii vei face plăcere lui 
Hartopp. Să... le facem plăcere la toţi", plân
gea M'Turk, dibuind să ajungă la uşe şi mai 
dând câte un picior lui Beetle moleşit ca 
să-i facă vânt înainte. 

Prietenii găsiră bursucul într'o cutie care 
mirosea foarte urât, lăsară câţiva şilingi pe 

*) Rezerve de vânătoare — pe marile proprietăţi din Anglia 
sunt părţi lăsate dinadins necultivate — lunci, desişuri, — şi 
ferite de circulaţie ca vânatul să poată creşte în linişte. 
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masă, drept mulţumită şi împleticindu-se por
niră spre casă. Numai că bursucul, când mâ-
râiâ, semăna grozav de mult cu colonelul 
Dabney, aşa că îl aţâţau, în hohote de râs,, 
Nu-şi veniseră încă în fire când îi întâlni 
Vulpe în curtea mare; le spuse să meargă 
sus în dormitorul lor şi să aştepte până când 
va veni cineva să-i cheme. 

„Atunci fii bun, te rog, şi du această cutie 
în apartamentul D-lui Hartopp. Tot am făcut 
noi ceva pentru Ştiinţele Naturale azi", zise 
Beetle. 

„Mi-e teamă că asta n'o să fie destul ca 
să vă scape, tinerii mei", răspunse Vulpe cu 
o voce înspăimântătoare. Se arăta foarte tur
burat. 

„Fii pe pace Vulpescule". In stagiul ultim 
al râsului, Stalky ajunsese la sughiţuri. „Noi 
n'o să te părăsim niciodată, Vulpe. Câinii 
prinşi alergând prin rezerve sunt rău nără
viţi, nu-i aşa?.... Nu, ai dreptate. Nu, nu prea 
mă simt tocmai bine". 

„S'au întrecut de data asta", îşi zise Vulpe. 
„De întrecut, s'au întrecut numai că a bău
tură nu miros deloc, şi pare-mi-se că nu e 
în firea lor să facă aşa ceva. In orice caz,, 
D-l Prout şi D-l King au înghiţit papara ca 
şi mine. Asta e o mângâere". 

„Acuş scuturaţi-vă", zise Stalky ridicân-
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du-se de pe patul unde stătuse culcat. „Not 
suntem nevinovaţii persecutaţi, ca deobicei. 
Noi nici un avem ideie pentru ce am fost 
trimişi aici?" 

„Nu ni s'a dat nici o explicaţie. Am fost 
opriţi de a lua ceaiul, am fost umiliţi în faţa 
întregei divizii", zise M'Turk cu ochii în-
păenjeniţi de atâta râs. „Asta-i serios dom
nule". 

„Ascultaţi, ţineţi-vă bine până ce King şi-o 
pierde cumpătul", zise Beetle. „King e o 
cloanţă bătrână şi trebuie să turbeze acuma... 
D-l Prout este prea măsurat. Uitaţi-vă bine 
la King, şi la prima ocazie pe care v'o dă, 
cereţi să fiţi trimeşi înaintea D-lui Director. 
Asta îi face să le vie dambla". 

Fură chemaţi în biuroul dirigintelui lor, 
D-l King şi Vulpe erau şi ei acolo, iar Vulpe 
ţinea trei bastoane subt braţ. D-l King le 
aruncă priviri triumfătoare pe supt sprincene 
căci pe obrajii lor vedea lacrămi, lacrămi de 
veselie ce nu fuseseră încă şterse. 

Pe urmă începu interogatoriul. 
Da, ei se preumblaseră pe stânci. Da, in

traseră pe moşia colonelului Dabney. Da, vă
zuseră tăbliţele (acî Beetle avu un sughiţ ner
vos). Cu ce scop intraseră pe proprietatea 
colonelului Dabney? 

„Domnule, văzusem un bursuc". 
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Atunci King, care ura Societatea de Ştiinţe 
Naturale nu se mai putu opri. Ii rugă 
să nu-şi agraveze cazul adăugând minciuna 
la obrăznicie. „Dar bursucul se află în apar
tamentul D-lui Hartopp, D-le profesor". Ser
gentul îl dusese acolo din partea lor. Astfel 
chestia bursucului era soluţionată şi acest eşec 
momentan ridică mânia D-lui King la punctul 
de fierbere. Ii puteau auzi piciorul cum bătea 
pe podele pe când Prout punea întrebările sale 
încete. Acum intraseră bine în rolul lor. Ochii 
lor încetaseră de a mai arunca scântei, fe
ţele lor erau palide, mâinele le atârnau în 
jos fără o tresărire. In dauna unui conce
tăţean, învăţau să practice însuşirea de căpe
tenie a rasei lor, care este să lase la o parte 
orice emoţie şi să aştepte clipa când poate-
să prinză pe vrăşmaşi în cursă. 

Până acum mersese bine. D-l King se ame
stecă din ce în ce mai vârtos în judecată, ară-
tându-se vindicativ acolo unde D-l Prout era 
numai mâhnit. Ştia oare Stalky ce pedeapsă 
aştepta pe cei cari treceau limitele? Cu o 
ezitare vădită, Stalky afirmă că avea oare
care informaţiuni asupra acestui subiect, dar... 
credea 

Prelungi fraze până la ultimile limite: 
Stalky nu vroia să-şi joace cartea cea mai 
bună cu un asemenea adversar. D-l King nu 
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admite „dar"; şi nici răspunsurile îndoite ale 
lui Stalky nu-1 interesau. Ei însă ar fi avut 
poate interes să cunoască umilele sale ve
deri. Băeţi cari se furişau, se ascundeau, se-
strecurau, asemenea unor şopârle, în afară 
de limitele hotărâte, fie chiar şi în afară de 
limitele destul de largi ale societăţii de Ştiinţe 
Naturale, Societate pe care o luaseră drept 
paravan pentru ca să-şi ascundă năravurile 
— obiceiuri rele — ticăloşiile.... 

„O să-şi piardă stăpânirea de sine într'un 
minut" — îşi zise Stalky. „Atunci o să-1 ata
căm înainte de a isprăvi". 

Asemenea băeţi, băeţi nărăviţi, adevărate 
lepre morale, — luat de curentul vorbelor 
sale, D-l King pierdea măsura, spunând vorbe 
urâte — mincinoşi, — da beţivi incipienţi... 

El nu făcea decât să se monteze ca să 
ajungă la preroraţie, şi băeţii o ştiau foarte 
bine; dar M'Turk îi tăia fraza spumegândă 
şi ceilalţi repetară ca un ecou: 

„D-le profesor, fac apel la D-l Director". 
„D-le profesor, fac apel la D-l Director". 
„D-le profesor, fac apel la D-l Director". 
Era dreptul lor. Dacă se dovedea faptul 

că un băiat are obiceiul să bea, se pedepsea 
cu bătaia în public şi eliminarea din şcoală. 
De această crimă fuseseră acuzaţi. Cazul era 
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-de competenţa directorului şi numai a di
rectorului. 

„Ai făcut apel la Cezar; înaintea lui Cezar 
te vei duce"; 

Auziseră ei această frază odată sau de două 
ori în viaţă. „Ori cum", zise D-l King cu oare 
care sfială", cred că aţi fi mai cuminţi să vă 
înclinaţi înaintea deciziei noastre tinerii mei 
prieteni". 

„Nu permiteţi să ne luăm locul printre co
legii noştrii până în momentul când vom ve
dea pe D-l director, D-le profesor?", întreabă 
MTurk pe dirigintele său, fără a băga în 
seamă pe King. Prin aceasta situaţia era ri
dicată pe planul ei cel mai înalt. In plus, 
aceasta însemna să nu lucreze în seara aceea 
căci descoperirea unei greşeli morale, aducea 
cu sine carantina şi şeful nu executa nici o 
judecată până ce nu treceau douăzeci şi patru 
de ore. 

„Desigur — dacă persişti în atitudinea 
D-tale", zise King cu o privire de regret către 
bastoanele de subt braţul lui Vulpe. „Nu exi
stă o altă alternativă". 

După zece minute, noutăţile se aflaseră în 
toată şcoala. Stalky & Co. căzuseră în sfâr
şit — căzuseră prin băutură. Se întorseseră 
beţi morţi dintr'un adăpost. Vre-o câţiva din
tre cei mai îndrăzneţi băeţi se strecurară sus 

56 



ca să vadă cum stau lucrurile, şi primiră câ
teva ghete în cap din partea criminalilor. 

„L'am prins — l'am prins în furculiţă" zise 
Stalky după ce goni pe curioşi. „D-l King 
va trebui să-şi dovedească până la urmă acu
zaţiile". 

„L'am gâdilat prea mult şi a explodat să
racul", zise Beetle citând un pasagiu dintr'o> 
carte pe care o citise. „Nu v'am spus că se 
duce unde vrei dacă îi dai niţel vânt". 

„Şi nu mai avem nici meditaţie, o voi be
ţivi începători! zise M'Turk. „Şi azi este seară 
de trigonometrie. Ura! Iată pe scumpul no
stru prieten Vulpe. Ce torturi vii să ne mai 
vesteşti Vulpibus?" 

„V'am adus câte ceva de mâncare, tinerii 
mei getlemeni" zise sergentul de după o tabla 
încărcată. Vulpe şi cu liceenii se războiau me
reu, însă fără ură, şi în mintea lui Vulpe în
colţise bănuiala că băeţii cari se lasă aşa 
uşor să fie .urmăriţi au poate în rezervă o 
farsă sau cine ştie ce argument pentru apă
rare. Sergentul se războise în Indii şi învăţase 
acolo cât de preţioasă poate fi o informaţie 
exactă şi dată la timp. „Am băgat de seamă 
că nu aţi avut nimic de mâncare şi i-am vorbit 
lui Qumbly care mi-a spus că nu eraţi 
scoşi din porţie. Aşa că v'am adus 
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E cutia D-tale cu şuncă, D-le Corkran, nu-i 
aşa?" 

„Bravo Vulpe, eşti un om de aur. Nu ştiam 
•că ai în D-ta atâta.... cum e vorba aia Beetle" 

„Filotimie", adăugă Beetle cu repeziciune. 
„Dar aceasta este şuncă în cutia lui Carter, 
nu-i a noastră". 

„Avea un C. pe ea şi am crezut că era a 
lui D-l Corkran. Ştiţi că afacerea D-voastră 
este foarte serioasă. Zău că e aşa.... Nu ştiu 
cum mi-am închipuit eu însă, că poate veţi mai 
ştî ceva, vre-un motiv pentru apărarea D-voa
stră pe care nu Păţi spus D-lui King sau 
D-lui Prout, mai ştiu eu ce". 

„Avem. O poveste întreagă, Vulpibus". Ace
stea fură pronunţate de Stalky cu gura plină. 

„Păi atunci, dacă aşa stau lucrurile, m'arn 
gândit că aşi putea eu să strecor ceva di
rectorului, aşa, pe îndelete. Ştiţi că eu îi duc 
rapoartele astă seară. Ce mai scrie despre 
afacerea asta într'ânsele e teribil! 

„De tot teribil, Vulpiscule. Douăzeci şi şapte 
lovituri de baston în sala de gimnastică, îna
intea şcoalei întregi şi daţi afară din liceu. 
„Vinul îşi bate joc de om şi băutura tare îl 
scoate din fire", zise Beetle. 

„Nu aveţi dece râde, Domnilor. Am să duc 
raportul directorului. Poate nu ştiaţi că vă 
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urmăream astăzi după masă? Aveam eu oare
care bănueli". 

„Ai citit tăbliţile?" strigă MTurk imitând 
la perfecţie accentul colonelului Dabney. 

„Ai ochi. Nu încerca să tăgădueşti. Le-ai 
văzut", zise Beetle. 

„Un sergent!" urlă Stalky nemilos. „Şi încă 
în retragere! Este revoltător! Revoltător!" 

„Doamne Dumnezeule!" zise sergentul că
zând pe unul din paturi. „Unde dracu eraţi 
ascunşi? Ar fi trebuit să bănuim că ne le
gaţi la gard". „Ascultă isteţule!" zise Stalky. 
„Crezi că noi nu ştiam că ne urmăreşti astăzi 
după amiază? Vroiai să ne spionezi? Nu-i aşa? 
Ei bine, dragul meu, te-am dus tocmai unde 
vroiam să te ducem. Nu-i aşa că e drăguţ D-L 
colonel Dabney? Colonelul Dabney este prie
tenul nostru intim şi particular. Ne ducem la el 
de săptămâni de zile. D-ta şi datoria D-tale! 
la dracu datoria D-tale, D-le. Datoria D-tale 
era să stai acasă!" 

„Vulpaki, nu o să mai îndrăzneşti să ridici 
capul şi băeţii o să râdă de D-ta", zise Beetle. 
„Gândeşte-te la prestigiul D-tale! La nepri
hănitul D-tale prestigiu!" 

Sergentul căzii pe gânduri. 
„Ascultaţi domnilor", zise el cu un ton ru

gător. „Nu o să vă apucaţi să spuneţi povestea 

- 59 -



asta, nu-i aşa? D-l Prout şi D-l King erau 
:şi ei în afacere, ce naiba? 

„Erau şi ei Vulpică, erau şi ei, asta-i fru
museţea. La urma urmei D-ta ai scăpat uşor. 
In locul lui Dabney, jur că vă duceam la 
poliţie pe toţi trei. Trebuie să i-o spun mâine". 

„Şi directorul o să afle asta, sfinte 
Doamne!" 

„Fiecare vorbă din această poveste, scumpul 
meu Chingangook, zise Beetle dansând. „Şi 
dece să nu afle? Noi n'am făcut nimic rău. 
Nu suntem borfaşi. Noi n'am stricat reputaţia 
unor băeţi nevinovaţi purtând peste tot vorba 
că sunt beţivi. 

„Eu n'am făcut aşa ceva", zise Vulpe. Am 
spus numai că aveaţi aerul foarte ciudat când 
v'aţi întors cu bursucul acela. D-l King o fi 
înţeles greşit". 

„Bine înţeles că aşa a făcut; şi toată vina 
o să o dea pe D-ta când o vedea că nu a 
avut dreptate. Mi-e ruşine de D-ta. Nu me
riţi să fi sergent", zise M'Turk. 

„Nu o mai merit atunci când am de aface 
cu trei draci de felul D-voastră. M'aţi prins. 
Am fost prins în cursă cu cavalerie, artilerie, 
infanterie, toată forţa armată şi.... ce o sa 
păţim cu cei mici nici să nu mai spunem. Pe-
•deasupra te pomeneşti că directorul mă mai 
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trimete cu un bileţel să afle dacă într'adevăr 
eraţi invitaţi". 

„Atunci ai face mai bine să intri pe poarta 
cea mare decât să alergi după prăpădiţii D-tale 
de băeţi, — oh nu! Asta era epistola către 
King. Ce zici Vulpesky?" Stalky cu capul re
zemat în palme îşi privea victima cu o bu
curie profundă. 

„Ti-ra-la-la-itu!! Hai să chiuitul fii-hu!" 
strigă M'Turk. „Vulpe ne-a adus ceaiul pe 
când toţi ne considerau ca o lepră morală. 
Vulpe are o inimă. Vulpe a fost şi în armată". 

„Aş fi Vrut să vă am în compania mea ti
nerii mei gentlemeni", zise sergentul din adân
cul inimei sale. „Ce v'aşi mai fi tras eu câte 
o chelfăneală! 

„Tăcere, vă rog, curtea deliberează", şi 
M'Turk continuă. „Eu sunt advocatul acu
zatului; şi la urma urmei povestea este prea 
nostimă ca să fie spusă tuturor nătărăilor 
din şcoală. N'o să o priceapă niciodată. Ei 
ştiu numai să joace cricket şi să spună: „da 
domnule" şi „oh domnule" şi „nu domnule". 

„Las' că ştim. Zi înainte", zise Stalky. 
„In rezumat, Vulpe e un băiat bun când 

nu se crede prea deştept". 
„Nu vă scoateţi câinii pe o vreme foarte 

rea", interveni Stalky. „Mie nu-mi pasă dacă 
îi dai drumul". 
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„Nici mie", zise Beetle. „Nu-mi aştept bu
curia decât dela Labă de Urs, şi dela King".. 

„Am fost silit să o fac", zise sergentul 
pe un ton plângător. 

„Desigur. — Considerând că acuzatul a 
fost îndepărtat dela execuţia datoriei de alţi 
tovarăşi răi, sau altceva cu acelaş înţeles. 
— Consiliul te achită, înfligându-ţi un blam,. 
Vulpof. „N'o să spunem nimic de D-ta, jur 
că n'o să spunem", încheie M'Turk. „Ar fi 
prea rău pentru disciplina şcoalei. îngrozitor 
de rău". 

„Bine", zise sergentul, strângând toate va
sele de ceai, „cunoscând din ce aluat sunt fă
cuţi tinerii draci — vreau să zic tinerii gen
tlemeni din şcoală, sunt foarte mulţumit că 
aud acestea. Dar ce o să spun eu şefului?" 

„Tot ce-ţi place, Vulpe. Noi nu suntem 
vinovaţi cu nimic". 

Ca să spunem că directorul fu plictisit când 
sergentul apăru după masa de seară cu ra
portul infractorilor de peste zi, ar fi să în
trebuinţăm cel mai modest termen posibil.. 

„Corkran ,M'Turk & Co. văd. Limitele ca de 
obiceiu. H o ! ho! Ce dracu mai e şi asta? 
Bănuiţi că ar fi băut? A cui e acuzaţia?" 

„A Domnului King, domnule director. I-am 
prins în afară de limite, cel puţin credeam că 
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erau în afară. E o istorie întreagă cu ei". 
Sergentul se arăta foarte turburat. 

„Spune înainte", zise Directorul. „Să au
zim şi versiunea D-tale". 

Directorul şi sergentul aveau aface unul 
cu altul de vr'o şapte ani de zile, şi şeful ştia 
că expunerile domnului King depindeau foarte 
mult de dispoziţia domnului King. 

„Eu bănuiam că trecuse de limite. Dar se 
pare că nu era tocmai aşa, domnule director. 
I-am văzut intrând în pădurea domnului Dab-
ney — D-l Prout şi D-l King veneau, şi dânşii 
după mine, şi — şi faptul este că am fost 
luaţi drept borfaşi de oamenii D-lui Dab-
ney — D. King, D-l Prout şi cu mine. A fost 
un schimb de cuvinte cam grele din amândouă 
părţile, domnule director. In timpul acesta, 
D-l Corkran, şi cu prietenii săi s'au întors a-
casă fără să vedem noi pe unde, şi păreau 
foarte veseli. D-l King fusese luat drept un... 
de D-l colonel Dabney în persoană, ştiţi, D-l 
colonel Dabney fiind un om foarte strict. Pe 
urmă aceşti tineri au vrut să fie judecaţi de 
D-voastră, din cauza vorbelor pe care le-ar 
fi spus D-l King asupra obiceiurilor lor, sus, 
în biuroul D-lui Prout. Din partea mea n'am 
spus altceva decât că erau foarte veseli, râ
deau chiuiau şi se arătau mai dispuşi decât 
cum sunt de obiceiu. Mai târziu mi-au încre-
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dinţat, tot râzându-şi de mine, că fuseseră 
poftiţi de colonelul Dabney să se preumble 
în pădurea sa". 

„Văd"; dar asta n'au spus-o dirigintelui 
lor, bine înţeles". 

„Păi nu, că imediat ce D-l King a început 
să vorbească de pornirile dumnealor, s'au gră
bit să facă apel la D-voastră. Au cerut acea
sta numai decât şi au cerut să fie trimişi 
în dormitorul lor, până când îi veţi chema 
D-voastră. Din glumele lor am priceput mai 
pe urmă, că într'un fel sau într'altul, ei au 
auzit tot ce s'a spus între D-l Prout, D-l 
King şi D-l Dabney, când acesta i-a luat 
drept hoţi de vânat. Ar fi trebuit să bănui 
că şi-au păstrat o linie de retragere după 
felul cum m'au lăsat să-i urmăresc. Şi-au 
— şi-au bătut joc de noi, domnule Director, 
dacă-mi daţi voie să v'o spun, şi acum râd 
de se prăpădesc în dormitor". 

Şeful pricepu toată şiretenia. 
Un zâmbet fugar îi juca pe supt mustaţă. 
„Trimete-mi'i numaidecât aici sus, sergent. 

Afacerea asta nu are nevoie să aştepte până 
mâine". 

„Bună seara", zise el când Stalky şi prie
tenii săi apărură urmaţi de Vulpe. „Vă rog 
să mă ascultaţi cu atenţie timp de câteva mi
nute. Mă cunoaşteţi de cinci ani; şi eu vă cu-
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nose, hai să zicem, de douăzeci şi cinci de 
ani. Cred că ne înţelegem foarte bine şi dea-
ceia am de gând acum să vă fac o cinste con
siderabilă. 

— Cea castanie, sergent, te rog. Mulţumesc. 
Poţi să te duci. 

— Acum am să vă execut, Beetle, fără cel 
mai mic motiv. Ştiu că v'aţi dus în rezervele 
de vânătoare ale colonelului Dabney pentru 
că vă poftise să vă duceţi acolo. Nu am de 
gând să trimet sergentul cu o scrisoare să în
treb dacă era adevărat sau nu; sunt convins că 
în această privinţă, cel puţin, nu aţi spus decât 
strictul adevăr. Mai ştiu încă un lucru; că nu 
aţi băut. 

— Te rog, lasă această expresie ipocrită 
MTurk căci altfel nu ne mai înţelegem. 

— In purtarea voastră nu erâ nici o urmă de 
vinovăţie şi de aceia am să vă fac o nedrep
tate strigătoare. Aţi fost calomniaţi, nu-i aşa? 
Aţi fost insultaţi înaintea întregei şcoli, nu-i 
aşa? Aveţi un deosebit respect, pentru nivelul 
moral, pentru onoarea diviziei voastre, nu-i 
aşa? Ei bine, acuma am de gând să vă execut". 

Câte şase bastoane de om fu porţia fiecă
ruia după acest cuvânt. 

„Şi acum eu cred chestiunea rezolvată". 
Şeful" puse bastonul la loc şi asvârli rapoar
tele în coşul cu hârtii. „Când veţi avea îna-
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intea voastră o situaţie care se depărtează 
de normal, — mai târziu aceasta poate să vă 
fie de folos în viaţă, — luaţi o atitudine ho
tărât anormală. Şi asta mi-a adus aminte: 
pe poliţe aici se găsesc o sumă de romane 
nelegate. Puteţi să le luaţi să le citiţi dacă 
aveţi grijă, pe urmă, să le puneţi la loc. 
Nu cred că le-ar face rău să fie citite în aer 
liber. Miros cam tare a tutun. Astă seară 
mergeţi la meditaţie ca de obiceiu. Bună 
seara", adăugă acest om minunat. 

„Bună seara şi vă mulţumim, D-le Director. 
„Jur că am să fac o rugăciune pentru Di

rector astă seară", zise Beetle. „Nici n'atn 
simţit cele două ultime lovituri. Au fost ca 
două bobârnace pe gulerul meu. Am văzut 
Monte Cristo pe poliţa de jos. 11 luăm când 
vom merge prima dată la peştera fermecată". 

„Ce om cumsecade", zise MTurk. „Nu ne-a 
consemnat, nu ne-a dat pedeapsă în scris, 
nu ne-a pus întrebări absurde. Totul e aran
jat. Ah! îată pe D-l Prout şi D-l King. Ce 
s'or fi ducând să facă Ia el?" 

Oricare ar fi fost natura acestei convorbiri, 
e sigur că vorbele directorului nu prea avură 
darul să liniştească supărarea celor doi pro
fesori. Când eşiră de acolo, şase ochi băgară 
de seamă că figura unuia era roşie-vâ-
nătă până în vârful nasului şi că cellalt îşi 
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ştergea fruntea de năduşeală. Acest spectacol 
îi despăgubi, pe Stalky şi pe camarazii săi de 
discursul foarte bine desvoltat, pe care tre-
buiră să-1 asculte. Ei aflară — lucru care îi 
miră foarte mult — că păstraseră tăcere asupra 
unor fapte esenţiale, că erau vinovaţi totodată 
de supressio veri şi de suggestio falsi, divini
tăţi bine cunoscute pe care le ofensau foarte 
des; mai mult, că erau răi din fire, purtarea 
lor nu inspiră nici o încredere, aveau influenţă 
pernicioasă cu efecte revoluţionare, erau aban
donaţi demonilor încăpăţânării, vanităţii şi ai 
celui mai nesuferit orgoliu. Ca ultimă con
cluzie fură sfătuiţi să se ferească şi să bage 
bine de seamă că ,era^şă li se întâmple un 
bucluc, y^j^'^% 

Ei fură foarte^âtenţi, aşa cum numai băeţi 
de vârsta lor sunt, când vor să joace o farsă 
cuiva. Aşteptară o după amiază când trebuia 
să aibă loc un match mare în care divizia 
lor juca un rol important — şi la care luă 
parte D-l Prout; aşteptară ca profesorul lor 
să-şi fi strâns jambierele în pavilion şi să 
fie gata să înceapă jocul. King lângă ferea
stră se pregătea să însemneze punctele, pe 
când cei trei prieteni erau aşezaţi pe o bancă 
de lângă poartă. 

Zise Stalky lui Beetle: „Ascultă, Beetle, 
quis custodiet ipsos custodes?" 
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„Nu mă'ntrebâ", răspunse Beetle. „Nu 
vreau să am nimic particular cu D-ta. Poţi 
să fii cât vrei de particular de partea cealaltă 
a băncii şi.... îţi urez seară bună!" 

M'Turk căscă. 
„Ar fi trebuit să veniţi pe poarta mare ca 

nişte creştini de treabă, în loc să vă alungaţi 
prăpădiţii voştrii de băeţi dealungul şi dea-
latul rezervelor de vânătoare. Găsesc că toate 
aceste matchuri între o divizie şi alta sunt 
stupide. Hai să mergem la colonelul Dabney 
să vedem dacă a mai prins vre-un borfaş". 

In după — amiaza aceia, bucuria fu mare 
în peştera fermecată. 
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SCLAVII LĂMPII. 



Sclavii Lămpii, 

L a ultimul etaj al clădirii ocupate de in
ternatul D-lui Prout, sala de muzică ce se 
găsea situată exact deasupra camerii de me
ditaţie No. 5 era plină cu membrii companiei 
Aladin, cari repetau o piesă de teatru. 

Dickson Quartus, zis Dick IV, cumula ocu
paţiile de director de scenă, maestru de balet, 
şi, când nu juca rolul lui Aladin, cânta mai cu 
toate instrumentele din orchestră; tot el, în 
parte, scrisese şi libretul din nou căci piesa, 
localizată, era plină de aluzii la viaţa din 
şcoală. Pantomima trebuia să fie reprezen
tată săptămâna următoare, jos în sala de me
ditaţie particulară ocupată de Aladin, Aba-
nazar şi împăratul Chinei. Sclavul Lămpii, 
Prinţesa Badrulbadur şi văduva Tvvankey lo
cuiau împreună sala No. 5 pe acelaş coridor, 
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şi aşa fiind compania se putea întruni foarte 
uşor. 

Podeaua era zguduită de salturile şi pi
ruetele corpului de balet pe când Aladin, în 
tricou de bumbac roz şi haină albastru cu flu
turi, purtând o pălărie cu pene, rând pe rând 
suna din banjo şi făcea acorduri la pian. El 
era animatorul jocului, cum se şi cade unuL 
veteran care şi-a trecut primul examen de ad
mitere la şcoala militară şi speră să intre la 
Sandhurst*) în primăvara viitoare. Ajunseseră 
în punctul când Aladin îşi vede scopul împli
nit, Abanazar zace otrăvit pe jos; văduva 
Twankey îşi executase numărul ei de dans. 
şi compania hotărâse că toată afacerea avea 
să iasă foarte bine în seara reprezentaţiei. 

„Dar cu ce isprăvim? Nu avem nici un cân
tec", zise împăratul, un băiat înalt şi blond, 
cu o mustăcioară pe care o răsucea voiniceşte.. 
„Ne trebuie o arie cunoscută". 

„John Peel, sau: Mănâncă şi bea, măi 
băete", propuse Abanazar potrivindu-şi pi
jamaua liliachie. Abanazar, zis Motanul, cu 
tot aerul său pe jumătate adormit avea un 
surâs blând, şiret care convenea de minune 
rolului său de unchiu perfid. 

„Sunt învechite", zise Aladin; „de ce nu 

*) Sandhurst. Mic orăşel cu o celebră Academie militară. 
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cânţi, Ceasornicul bunicului? Ce arie fredonai 
"tu deunăzi la meditaţie, Stalky?" 

Stalky, Sclavul Lămpii, în tricou negru şi 
jachetă, cu o mască de mătase pe frunte, 
aşezat turceşte pe pian, flueră încet. Refrenul 
era voios. 

Dick IV clătină din cap cu un aer critic 
şi se uită cruciş peste un nas roşu şi mare. 
,,Incă odată, ca să'l prind", zise el, încercând 
să-1 intoneze pe banjo. ,,Cântă vorbele". 

Arrah, Patsy, ia băiatul! Arrah Patsy, vezi de pustiu! 
Că dacă-1 scăpăm cdată, nu-1 mai vedem, face huştiu! 
Arrah Patsy, prinde hoţul; prinde-1 zău numai de haz! 
Se va sbate, ne va bate, şi-o să moară de necaz. 

„Grozav, măi, grozav!" zise Dick IV. „Nu
mai că în seara aceea nu o să avem pian; va 
trebui să ne mulţumim cu banjourile, să dan
săm şi să cântăm tot deodată". 

împăratul îşi sufletecă mânecele verzi de 
înalt demnitar şi acompanie cântecul lui Dick 
IV pe banjoul său lucrat în înflorituri de 
nickel. 

Da, dar eu în acest timp sunt mort şi zac 
acolo în mijlocul scenei", zise Abanazar. 

„Păi, dar asta e afacerea lui Beetle-poetul", 
zise Dick IV. „Fă-1 să dispară, tu, Beetle şi nu 
ne lăsa să aşteptăm toată noaptea. Găseşte un 
mijloc să-1 scoţi pe motanul de acolo şi să ne 
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aduci pe toţi înapoi pe scenă pentru tabloul 
final". 

„Foarte bine; mai cântaţi odată asta", zise 
Beetle, care în fustă cenuşie, cu o perucă bu
clată castanie pusă pieziş peste ochelarii legaţi 
cu un şiret de pantof, se prezentă în rolul vă
duvei Twanky. îşi legăna un picior în ritmul 
refrenului cântat cu brio şi banjourile răsu
nară din ce în ce mai tare. 

„Hm, da! Cam aşa ceva. Cântă înainte": 

„Aladin soţia şi-a recăpătat" 

Dick IV repetă după el. 

„împăratul vostru nu mai e supărat" 
reluă Beetle, iar Tertius îşi lărgi pieptul um-
flându-se ca un curcan când declamă linia sa. 

„Acum, Motane, ridică-te şi spune: „puteţi 
să înviaţi voi toţi, ce aţi căzut". La sfârşit 
ne luăm cu toţi de mână înaintând pe mar
ginea scenei şi cântăm: „Sperăm că publicul 
a fost satisfăcut! Aţi înţeles?" 

„Am înţeles. E destul de bine. Dar ce cân
tăm ca să acompaniem baletul final. E scurt: 
trei salturi şi o piruetă", zise Dick IV. 

„Cam aşa ceva: 
John Short cortina jos o va lăsă 
Şi clopoţelul său îl va sună 
Iar noi la toţi 'nainte de a pleca 
Noroc şi fericire vom ura". 
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„Perfect, perfect, acum să repetăm scena vă
duvei cu prinţesa. Grăbeşte Turkey!" 

M'Turk, într'o rochie de mătase violetă şi cu 
un turban cochet albastru pe cap, păşi timid 
înainte ca o persoană ruşinată de aparenţa sa. 
Sclavul Lămpii se cobora de pe înaltu'i pie
destal şi cu sânge rece îi dete cu piciorul. 
„Joacă cum se cade, Turkey, acum nu mai e 
glumă". Insă tocmai atunci se auzi la uşe un 
ciocănit autoritar. Se întâmpla să fie D-l King, 
care, în robă şi cu toga pe cap se distra făcând 
o inspecţie de Sâmbătă seară înainte de masă, 
pe coridoare. 

„Uşi încuiate! De ce e uşa încuiată cu 
cheia?" exclamă el supărat şi strângând din 
sprincene. „Ce înseamnă asta? Pot să vă în
treb care e rostul acestei costumări de vi
cleim?" 

Este o repetiţie, Domnule profesor. Ne-a 
dat voie D-l Director", răspunse Abanazar 
care era singurul monitor prezent. Dick IV 
stătea drept, cu încrederea pe care ţi-o dă un 
tricou ce'ţi vine bine, pe când bietul Beetle se 
căznea cât putea să rămână neobservat, în 
colţ după pian. O rochie princesse împrumu
tată de mama unui extern în vederea acestui 
eveniment, umplută la piept cu hârtia albastră 
ca să-1 arate mai voluminos, îl face pe om 
destul de ridicol; iar Beetle se mai simţea 
turburat şi dintr'alte motive. 
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„Ca de obicei", zise King, „tocmai în mo
mentul când carierele voastre, oricari ar fi 
ele, sunt în joc, vă ocupaţi de nimicuri. Văd! 
E vorba de vechea asociaţie de răufăcători, 
forţe aliate pentru dezordine: „Corkran" 
— geniul Lămpii se închină politicos, — 
„M'Turk", — Irlandezul surâse", — „şi bine 
înţeles, indescriptibilul Beetle, prietenul no
stru Gigadibs"*). 

Abanazar, împăratul şi Aladin se bucurau 
de o reputaţie mai stabilă şi King nu'i men
ţiona. 

„Ia eşi de după instrumentul dumitale de 
muzică, bufonule plin de cerneală. Bănuesc 
că dumneata ai furnizat versurile de plăcintar 
de care se vor sluji la această reprezentaţie. 
După cât se spune, te crezi poet". 

„Să ştii că a dat peste una", îşi zise în gând 
Beetle, observând roşeaţa din obrazul lui 
King. 

„Tocmai am avut plăcerea să citesc o elu
cubraţie de-a dumitale la adresa mea, se pare. 
Elucubraţia avea chiar pretenţia să rimeze. Şi 
am aflat astfel că dumneata mă dispreţueşti, 
nu'i aşa, domnul Gigadibs? Sunt convins, nu 
e nevoe să mai îmi spui, că nu intenţionai să 
ajungă această literatură subt ochii mei. Dar 

*) Gigadibs, personagiu comic din opera poetului Robert Brow
ning. 
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nu m'am supărat: am citit'o răzând, da, râ
zând. Aceste mingi de hârtie, zvârlite de băeţi 
cu degetele pline de cerneală — căci nu eşti 
decât un băeţandru de puţină importanţă, 
domnule Gigadibs, — nu'mi strică dispoziţia. 

„Care din ele să fi fost?" se miră tăcut 
Beetle care distribuise mai multe satire unui 
public plin de simpatie, de când descoperise că 
îţi uşurezi necazul tâlcuindu-1 în versuri. 

Ca să'şi arate calmul său King începu să-1 
disece pe Beetle bucăţică cu bucăţică. Dela 
şireturile de pantofi nelegate până la ochelarii 
cârpiţi (ce grea e viaţa unui poet în internat) 
făcu portretul lui Beetle şi-1 oferi zeflemelii 
colegilor lui cu rezultatul obişnuit. Florile 
sale de retorică — King avea o limbă as
cuţită — îl făcură să'şi regăsească buna dis
poziţie. Descrise cu trăsături negre sfârşitul mi
zerabil al lui Beetle, murind, ca un pamfletar 
oropsit de soartă, într'o mansardă de spital. 
Mai împărţi câteva complimente lui M'Turk 
şi lui Corkran, pe urmă punându-i lui Beetle 
încă odată în vedere că va trebui să vină la 
judecată atunci când va fi chemat, se duse 
în sala de mâncare a profesorilor unde se 
făli de triumful ce obţinuse asupra victime
lor sale. 

„Şi ce e mai rău", reflectă el cu voce tare 
mâncându-şi supa, „este că risipesc mărgări-
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tare de spirit peste capetele lor. E mult prea 
mult pentru ei, sunt sigur". 

„Nu prea cred", zise capelanul şcoalei în
cetişor. „Nu ştiu în ce măsură poate să apre
cieze Corkran stilul dumitale, dar tânărul 
M'Turk citeşte pe Ruskin pentru plăcerea sa". 

„Aşi, vrea numai să facă pe grozavul. Fe-
reşte-te de Celtul posomorât. 

„De loc. M'am dus în meditaţia lor acum 
câteva seri pe neaşteptate şi M'Turk lipea 
cotoarele la patru numere desperechiate din 
Fors Clavigera*). 

„Nu ştiu nimic despre viaţa lor particu
lară", zise cu căldură un profesor de mate
matică, „dar am aflat dintr'o amară expe
rienţă că meditaţia No. 5 este mai bine s'o 
laşi în pace. Sunt nişte draci fără suflet", 
şi se roşi auzind râsetele celorlalţi. 

In acest timp în sala de muzică era gâlceava 
şi supărare. Numai Stalky, Sclavul Lămpii, 
şedea într'o rână, calm, deasupra pianului. 

„Măgarul de Manders cel mic trebue să-i 
fi arătat opera ta. Toată ziua stă pe lângă 
King. Du-te şi-i trage o bătae", zise el. „Care 
din operele tale era Beetle?" 

„De unde să ştiu", zise Beetle eşind din ro
chie. „Intr'una se vorbea de sforţările lui ca 

*) Fors Clavigera: Una din operele lui Ruskin,ilustru prozator 
şi critic de artă englez. Născut 1819, mort 1900. 
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să câştige popularitatea celor mici; într'alta 
îl trimeteam în infern, spunând dracilor că 
este un om eşit din colegiul Balliol*). Pot să 
jur că amândouă erau perfect rimate. Drace! 
poate că Manders le-a arătat pe amândouă. 
Stai că-1 învăţ eu minte!" i 

El cobora ca vântul pe scara celor două 
etaje, găsi un băeţel alb şi roşcovan într'o 
clasă alături de biroul D-lui King — acesta 
din urmă se afla exact subt meditaţia lor — 
şi-1 luă la goană pe coridor până ce-1 ajunseîn-
tr'o sală destinată clasei a treia inferioară. 
De acolo se întoarse cu ţinuta în dezordine şi 
găsi pe M'Turk, Stalky şi pe ceilalţi în me
ditaţie, luând parte la o agapă compusă din 
cafea, cacao, franzeluţe, pâine caldă, sardele, 
mezeluri, pateu de limbă, castraveciori, trei 
borcane cu dulceaţă şi tot atâtea cu smân
tână de Devonshire. 

„Doamne sfinte", zise el, căzând pe bancă. 
„Cine a plătit astea Stalky?" Până la sfârşitul 
trimestrului mai era o lună şi se găseau în 
mare sărăcie. 

„Tu", zise Stalky flegmatic. 
„Fir-aţi ai ciorilor, nu cumva mi-aţi amane

tat pantalonii mei de preumblare?" 

*) Balliol: In oraşul Oxford sunt multe internate în care 
locuesc studenţii universitari, numite residence colleges. Cel mai 
renumit pentru atmosfera de înaltă intelectualitate ce domneşte 
acolo cât şi pentru numărul de elevi distinşi ce au eşit dintr'in-
sul, e Balliol. 
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„Nu te prăpădi — e numai ceasul tău la 
mijloc". 

„Care ceas? L'am pierdut acum câteva săp
tămâni, pe deal, în ziua când încercarăm să 
împuşcăm ţapul şi ne plezni pistolul în mână". 

„Iţi căzu din buzunar — ce neglijent eşti, 
Beetle — şi ţi l-am păstrat noi, M'Turk şi cu 
mine. L'am purtat o săptămână la brâu şi tu 
habar n'ai avut. Azi după masă l'am dus la 
Bideford. Am căpătat pe el 13 şilingi şi 7 
cents. Ţine-ţi recipisa". 

„Bravo! Dar ştiu că nu vă jenaţi", zise 
Abanazar de după un munte de frişca şi dul
ceaţă, pe când Beetle liniştit asupra soartei 
pantalonilor de preumblare, nu se arată deloc 
supărat, nici chiar suprins. In locul lui se 
supără M'Turk şi exclamă: 

„Cum, i-ai dat recipisa? L'ai pus amanet? 
Eşti un prost! Luna trecută tu şi cu Beetle 
Taţi vândut pe al meu şi n'am mai văzut 
nici o urmă de recipisa". 

„Păi sigur c'aşa am făcut, dacă ţi-ai închis 
cufărul de ne-am pierdut toată după masa 
forţând broasca. L'am fi amanetat numai, de 
te purtai mai omeneşte". 

„Bine, dar sunteţi nişte comunişti, parol. 
In orice caz, noi ne simţim datori să votăm 
o adresă de mulţumire lui Beetle". 

„Lui Beetle? Poftim!" exclamă Stalky. „Şi 
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nu mie care mi-am dat atâta osteneală ca 
să-1 amanetez? Beetle nu-şi mai aducea aminte 
•că avusese vre-un ceasornic. Dar nu ştiţi, 
Tigvă de Epure m'a preumblat până la Bi-
deford azi după amiazi". 

Tigvă de Epure era cărăuşul din partea lo
cului, rămăşiţă din prima formaţie devoniană. 
Originala lui poreclă o inventase Stalky. 

„Era pe jumătate beat că altfel nu o făcea. 
Tigvă de Epure se cam fereşte de mine, dar 
i-am jurat că de acum înainte vom trăi în pace 
şi i-am dat un şiling. S'a oprit la două cârciumi 
pe drum când ne-am dus, aşa că o să fie beat 
turtă când s'o întoarce. Ah, nu 'ncepe să ci
teşti Beetle, că ţinem sfat astă seară. Ce'i 
cu gulerul tău?" 

L'am urmărit pe Manders cel mic în camera 
lor de preparaţie, şi acolo toţi colegii lui au 
sărit pe mine", se auzi vocea lui Beetle de 
"după un borcan cu sardele şi o carte. 

„Da prost eşti; ori cine ar fi ghicit că acolo 
era să se refugieze Manders". 

„Pierdusem din vedere acest amănunt", zise 
Beetle scoţând sardele din borcan cu o lin
gură lungă. 

„Sigur! La ce te gândeşti tu vre-odată?" 
Şi M'Turk necăjit potrivi gulerul lui Beetle 
zgâlţâindu-1. Pe „Fors-ul meu să nu'mi pici 
untdelemn că'i topenie". 
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„Taci din gură, Irlandezule, că nu e Fors-ul' 
tău, este o carte de a mea". 

Cartea de care se vorbea era un volum' 
gros şi vechiu*), îmbrăcat în hârtie cafenie, 
care după ce servise la studiul mai multor 
generaţii dintr'a şasea fusese azvârlită de D-l 
King într'o zi în capul lui Beetle, pentru ca 
acesta să poată vedea pe unde îi venise nu
mele de Gigadibs. Beetle liniştit luase cartea 
şi citise acolo multe lucruri. Strofele bine rit
mate îl însoţeau dealungul zilelor: cu ele trăia,, 
cu ele alături mânca, după cum o dovedeau 
filele pătate. Chiar acum, mintea lui rătăcea 
pe meleagurile născocite de închipuirea poe
tului, în tovărăşia personagiilor minunate, 
când deodată M'Turk se apucă să-1 ciocă
nească în cap cu lingura de sardele până ce-1 
deşteptă. 

„Beetle! D-l King te bruscheaz, te insultă 
şi te oprimă, tu nu bagi de seamă". 

„Ei şi dacă? Lăsaţi-mă în pace! Eu pot ori
când să-mi bat joc de el în versurile mele,, 
dacă vreau să mă răzbun". 

„E nebun, vă spui că e nebun", zise Stalky 

•) E vorba de un volum care conţinea operele lui Robert 
Browning, poet englez născut 1812 mort 1889. In vremea în care 
şi-a publicat scrierile, acestea au fost considerate ca pedante şi-
grele de citit. Poemele sale totuşi sunt interesante şi animate de 
o vervă originală, plină de fantezie. 
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invitaţilor pe tonul unui director de circ 
•care-şi arată fenomenele; „Beetle citeşte pe 
un măgar numit Browning, M'Turk pe altul 
care se numeşte Ruskin, şi...." 

„Ruskin nu e un măgar", zise M'Turk, „e 
aproape tot atât de talentat ca şi băutorul 
de opium. El spune că suntem copiii unei 
rase nobile formaţi de arta înconjurătoare. 
Acela sunt eu... şi o dovedeşte felul cum am 
decorat meditaţia noastră pe când voi filistenii 
aţi fi umplut-o cu etajere de prost gust şi cu 
cărţi poştale de Crăciun. Copil al unei rase 
nobile, format de arta înconjurătoare să nu 
mai citeşti, că dacă nu, îţi vâr o sardea pe 
ceafă". 

„Suntem doi de aceeaşi părere", zise Stalky 
şi Beetle ascultând de regula căreia se con
formaseră şase ani de-arândul, închise cartea. 
Vizitatorii îi priveau încântaţi. Elevii studiu
lui No. 5 aveau reputaţia că prin originalitatea 
fantezii şi a nebuniilor lor întreceau tot restul 
şcoalei la un loc. Iar în măsura în care acordul 
lor îi lăsa să cultive prietenia altor băeţi, erau 
buni camarazi şi sinceri cu colegii lor. 

„Acum ce mai vreţi?" întrebă Beetle. 
„Vrem să facem război lui King", zise 

M'Turk, arătând cu o mişcare de cap o tobă 
mică de lemn, agăţată de perete, un dar adus 
•din Africa de Sud de un unchiu marinar. 
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„O să ne dea iar afară de aci", suspină 
Beetle, care ţinea să aibă confort. „Ne-a mai 
dat afară Mason odată pentru că am bătut 
puţin din tobă". 

„Aţi bătut puţin? Doamne!" zise Abana-
zar... Nu ne mai puteam de loc înţelege când 
aţi bătut din drăcia aceea infernală. Ce o să 
vă folosească dacă sunteţi daţi afară de aici?" 

„Am mai rătăcit, pe vremuri, o săptămână 
întreagă prin sălile de meditaţie", zise tragic 
Beetle. „Brrr, frig mai era". 

„Posibil, dar în tot timpul acela camera lui 
Mason era plină de şoareci, iar Mason, după 
o săptămână, a sfârşit prin a pricepe. Din mo
mentul în care ne redete camera noastră, şoa
recii dispărură! Se cam uită Mason chiorâş, 
dar nu avea nici o probă cum că noi am fi făcut 
treaba". 

„Cred şi eu că nu avea", zise Stalky. „Eu 
mă urcam sus pe acoperiş şi dădeam dru
mul animalelor pe coşul căminului. Dar ascul
taţi cum stă chestia: e reputaţia noastră în 
momentul de faţă destul de solidă ca să re
ziste la un mic scandal?" 

„De mine să nu te îngrijeşti", zise Beetle. 
„D-l King jură că reputaţia mea e mai prejos, 
de orişice". 

„Nu mă gândesc la tine", zise Stalky cu 
dispreţ. „Tu nu te pregăteşti pentru Sand-
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hurst, cârtiţă bătrână! Eu nu ţin deloc să mă 
dea afară din liceu — şi Directorul s'a cam 
plictisit de noi". 

„Aş, mofturi", zise M'Turk. „Directorul nu 
dă afară decât pe băeţii cu apucături rele şi 
pe hoţi. Păi vezi comedie, chiar în cazul ăsta 
sunteţi şi voi; Stalky şi cu tine sunteţi nişte 
adevăraţi spărgători, nişte briganzi". 

Invitaţilor rămaşi cu gura căscată, Stalky 
le explică această apostrofă râzând. 

„Animalul de Manders ne-a văzut, pe Beetle 
şi pe mine când am deschis lada lui M'Turk 
în dormitor, luna trecută, de i-am luat ceasul.. 
Manders i-a raportat lui Mason şi Mason a 
luat chestia foarte serios ca să se răzbune pe 
noi". 

„Asta, bine înţeles 1-a pus pe Mason la dis
creţia noastră", zise M'Turk cu blândeţe. „Noi 
ne purtam bine cu el, pentrucă era un pro
fesor nou şi căuta să câştige încrederea băe-
ţilor, păcat însă că are obiceiul să tragă con
cluzii. Stalky se duse să-1 găsească în cabinetul 
său de lucru, se făcu că plânge şi făgădui 
să nu se mai apuce de aşa ceva dacă de data 
asta era iertat. Mason nu vru să asculte şi 
spuse că era datoria lui să informeze pe di
rector". 

„Ce om vindicativ", zise Beetle. „Toate 
s'au întâmplat din cauza pârliţilor de şoareci.. 
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începui să bâzâi şi eu, iar Stalky mărturisi că 
practică aceste pungăşii regulat, de şase ani de 
zile, încă de pe când intrase în şcoală şi 
că eu îl învăţasem, asemenea lui Fagin *). 
Mason se îngălbeni de bucurie, credea că ne-a 
prins". 

„Oh! Splendid! Ce istorie!" zise Dick IV. 
„Şi noi care n'am ştiut nimic de toate astea". 

„Bine înţeles că nu, Mason nu s'a dus să o 
povestească nimănui. Ne-a luat depoziţiile în 
scris pe hârtie ministerială. II puteam face 
să creadă orice", zise Stalky. „Pe urmă le-a 
dat pe toate directorului cu o improvizaţie 
personală la sfârşit. Erau vre-o patruzeci de 
pagini, dar pot spune că îl ajutasem şi eu 
foarte mult", adaugă Beetle. 

„Iar după asta ce s'a mai întâmplat nebu
nilor?" întrebă Abanazar. 

„Oh! Am fost chemaţi sus şi Stalky ceru 
să i se citească depoziţiile, dar Directorul, 
cu o palmă, îl trimise în coşul cu hârtii. Ne 
dădii pedeapsă câte opt bastoane de ins,—bine 
aplicate — pentru că luasem libertăţi ne mai 
auzite faţă d-un profesor nou. Dar ieşind am 
văzut eu bine că Directorul se prăpădea de 
râs. „Ştiţi", zise Beetle gânditor, că până a-

*) Amintire dintr'o carte de Dickens, Oliver Twist. Eroul, un 
copil orfan e prins de o bandă de pungaşi şi învăţat să fure. 
.Mai târziu scapă din ghiarele lor. 
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cum, la ora a doua, Mason nu ne poate privi 
fără să roşească? Când îl fixăm toţi trei i 
se acoperă fruntea cu broboane de sudoare 
Este un personagiu de o sensibilitate exce-
siva". 

„L'am văzut când citea Erik"*) sau „Puţin 
câte puţin", zise M'Turk, „atunci i-am oferit 
„St. Winifred sau viaţa la şcoală**). Tot 
timpul liber elevii şi-1 petreceau la St. Wini
fred's furând, când nu erau la cpielă sau se 
îmbătau pe la cârciumi. 

Asta s'a întâmplat acum o săptămână, aşa 
că Directorul nu a avut timp să ne uite. Stalky 
a inventat totul. 

„Nu foloseşte nimic să ai un diferend cu 
un profesor dacă nu-1 poţi aduce într'o situaţie 
comică", zise Stalky culcat pe covorul din 
faţa căminului; — „dacă Mason n'a cunoscut 
până în prezent meditaţia No. 5, ei bine, 
de acum înainte o va cunoaşte. Acum scumpii 
mei auditori, „aci Stalky se aşeză turceşte şi 
se adresă societăţii — „acum avem de furcă cu 
acest om puternic şi tenace numit D-l King. 
Acesta s'a abătut kilometri din calea lui ca 
să intre în conflict cu noi". Stalky cobora 
pe ochi masca neagră şi luă atitudinea unui 
judecător. „Ne-a oprimat pe Beetle, pe 

*) Erik: Roman englez. 
**) St. Winifred, numele unui pension de băeti in romanul; 

cu acelaş nume. 
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M'Turk şi pe mine, privatim et seriatim, unul 
câte unul, cum ne-a putut prinde. Iar acum 
în prezenţa acestor veterani, sus în sala de 
muzică, a insultat pe locuitorii meditaţiei No. 
5. Noi îl vom sili să strige: „Capivi". 

După cum se vede citaţiile lui Stalky nu erau 
scoase nici din Browning nici din Ruskin. 

„Afară de asta mai este şi un Filistin, un 
agăţător de coşuleţe. Poartă o cravată cu dungi 
încrucişate. Ruskin spune că orice om poartă 
o cravată cu dungi încrucişate, va fi când va 
muri afurisit pe vecie". 

„Bravo, M'Turk, şi eu care credeam că e 
numai un dobitoc", strigă Tertius. 

„Este, bine înţeles, dar e încă mai rău. Are 
agăţat la fereastră un coşuleţ, în care creşte 
mosc, ornat cu panglici albastre şi o pisicuţă 
pembe pe toartă. Ştiţi ce a spus când am 
adunat toate fragmentele de sculptură din bi
sericuţa dela Bideford care se restaura (Rus
kin zice că oricine restaurează o biserică este 
un sălbatec) şi le-am lipit aci? D-l King a 
intrat şi a întrebat dacă le lucrasem noi la 
traforaj. Pfui! Regele agăţătorilor de coşu
leţe!" 

Degetul cel mare al lui MTurk se cobora 
peste o arenă imaginară în care vedea pe per
secutorul său învins. „Placetne? copil al unei 
rase nobile", strigă el către Beetle. 
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„Păi să-ţi spui", zise Beetle şovăind, „vine-
el dela Balliol, dar tot am să'i dau o şansă 
de scăpare. Vedeţi, eu oricând pot să-mi iau 
revanşa în poeziile mele. De asta nu se poate 
plânge directorului că s'ar face de râs. Stalky 
are perfectă dreptate, dar tot îi mai dau o 
şansă". 

Beetle deschise cartea de pe masă, lăsă 
degetul să alunece dealungul paginei şi citi Ia 
întâmplare: 

«Cel care în Moskva către Ţar 
Cu pasul lunecând şi rar 
In Kremlin păşeşte smerit 
Pe dalele de sienit 
De alţi cinci, întovărăşit....» 

„Aici nu găsim nimic, caută într'altă parte",, 
zise Stalky. 

„Mai stai puţin că ştiu ce vine acuma".. 
M'Turk citea peste umărul lui Beetle. 

«...Şi unul după altul iau tutun 
Ca să aibă ocazie fiecare 
He rând brâul să-şi desfăşoare, 
Căci brâul este ştreangul bun. 

„(Drace! Ce frază lungă)". 
Care strânge acolo unde un lanţ ar luneca 
Şi pe domnescul gât urme nu va lăsa. 

„(Punct)". 
„Nu am priceput o vorbă", zise Stalky. 
„Foarte rău că n'ai înţeles; este destul de 
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•clar", zise M'Turk; „cei şase indivizi au ră
pus pe Ţar fără să lase urme. Aşa facem şi 
•cu King!" 

„Când te gândeşti că el mi-a dat cartea 
asta", zise Beetle satisfăcut. 

«In Biblie se găseşte un text 
Care spune explicit 
De nouăzeci de ori vei fi afurisit 
Dacă'l calci subt vreun pretext». 

Pe urmă pe un ton de zeflemea: 
«Setebos. Setebos, o mare Setebos 
Crede că trăeşti în luna opalină». 

„Iată-1 că se întoarce dela masă", zise Dick 
IV, privind pe fereastră. „Manders cel mic e 
cu el". 

„Este cel mai nemerit loc pentru Manders 
cel mic în momentul de faţă", zise Beetle. 

„Acum băeţi, aţi face mai bine să vă cără-
băniţi", zise Stalky, şi stinse gazul. „D-l King 
este un om energic şi perseverent. Las că-1 fac 
eu să strige „Capivi". Duceţi-vă". 

Ceilalţi membri ai companiei se retraseră 
în studiul lor curat şi spaţios, cu sufletele 
pline de aşteptare. 

„Când Stalky umflă nările ca un cal", zise 
Aladin către împăratul Chinei, „înseamnă că 
a pornit pe drumul războiului. Să vedem ce o 
.să pată d-l King". 

„Las' că o să fie bine", zise împăratul Chi-
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nei. „De obicei No. 5 îşi plăteşte datoriile 
cu vârf şi îndesat". 

„Poate ar trebui să intervin în mod oficial", 
zise Abanazar, aducându-şi aminte că era mo
nitor. 

„Dar asta nu te priveşte cât de puţin, Mo-
tane. Dacă ai face-o ne-ar lua pe noi în 
primire şi nu am mai putea să lucrăm liniştiţi",, 
zise Aladin; „au şi început, ascultaţi!" 

In sudul Africei toba slujise ca să trimeată 
semnale peste golfuri si fluvii. Numărului 5 
îi fusese interzis să deştepte sunetul acestui in
strument înlăuntrul şcoalei. Totuşi un uruit 
prelung ameţitor şi cavernos umplu coridorul 
când Beetle şi M'Turk îi frecară partea de 
deasupra în mod savant. Acesta se preschimbă 
într'o fanfară ca de goarne ce urmăresc ina
micul, iar mai pe urmă, când M'Turk bătu 
pe unul din funduri, pe o piele lustruită de 
sângele sacrificiilor de altă dată, toba izbucni 
în strigăte scurte, spasmodice, ca al unei go
rile rănite în pădurile tropicale. Acestea fură 
urmate de furia D-lui King care urcă scara 
câte patru trepte deodată, cu haina biciuind 
vântul. Aladin şi prietenii săi aşteptând cu 
urechile ciulite tresăriră când se auzi uşa des-
chizându-se cu zgomot. King se împiedică prin 
întuneric şi blestemă pe gălăgioşi în numele 
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zeilor dela Balliol şi a divinităţilor ce pro
tejează liniştea. 

„Daţi afară pe o săptămână", zise Aladin, 
care ţinea uşa odăii lor întredeschisă. 

„Să fie cheia la el peste cinci minute. Bar
bari! Sălbateci! Copii! E cam agitat. Arrah, 
Patsy, ia băiatul", cântă el pe şoptite şi agă
ţat de clanţa uşii schiţă câţiva paşi dintr'un 
dans războinic. 

D-l King se cobora la cellalt etaj, iar Beetle 
şi cu M'Turk aprinseră gazul ca să se înţe
leagă cu Stalky; dar pe Stalky ia-1 de unde 
nu-i. 

„Mi se pare că a eşit un fiasco desăvârşit", 
zise Beetle strângându-şi cărţile şi cutia cu 
compasuri. „Să coborâm o săptămână în sala 
comună nu e plăcut de loc". 

„Da, dar nu vezi că Stalky nu e aici, cu
cuvea bătrână?" întrebă MTurk. „Du cheia 
jos şi ia un aer nenorocit, King te va ocăra 
numai o jumătate de ceas. Eu mă duc să 
citesc jos în sală". 

„Bine... dar de ce tot eu?" se tângui Beetle. 
„Aşteaptă puţin, că o să vedem ce se în

tâmplă", spuse MTurk pe un ton de încu
rajare. „Nici eu nu ştiu mai mult ca tine 
«despre intenţiile lui Stalky, dar pregăteşte el 
ceva. Du-te şi atrage asupra ta furia lui King, 
•că eşti obişnuit cu ea". 
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In momentul când cheia se învârti în 
broască, capacul lăzii de cărbuni care servea 
si de banchetă, aşezată în dreptul ferestrii 
se ridică binişor. Locul în care stătuse era 
foarte strâmt, chiar pentru elasticul Stalky, 
căci să stai întortochiat cu capul între genuchi 
şi urechia lipită de stomac, nu constitue o 
situaţie agreabilă. Dintr'o cutie a mesei scoase 
o praştie veche, o mână de alice, şi o cheie 
a meditaţiei; fără zgomot, deschise fereastra 
şi îngenunchie cu faţa spre drumul ce trecea 
pe acolo. Se vedeau pomii aplecaţi de vânt, 
marginea plajei şi dunga albă a valurilor ce 
se spărgeau de ţărm. Departe, pe drumul ce 
şerpuia între două coline se auziâ cornul că
răuşului sunând răguşit. Erau pretenţii de me
lodie în sunetele acelea — ca şi cum vântul 
ar fi încercat să cânte — „Aşa facem noi în 
armată", într'o sticlă de rachiu goală. 

Stalky surâse cu buzele strânse şi, la mo
mentul oportun, deschise focul. De sperietură, 
bătrânul cal fu cât pe aci să se prăbuşească 
între hulube. 

„Care a... a... a făcut treaba asta... mă?" 
sughiţă Tigvy de Epure. Alt plumb îi sparse 
coviltirul cu un fâsâit ascuţit. 

„Habet", murmură Stalky, pe când Tigvă 
de Epure înjura în noaptea liniştită, spunând 
că vede pe ticălosul de licean care-i dă asalt. 
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„Şi astfel", spunea King cu o voce piţigă
iată către Beetle, pe care îl reţinuse ca să 
rază de el în faţa lui Manders junior, ştiind 
cât e de dureros pentru un băiat rnare să fie 
umilit în faţa unuia mai mic"; şi astfel, dom
nule Beetle, în ciuda versurilor pe cari le 
scrim, când ne încumetăm să intrăm în con
flict cu un reprezentant al autorităţii, fie el 
cât de umil, suntem daţi afară din sala noa
stră de studiu, nu'i aşa?" 

„Da, domnule profesor", zise Beetle cu un 
surâs mieros pe faţă şi cu moartea în suflet. 
Pierduse orice speranţă, dar se mai agăţă 
de o axiomă cunoscută: se ştia că niciodată nu 
eră Stalky mai periculos decât atunci când 
eră invizibil. 

„Nu ţi-am cerut părerea. Suntem daţi afară 
din studiul nostru ca un simplu Manders cel 
mic, nu-i aşa? In realitate nu suntem decât 
nişte şcolari cu degetele pline de cerneală şi 
trebue să fim trataţi ca atare". 

Beetle întinse urechia: Tigvă de Epure în
jura sălbatec pe drum şi câteva din vorbele 
lui pătrundeau pe partea de sus a ferestrii, 
care era deschisă. D-l King era amator de 
aer curat. Tocmai atunci se îndreptă către fe
reastră, maestos ca întotdeauna, roba sa nea^ 
gră desinându-se bine pe fundul luminat al 
odăii. 

- 94 -



„Te văd, te văd!" urlă Tigvă de Epure, fe
ricit că găsise, în sfârşit un inimic vizibil; 
pe când de sus porni o altă împroşcătură. 
Atunci furia lui nu mai cunoscu margini: ,,Te 
văd, secătură cu trompă de elefant, cu ochi 
saşii şi cu barbă roşie. Eşti prea bătrân ca 
să te mai apuci de pozne. Na'ţi un cataplasm 
pentru nas. Vezi bine de el să nu pată ceva". 

Inima lui Beetle tresări de bucurie. Intr'un 
fel sau într'altul ştia că Stalky se mişca în 
dosul acestor manifestaţii. Se întrezărea deci 
licărind nădejdea unei revanşe. Iar apostrofa 
nasului avea să o toarne în versuri de bronz. 
King deschise fereastra şi îl ocăra sever pe 
Tigvă de Epure. Acesta însă eră inaccesibil 
acum oricărei ocări ca şi oricărei vorbe blânde. 
Se dădu jos din căruţă şi se aplecă la mar
ginea drumului. Totul se petrecu ca într'un 
vis. Manders cel mic duse mâna la cap cu un 
ţipăt, pe când o piatră colţuroasă îşi continuă 
drumul rupând dosul unei cărţi preţios legate 
în piele de viţel. Alta se rostogoli dealungul 
biuroului. Beetle, plin de zel, făcând sfor
ţări ca să o oprească, răsturnă o lampă de 
masă al cărui conţinut se vărsă, prelingân-
du-se dealungul hârtiilor şi a cărţilor de preţ 
ale lui King până pe covorul persian. Pe 
marginea ferestrei se găseau cioburi de 
porţelan: coşuleţul, aversiunea lui M'Turk, 
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spart în bucăţele, lăsase să cadă pământul 
dintr'ânsul şi moscul pe pernele de rips roşu; 
lui Manders, care avea o tăetură la maxilar, 
îi curgea sânge şiroae; iar King, exclamând 
cuvinte stranii pe cari Beetle le păstra în 
mintea sa ca o comoară, dădîi fuga să gă
sească pe sergentul şcoalei, însărcinându-1 sa 
bage pe Tigvă de Epure numai decât la închi
soare. 

Bietul băiat", zise Beetle, arătând o gro
zavă simpatie", să-1 lăsăm să-i mai curgă pu
ţin sânge. Asta-1 împiedică să moară de apo-
plexie. Şi îi ţinu capul cu îndemânare deasupra 
mesei şi a hârtiilor înainte de a îndrepta spre 
uşe pe bietul Manders care plângea. Pe urmă 
Beetle rămas singur în. mijlocul ravagiilor, 
întoarse răul pentru bine. Operele complecte 
ale lui Gibbon fură zgâriate pe cotor caşi 
cum le-ar fi atins o piatră; cerneală neagră 
şi tuş se amestecă cu sângele răspândit pe 
masă; sticla cea mare cu gumă, destupată de
scrise pe parchet o jumătate de cerc şi clanţa 
albă de porţelan a uşii se umplu şi ea cu 
sângele tânărului Manders. Beetle nu explică 
nimic din ravagiile acestea când King se în
toarse furios şi îl găsi contemplând covorul 
inundat cu un aer calm. 

„Nu îmi spuseseşi să mă duc, Domnule", 
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răspunse el pe tonul unui Casabianca*). King 
îl dădu afară trimiţându-1 la toţi zeii infernali. 

Dar nu acolo ci sub scară se grăbi să alerge, 
într'o cămăruţă dela etajul întâiu unde se 
păstrau ghetele, ca să poată da drumul râ
sului ce'l înăbuşea. Nu avusese încă vreme 
să-şi vie în fire după primul hohot, când se 
simţi prins de după gât. 

„Du-te în dormitor şi adu-mi lucrurile. A-
du-le în odaia de baie No. 5. Sunt încă în 
costum", suflă Stalky. „Nu alerga, umblă bi
nişor". 

Beetle ajunse împleticindu-se în camera ală
turată. Acolo găsi pe M'Turk, îl puse în cu
rent cu râsete nebune şi se descarcă asupra 
lui de misiunea sa. Deci M'Turk, cu fizio
nomia neclintită, fu acela care aduse din dor
mitor hainele lui Stalky pe când Beetle culcat 
pe o banchetă încerca să-şi vie în fire. 

Cei trei prieteni dispărură în odaia de baie 
No. 5, deschiseră toate robinetele, umplând 
toată încăperea cu aburi, se lăsară să cadă, 
râzând cu lacrimi, în băile lor şi începură să-şi 
povestească toată acţiunea desfăşurată. 

„Moi, je, ich, ego!" exclamă Stalky, „am 
aşteptat până mi-a ieşit sufletul pe când bă-

*) Casabianca : Ofiţer di marină francez de origină corsicană. 
La bătălia de Ia Abukir el făcu să sară vasul său în aer ca să 
nu se predea. 
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teaţi toba. Eram ascuns în lada de cărbuni 
şi l-am împroşcat pe Tigvă de Iepure, şi Tigvă 
de Iepure s'a răzbunat pe King. N'a fost 
frumos? Aţi auzit geamul?" 

„Păi e-e-e-el".... gângavi M'Turk arătând 
pe Beetle cu un deget tremurând. 

,,E-e-e-eu eram acolo", urlă Beetle, „în ca
binetul său ascultând discursuri". 

„Oh! Sufletul meu!" exclamă Stalky, dispă
rând subt apă. 

„Qea-geamul n'a fost nimic. Manders cel 
mic rănit la cap. Lampa răsturnată pe co
vor. Sânge pe cărţi şi pe hârtii. Gumă! Gumă! 
Cerneală! Cerneală! Oh Doamne!" 

Atunci Stalky ieşi supărat din baie şi sgâl-
ţâi pe Beetle ca să-şi vie în fire. Dar povestea 
lui îi aduse din nou în aceiaşi stare. 

„M'am repezit în cămăruţa cu ghete, ime
diat ce am auzit pe King ducându-se sus. 
Beetle a dat peste mine. Cheia mea perso
nală este ascunsă subt scândura care se mişcă. 
Nu există nici o urmă, nici un indiciu", zise 
Stalky. Vorbeau toţi deodată. 

„Şi când te gândeşti că el ne-a dat afară, 
el în persoană", zise M'Turk. „Nu poate să 
ne bănuie de premeditare. Ah! Stalky! E 
treaba cea mai nostimă pe care am făcut-o 
vreodată". 
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„Gumă! Gumă! Gumă! Cine vrea gumă?" 
întrebă Beetle, cu ochelarii strălucind într'o 
mare de spumă. „Sânge amestecat cu cer
neală; i-am ţinut capul zăpăcitului ăla mic 
peste tema latină de Lunea viitoare. Uf! Cum 
mirosea a gumă. Şi Tigvă de Iepure care i-a 
spus lui King să-şi pue nasul la adăpost. L-ai 
izbit pe Ou de Iepure, Stalky?" 

„Bine înţeles, n'ai văzut? L'am ciuruit de 
sus şi până jos. Nu l-aţi auzit ocărând? Oh! 
o să mă îmbolnăvesc dacă nu mă opresc din 
râs". 

Dar cu îmbrăcatul a mers tot încet pen-
trucă M'Turk începu să joace când auzi că era 
spart coşuleţul cu mosc, şi, pe urmă, Beetle re
petă toate vorbele lui King, intercalate cu des
cripţii pline de imagini vii. 

„Oh! Ce ruşine!" zise Stalky, căzând fără 
putere, pe jumătate îmbrăcat. „Ce exemplu 
rău pentru nişte băieţi nevinovaţi ca noi! Mă 
mir ce ar spune ei de aşa ceva la St. Wini
fred's. Pe Jupiter! Asta îmi aduce aminte că 
datorăm clasei a treia inferioară o revanşe 
pentru a fi asaltat pe Beetle pe când îl co
recta pe Manders junior. Veniţi. Va fi un 
alibi — Samuel * ) ; pe urmă, dacă îi lăsăm, nu 
nu mai ne ştiu de frică". 

*) Aluzie din Povestirile D-lui Pickwick de Dickens. 
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Clasa III-a inferioară pusese un băiat să 
facă gardă un ceas întreg, ceeace înseamnă 
un timp foarte lung pentru băieţi de vârsta 
lor. Acum erau ocupaţi cu treburile lor de 
Sâmbăta seara. Frigeau vrăbii la flacăra ga
zului în frigări făcute din peniţe, preparau 
băuturi curioase în vase de laborator, jupuiau 
cârtiţe cu brieegele, dădeau de mâncare vier
milor de mătase aşezaţi pe tăvi de hârtie şi 
discutau faptele băieţilor mai mari cu o li
bertate de limbagiu şi un spirit critic care ar 

•-fiţuluit pe părinţii lor, de i-ar fi auzit. 
3&$k Jei trei prieteni căzură ca un trăsnet peste 

ei. Stalky răsturnă o bancă plină de băieţi şi 
de vase de bucătărie, M'Turk făcu un iureş 
printre pupitre, pe când Beetle svârleâ cer
neală în capetele celor pe care nu putea să-i 
ajungă cu dicţionarul lui Smith. Trei minute 
fatale văzură sfârşitul unei mulţimi de viermi 
de mătase şi alte jigănii, de caete cu teme fran
ceze, de şepci de liceu, de oase şi cranii pe 
jumătate preparate, şi al unei duzini de bor
cane de dulceaţă. Fu un dezastru mare, şi 
clasa avea aerul că fusese bântuită, dintr'o 
dată, de trei cicloane venite din părţi dife
rite. 

„Uf! Am făcut-o şi p'asta", gâfâi Stalky, 
pe când ieşeau în mijlocul ţipetelor de: „tică
loşilor! vă credeţi deştepţi". „Foarte bine. 
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Să nu lăsaţi soarele să se culce pe supărarea 
voastră! Ce caraghioşi sunt puştii ăştia mici. 
Nu ştiu să se apere". 

„Şi totuşi şase dintre ei s'au aşezat pe capul 
meu când m'am dus să-1 reped pe Manders 
junior"; zise Beetle. „Le-am spus eu atunci 
ce o să li se întâmple". 

„Agreabil sentiment e acela de a-ţi fi plătit 
datoriile pe deplin"! zise MTurk distrat pe 
când mergeau agale de-alungul coridoarelor. 

„Aş fi de ideie să nu prea ne lăudăm cu 
afacerea asta, Stalky? 

„Aşa cred şi eu. Noi suntem inocenţii per
secutaţi, bine înţeles. Aceiaş linie de conduită, 
aceiaş atitudine ca în ziua când Vulpe ne-a 
bănuit că fumasem sus pe platou. Dacă nu 
aş fi avut eu ideia să cumpăr piper ca să-1 
presar pe haine, ar fi simţit mirosul tutunului. 
King a găsit foarte spiritual, după aceasta, 
să ne numească ampaiatori timp de o săp
tămână". 

„Bine înţeles, King urăşte societatea de 
Ştiinţe Naturale pentru că micul Hartopp este 
preşedintele ei. Nu e voie să faci nici o miş
care în liceu dacă nu este spre cea mai mare 
glorie a lui King. Dar trebue să fie din cale 
afară absurd pentruca să-şi închipue că la 
vârsta noastră ne-am apucă să ampaiem pă
sări ca nişte simplii elevi de cursul inferior". 

101 



„Sărmanul om", răspunse Beetle, „e foarte 
puţin iubit în cancelarie şi o să-i scoată peri 
albi acum, cu afacerea asta. Ce aventură! Su
perbă! Prodigioasă! Păcat că nu i-aţi văzut 
figura când a intrat prima piatră şi a căzut 
pământul din coşuleţ!" 

Un râs nebun îi sgudui iar, timp de câteva 
minute. 

Se duseră iar în meditaţie la Abanazar, unde 
fură primiţi cu o oarecare răceală. 

„Ce s'a întâmplat?" întrebă Stalky căruia 
nimic nu-i scăpa. 

„O ştiţi prea bine", zise Abanazar. „Veţi fi 
daţi afară dacă sunteţi prinşi. King este nebun 
de necaz". 

„Cine? De ce? Cum? Daţi afară, dar de ce? 
N'am făcut altceva decât că am bătut toba. 
Pentru asta am fost daţi odată afară din stu
diul nostru". 

„Cum? Vreţi să spuneţi că n'aţi dat bani lui 
Tigvă de Iepure ca să bea şi pe urmă să 
distrugă odaia D-lui King?" 

„Ca să-i distrugă odaia? Dar niciodată", 
zise Stalky, căci nu-i plăcea să spue minciuni. 
„Ce suflet meschin ai, Pussy! Noi am fost 
jos şi am făcut baie. Ou de Iepure a atacat 
deci pe King, pe acest om energic şi tenace. 
Ce istorie!" 

„îngrozitoare, King făcea spume la gură. 
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Dar auziţi clopotul pentru rugăciune, veniţi". 
„Ia staţi", zise Stalky continuând conver

saţia într'un ton vesel şi tare, pe când cobo
rau scările. „Nu ştiţi că Tigvă de Iepure a 
asaltat pe King?" 

„Eu ştiu", răspunse Beetle pe când treceau 
prin faţa uşii deschise a biroului lui King. 
„Eram la el în birou". 

„Taci găgăuţă", sâsâi împăratul Chinei. 
„Nu-i nici un pericol, e jos la .rugăciune", 

răspunse Beetle care vedea pe zid silueta pro
fesorului. „Tigvă de Iepure, puţin cam beat, 
îşi ocăra calul. Dela fereastră, King i-a a-
dresat observaţii, celălalt i-a asvârlit cu pietre, 
şi atâta tot !" 

„Tu zici", reluă Stalky, „că a fost King 
care a început?" 

King eră în spatele lor. Fiecare vorbă spusă 
pentru el, îl nemereâ ca o săgeată. 

„Pot să afirm numai un lucru", răspunse 
Beetle, „King înjura ca un căruţaş. Mi-e chiar 
ruşine! O să mă plâng tatii, când îi voiu 
scrie". 

„Spune-o mai bine lui Mason", dădu ideia 
Stalky, „el ne cunoaşte scrupulele. Aşteaptă 
să-mi leg şiretul". 

Ceilalţi grăbiră pasul, nu le plăceau ase
menea popasuri. M'Turk rezuma el toată afa
cerea subt bateriile inamicului. 
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„Vedeţi", zise Irlandezul urcat pe rampă, 
„oameni de felul acesta încep prin a tiranisi 
copii mici; pe urmă tiranisesc pe cei mai mari, 
la sfârşit se agaţă de oameni cu cari n'au 
nimic de aface şi atunci.... o păţesc. Bine i-a 
făcut! Iertaţi-mă, domnule, nu am văzut 
că veneaţi pe scară". 

Roba cea neagră trecu pe lângă ei ca un 
vârtej şi în urma ei, ţinându-se de braţ, 
trei câte trei, compania Aladin îşi urmă dru-
mu cântând cu intenţiile cele mai candide: 

Arrah Patsy, ia băiatul! Arrah Patsy, vezi de pustiu ! 
Că dacă'l scăpăm odată, nu-1 măi vedem, face huştiu. 
Arrah Patsy prinde hoţul, puinde-1 numai puţin de haz, 
Se va sbate, ne va bate. şi-o să moară de necaz 
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UN INTERMEDIU 

RAU MIROSITOR 



Un intermediu rău mirositor 

VJ domnişoară bătrână, mătuşe de-a lui 
Stalky, îi trimisese două volume cu dedica
ţia următoare: scumpului şi micului Arthur, 
pentru a 16-a aniversare a sa. MTurk hotărâse 
amanetarea lor; iar acum Beetle, întorcân-
du-se din orăşelul ce se găsea în apropiere 
le azvârlise pe fereastra camerii de studiu 
No. 5, declarând că Bastable nu dădea decât 
90 de bani, Erik fiind tot atât de plicticos 
şi puţin căutat ca şi St. Winifred's. „Nu mai 
am nici o consideraţie pentru mătuşa ta. Iar 
cartuşe nu mai avem, scumpule, micule Artur". 

La auzul acestor cuvinte, Stalky se sculă 
ca să-i replice lui Beetle, dar M' Turk îi sări 
în spinare şi se propti pe capul lui numindu-1 
un adolescent cu inima curată, până ce se 
făcu pace. 

In după amiaza aceia de Iulie căldura era 
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înăbuşitoare; ei aveau o temă de latină ce 
trebuia făcută neapărat şi pe lângă asta ar 
fi trebuit să asiste la un match de cricket la 
care participa toată divizia lor; în loc de aşa 
ceva se apucară să refacă cunoştiinţă cu cele 
două volume pe cari le citiseră de nenumărate 
ori odinioară. 

„Iată pasagiul", zise M'Turk: 
„Pedepsele corporale aveau un efect dezas-

tros asupra lui Eric. El nu ardea de remuşcare 
şi de regret — — notează ăsta, Beetle 
— dar de ruşine şi de indignare, învârtea nişte 
ochi mânioşi — oh! ce rău era Eric! hai 
să vedem unde începe să bea". 

„Staţi niţel, iată un alt exemplu din acest 
soi: Clasa VI, zice autorul, este paladiumul 
tuturor liceelor. Dar acest paladium nu-i îm
piedică pe băieţi să fure şi să bea, să sară 
pe fereastră în oraş şi să facă tot ce le place. 
Ce ocazie minunată am pierdut noi nedu-
cându-ne la St. Winifred's". 

„îmi pare rău când văd că băieţii din di
vizia mea arată atât de puţin interes matchu-
rilor". 

Când vroia, domnul Prout ştia să intre fără 
să facă gălăgie, ceiace nu-i constituia tocmai 
un merit în ochii elevilor săi. Deschise uşa 
studiului fără să bată, altă nepoliteţe, — şi îi 
privi bănuitor: „Intr'adevăr sunt foarte supă-
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rat când vă văd lâncezind în meditaţiile voa
stre". 

„Am stat tot afară dela masă până acum, 
D-le profesor", zise M'Turk plictisit. 

Matehurile se asemănau prea mult între ele 
Şi în săptămâna aceea, distracţia de căpetenie 
a celor trei prieteni era să tragă cu pistoale de 
salon în iepuri. 

„Eu nu văd mingile la doi paşi, D-le pro
fesor. De atâtea ori mi a'au spart ochelarii 
lângă plasă, până ce am fost scutit de a 
mai asista. Nici pe vremuri, în clasele infe
rioare nu eram tare la jocuri". 

„Vă place mai bine să staţi locului şi să 
mâncaţi, probabil. De ce nici unul din voi nu 
este în stare să se intereseze de prestigiul si 
onoarea internatului său?" 

Cei trei prieteni auziseră această frază până 
Ja saturaţie. Onoarea diviziei era punctul slab 
al lui Prout, şi băieţii aveau metoda lor ca 
să-1 scoată din sărite. 

„Bine înţeles, D-le profesor, că ne vom duce 
daca veţi ordona acest lucru"; zise Stalky 
cu o amabilitate silită. Dar D-l Prout nici 
gând nu avea să facă aşa ceva. încercase 
odată, cu ocazia unui match public, şi cei trei 
prieteni stătuseră izolaţi, într'o atitudine de 
martiri, înaintea tuturor vizitatorilor cărora 
cei mici, dresaţi în acest scop îi arătau ca pe 
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nişte victime ale tiraniei D-lui Prout; iar D-l 
Prout era extrem de susceptibil în asemenea 
materie. 

In deliberările subtile din cancelarie, co
legii săi, King şi Macrea, hotărâseră că nu 
există salvare pentru băieţi decât în jocuri 
şi numai în jocuri. Băieţii lăsaţi în voia lor 
erau băieţi pierduţi. Trebuiau supuşi lâ disci
plina comună. Dacă ar fi fost lăsat în pace, 
Prout s'ar fi înţeles destul de bine cu băieţii 
daţi în seamă lui; dar nu eră niciodată lăsat 
în pace, şi aceştia, cu intuiţia diabolică a ti
nereţii, ghiciseră cui trebuiau să mulţumească 
pentru acest exces de zel. 

„Să coborâm, D-le profesor?", întrebă 
MTurk. 

„Nu vreau să vă poruncesc acest lucru. Un 
băiat la vârsta voastră ar trebui să ia parte 
la jocuri pentru plăcerea lui, nu pentru că 
i se spune. Aceasta mă mâhneşte". Şi se grăbi 
să iasă, luând cu sine impresia că semănase 
sămânţă bună într'un pământ sterp. 

„Acum spuneţi-mi şi mie la ce crede el că 
pot servi toate acestea?" zise Beetle. 

„Oh, vorbeşte aiurea. King îi ţine discur
suri, îi reproşează că nu ne străşniceşte în
destul. Macrea îi tot îndrugă despre disci
plină şi lui bietul Labă de Urs îi curg nădu-
şelile de pe frunte când stă între ei doi. Acum 
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câteva zile m'am dus să iau pâine dela că
mară şi Fam auzit pe Oke (cel care-i serveşte 
la masă) vorbind despre asta cu Richards 
(servitorul internatului lui Prout"), zise 
Stalky. 

„Ce zicea Oke?" întrebă M'Turk, asvârlind 
pe Erik într'un colţ. 

„Zicea că fac acolo mai multă gălăgie decât 
un stol de ciori: vorbesc de unele lucruri ca şi 
cum noi ăştia care-i servim n'am avea urechi 
să-i auzim. Vorbesc de Prout, ce face şi ce 
drege, şi ce nu face şi nu drege, şi că ar trebui 
să se ocupe mai mult de băieţii lui cari nu 
preţuiesc nici două parale. Ştiţi, aşa a spus 
Oke şi Richards s'a supărat rău de tot. Din-
tr'un motiv sau dintr'altul, nu-1 poate suferi 
pe D-l King. Mă întreb de ce". 

„Păi bine, King vorbeşte de Prout şi în 
clasă; face deseori aluzie la el, numai că ju
mătate din băieţi nu pricep. Nu vă aduceţi 
aminte ce spunea despre azilul de noapte Joia 
trecută? De noi eră vorba. Se zice că spune 
elevilor lui lucruri absolut revoltătoare despre 
băieţii din divizia Prout", zise Beetle. 

„Da, dar noi n'am venit aici ca să luăm 
parte la certurile lor", zise M'Turk supărat. 
„Care din voi vine să facă baie după apel? 
D-l King strigă catalogul pe câmpul de cric
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ket. Veniţi". M'Turk îşi luă pălăria şi porni 
înainte. 

Cei trei prieteni sosiră la pavilionul inundat 
de soare, lângă ţărm, un moment înainte de 
apel, şi fără să întrebe pe nimeni, văzură 
după vocea şi atitudinea D-lui King că di
viziunea lui era pe cale să câştige. 

„Aha", zise acest personaj, care se întoarse 
arătând o figură triumfătoare, „iată că so
sesc ornamentele azilului de noapte domniile 
voastre dispreţuiţi cricketul. nu-i aşa?" Ju
cătorii în costum de flanelă râseră în cor 
„şi după câte am văzut în după amiaza de 
azi, pare că nu sunteţi singurii din diviziunea 
d-voastră, care aveţi aceste idei. Şi pot oare 
întreba ce intenţionează domniile voastre să 
facă până la ceai?" 

„Mergem jos să facem baie, d-le profesor", 
zise Stalky. 

„De unde v'a găsit dintr'odată acest zel 
pentru curăţenie? Nimic în persoanele d-voa
stră nu suggerează această râvnă; şi dacă-mi 
aduc bine aminte — se prea poate să mă în
şel — acum câtva timp... 

„Acum cinci ani, d-le profesor", zise Beetle 
indignat. Domnul King se încruntă: „unuia 
din d-voastră îi era frică de apă. Spuneţi că 
acum vreţi să vă spălaţi. E foarte bine. Cu
răţenia n'a stricat niciodată nici unui om nici 
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unui internat. Haideţi să ne ocupăm de afa
ceri serioase". Luă în mână lista pentru apel. 

„Prost ai fost că i-ai răspuns, Beetle!" zise 
M'Turk mânios pe când scoborau către colţul 
de plaje care era anume desemnat pentru băi. 

„Nu se face să-i aduci cuiva aminte că-i 
eră frică de apă în primul an când a venit la 
Şcoală. Multora le e frică, mai ales când nu 
Ştiu încă să înoate!" 

„Da, e adevărat ce spui, hahaleră; dar a 
vrut să te sâcâie şi a reuşit. Nu trebue nici
odată să-i răspunzi d-lui King". 

„Dar, Stalky, nu eră drept ". 
„Ei Doamne! Eşti de şase ani aici şi mai 

ceri să fie drept! Pe onoarea mea, eşti idiot". 
Un grup de elevi din internatul d-lui King, 

care se duceau şi ei la bae, îi strigară rugân-
du-i să se spele, pentru onoarea diviziei lor. 

„Iată rezultatul discursurilor d-lui King, 
zise Stalky. „Aceste tinere animale nu s'ar fi 
gândit niciodată la aşa ceva dacă nu le-ar fi 
băgat-o el în cap. Vor face haz pe socoteala 
noastră cine ştie cât timp. Faceţi-vă că nu 
auziţi". 

Băieţii se apropiară strigând o vorbă de 
de ocară şi pe urmă se depărtară ţinându-se 
de nas. Când prietenii noştrii se întoarseră 
dela baie, uzi pe cap, obosiţi, şi nedorind 
altceva nimic decât să trăească în pace cu lu-
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mea întreagă, profeţia lui Stalky se adeveri. 
Un băieţel se apropie de ei — un puşti pri
căjit din a doua inferioară — şi le întinse 
o bucată de săpun bine împachetată cu multe 
complimente din partea diviziei King". 

„Stai", zise Stalky, sbârlindu-se la acest 
atac. „Nixon, cine te-a trimes? Rattray şi 
White?" Doi băieţi mari din internatul King. 
„Spune că mulţumim. Nu e nici un răspuns". 

„Dar aceste glume sunt desgustătoare", 
suspină M'Turk. „Ce însemnează asta. N'au 
nici haz măcar!" 

„O să meargă aşa înainte până la sfâr
şitul anului, de asta puteţi să fiţi siguri!" 
Beetle clătină din cap, necăjit. Făcuse şi el 
pe vremuri glume de acestea, pe cari le dusese 
până în pânzele albe. 

In câteva zile se stabili în şcoală o legendă 
cum că elevii din internatul d-lui Prout, nu 
se spălau, şi din această cauză incomodau 
pe ceilalţi. In clasă, d-1 King surâdeâ cu un 
aer amuzat când unul din elevii săi se depărta 
de Beetle cu un gest de scrabă. 

„Se pare că ai asupra D-tale ceva desagrea-
bil, scumpe Beetle, căci altfel de ce Burton 
cel mare s'ar fi depărtat ca şi cum i-ar fi 
fost teamă să se atingă de hainele D-tale? 
Trebue să declar că nu pricep. Va fi cineva 
aşa de bun ca să-mi explice acest mister?" 
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Jumătate din clasă se grăbea să'l lumineze. 
„Cum, dar aceasta e extraordinar. Orice 

aţi vrea să spuneţi, fiecare diviziune are tradi
ţiile ei; şi pentru nimic în lume nu aş vrea să 
mă amestec într'acestea. La noi însă apa rece 
e în mare onoare. Citeşte înainte Beetle, de 
la Jugurtha tamen, şi dacă nu e prea greu 
acest lucru, caută de-mi spune precis, nu pe 
ghicite". 

Elevii D-lui Prout erau furioşi de faptul 
că cei din diviziunile D-lor Hartop şi Macrea 
se uneau cu ai D-lui King ca să-i necăjească. 
Intr'o după-amiază făcură o întrunire în in
ternatul lor, o întrunire vehementă şi agitată, 
de unde numai monitorii lipseau. Simpatizau 
cu elevii, dar sentimentul demnităţii lor îi 
împiedeca să asiste. In ziua aceea au fost 
citite rezoluţii prost redactate, au fost ţinute 
discursuri cari începeau cu: „Domnilor, ne-am 
strâns astăzi în adunare generală..." şi se sfâr
şeau cu „este o infamie"; aşa cum s'a făcut 
în toate liceele de când lumea e lume şi de 
când există licee. 

Ocupanţii camerii de studiu No. 5 asistau 
şi ei, cu un aer de blândă superioritate. La 
sfârşit M'Turk, cel cu bărbia lunguiaţă, vorbi: 

„Voi trăncăniţi, flecăriţi, vorbiţi încoace şi 
încolo şi la nimic nu ajungeţi. Care credeţi 
că o să fie rezultatul acestei adunări? Cei 
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din pavilionul D-lui King vor râde de voi 
că aţi dat importanţă prostiilor pe cari le-au 
spus, şi D-l King o să râdă şi el. Şi, pe urmă, 
adresa lui Orrion e plină de greşeli şi D-l 
King o să mai râdă şi de asta". 

„Mă gândeam că tu şi cu Beetle o să o 
corectaţi ca să o afişăm pe coridor", zise au
torul ei cu un ton umil. 

„Eu unul nu mă amestec în această afa
cere", zise Beetle. „Este o victorie pentru clasa 
lui King şi atâta tot. La ce bun să mai luptăm, 
Turkey are dreptate". 

„Poate vrea Stalky să o corecteze". 
Stalky însă îşi umflă obrajii şi privi cruciş 

cu un aer de dispreţ calm; pe urmă exclamă; 
„ O ! voi bâlbâiţilor!" 

„Şi voi sunteţi nişte râioşi" fu răspunsul 
mulţimii; toţi trei eşiră în mijlocul vocife-

$'%ffiăht nişte caraghioşi", zise M'Turk. „Hai 
sane luăm pistoalele să mergem să împuşcăm 
epuri". Trei pistoale de salon cu o provizie 
întreagă de nasturi de cozondroace, întrebuin
ţaţi ca proiectile, erau păstrate în lada lui 
Stalky. Lada lui Stalky se afla în dormitor. 
Dormitorul era o cameră cu trei paturi, man-
sardată, din care intrai într'alta de zece pa
turi, care la rându-i comunica cu un şir lung 
de dormitoare ce ocupau ultimul etaj, dela 
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un cap la celalt al imobilelor. După inter
natul diviziunei lui Prout venea internatul Ma-
crea, după internatul Macrea internatul D-lui 
King şi Hartopp la sfârşit de tot. 

Uşi bine zăvorite despărţiau internatele unul 
de altul, dar în împărţeala ei, fiecare casă ocu
pată de o diviziune, eră zidită identic ca şi 
celelalte; liceul fusese la început un bloc for
mat din 12 case mari şi un acoperiş comun 
se întindea peste toate. 

Intrând în dormitor găsiră patul lui Stalky 
tras de lângă peretele în care se află o fe
reastră înaltă, mansardată, şi dedesupt, par
tea dindărăt a voluminosului Richards se arătă 
eşind dintr'o deschizătură pătrată de un metru. 

„Ce mai e şi comedia asta? Uşa asta nu 
am văzut-o niciodată. Ce cotrobăeşti pe acolo 
Richards?" 

„Umplu cu apă cănile, dom' Corkran" se 
auzea cavernoasă dinăuntru dulapului vocea 
lui Richards. Aşi mai scuti din drumu bie
telor mele picioare, zău aşa!" 

„Bine, dar o să cazi înăuntru dacă te a-
pleci aşa". 

Richards se îndreaptă suflând. „Nu-1 pot a-
junge. Da, este acolo un robinet, D-le M'Turk. 
Au introdus apa cu un etaj mai sus prin nişte 
ţevi cari merg dela un cap la altul pe dede-
suptul acoperişului. In vacanţa trecută au 
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făcut isprava asta. Dar eu nu pot ajunge 
robinetul". 

„Lasă că încerc eu", zise Stalky aplecân-
du-se prin deschizătura pe care o lăsa uşa 
dată de perete. 

„Apleacă-te spre stânga, Dom' Corkran, a-
pleacă-te spre stânga şi dibueşte de-1 prinde, 
că prin întunerec nu-1 poţi vedea". 

Stalky se aplecă spre stânga cum îi spu
sese; văzu linia albă a unei ţevi de plumb dis
părând într'un tunel triunghiular al cărui aco
perământ eră format din laţii şi căpriorii ce 
susţineau acoperişul şcoalei, drept podea avea 
un şir de bârne colţurate şi pe dreapta, se 
sprijinea în suprafaţa aspră a zidului de pa
iantă. 

„Frumoasă vedere. Până unde merge ţeava 
asta?" 

„Drept dealungul şcoalei Dom' Corkran, 
dela un capăt la cel-1-alt capăt. Merge aşa 
drept pe unde se isprăvesc căpriorii. Ai ajuns 
la robinet? D-l King a pus să-1 instaleze ca 
să ne scutească de a mai căra apa pe scări. 
Dar locul ăsta nu-i un loc pe unde să intre 
burduhănosul de Richards. Nu mai sunt eu 
în stare să mă joc de-a veveriţa. Mulţumesc 
Dom' Corkran". 

Se auzi apa ţâşnind în acest soi de dulap 
şi după ce'şi umplu toate cănile, Richards 
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plecă. Băeţii şedeau pe paturile lor făcând 
ochii mari şi reflectând la posibilităţile pe 
care le oferea această descoperire neaşteptată. 
Cu două etaje mai jos se auzea bâzâitul ele
vilor supăraţi la adunare, căci nimic nu e 
liniştit ca un dormitor într'o după amiază 
de vară. 

„Tapetul este aşa de bine pus că nu se 
vede", zise M. Turk examinând uşiţa. „Cum 
de nu am cunoscut noi înainte această in
stalaţie?" 

„Eu propun să facem o explorare a locu
rilor. Nu o să vie nimeni la ora asta şi nu 
avem nevoe să lăsăm sentinelă". Se treziră 
înnăuntru trăgând uşa după ei şi înaintară 
mai mult în patru picioare decât în două r 

pe un drum întunecos şi prăfuit, plin de var, 
de bucăţele de lemn şi de alte rămăşiţe, pe 
cari le lasă lucrătorii în podul unei case, care 
nu e destinat să fie întrebuinţat. 

Coridorul nu era mai lat de un metru şi 
afară de razele de lumină care se strecurau 
la marginea uşiţelor, (se afla câte una la 
fiecare dormitor) întunerecul era absolut ca 
într'un subteran. 

„Aici suntem în divizia lui Macrea"; zise 
Stalky punând ochiul la crăpătura dintre uşa 
a treia şi perete. „Am văzut numele lui Bârne 
pe un cufăr. Nu face gălăgie Beetle că pu-
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tem să mergem aşa până la sfârşitul cole
giului. Veniţi încet. Acum suntem în internatul 
lui King. Văd o bucăţică din cufărul lui Rat
tray. Uliu!! ce rău poţi să te izbeşti de scân
durile astea". Se auzeau unghiile lui sgâriind 
varul. 

„Noi stăm pe tavanul camerelor de jos. 
Ce ar fi să dăm cu piciorul să cadă var în 
dormitorul de jos?", zise Beetle. „Haideţi", 
murmură M'Turk. 

„Ca să ne prindă numai decât? Ia priviţi 
între scânduri e atâta loc că-mi încape mie 
braţul", şi Stalky vâra mâna până la cot între 
podeaua camerilor de mansardă şi tavanul 
dormitoarelor dela etajul inferior. „Hai să 
mergem îndărăt să ne sfătuim. E poznaş de 
tot locul ăsta. Pot spune că sunt foarte re
cunoscător lui King pentru lucrările lui hy-
draulice. 

Ieşiră din tunel, îşi curăţară hainele, luară 
câte un pistol în buzunar şi se grăbiră să 
ajungă un drum umbrit şi adâncit între două 
dealuri, pe unde se întâlneau câte odată iepuri. 
Se aşezară la poalele unui stufiş de soc, şi 
începură să schimbe reflecţii. 

„Ştiţi", zise Stalky după un timp, ochind o 
vrabie, „am putea să ne ascundem acolo foarte 
uşor pistoalele". 

„Pf!!", Beetle pufăi, se înecă şi pe urmă 
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râse înfundat. Nu spusese nimic de când ple
caseră din dormitor. „Aţi citit vreodată o 
carte, se numeşte „Povestea unei case" sau 
aşa ceva?" E scrisă de o franţuzoaică, Vio-
lette, nu ştiu cum o chiamă; dar ştiţi că e 
tradusă şi e foarte interesantă. Acolo îţi spune 
cum sunt zidite casele". 

„Ei, dacă te interesează zidăria, nu ai de
cât să te duci la căsuţele cari se zidesc pentru: 
vameşi jos pe coastă". 

,,Sigur că mă duc". Căută prin buzunare. 
„Daţi-mi doi bani careva". 

„Stai acolo şi nu te mai apuca de fleacuri". 
„Daţi-mi doi bani, vă rog". 
„Ia-n ascultă, Beetle, nu ai de gând să te 

apuci de ceva pozne pe seama ta, nu-i aşa?" 
zise M'Turk ameninţător dându-i mărunţişul. 
Tonul său eră foarte serios. 

Cu toate că Stalky manevra adeseori pe 
cont propriu şi M'Turk făcea şi el asta câte
odată, lui Beetle nu i se întâmplase niciodată 
aşa ceva, de când exista confederaţia. 

„Nu, n'aveţi nici o grijă. Fac numai ceva 
investigaţii". 

„Să venim şi noi", propuse Stalky, cu aerul 
unui general care-şi suspectează subalternul. 

„Nu am nevoe de voi". 
„Lasă-1, Stalky. L'a apucat cu poezie", zise 

M'Turk. „Are să caute rime tot drumul până jy 
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la ţărm şi are să ne producă poemul când 
ne vom întoarce în camera de studiu". 

„Atunci pentru ce avea nevoe de bani, Tur
key? Uite un epure". 

„Nu, mă, este o pisică; trage tu întâi". 
Peste vre-o 20 minute, un băiat cu pălăria 

pe ceafă şi cu mâinile în buzunar privea la 
lucrătorii ce trudeau la o construcţie aproape 
sfârşită. Scoase din buzunar nişte tutun eftin 
şi-1 oferi lucrătorilor cari îl poftiră înăuntru, 
unde făcu o scurtă cercetare. 

„Haide, produ-ţi opera", spuse Turkey, 
când amândoi întorcându-se în studiu, găsiră 
pe Beetle adânc cufundat în Violet le Duc şi 
câteva schiţe. „Noi am petrecut straşnic". 

„Opera! care operă? am fost jos la va
meşi". 

„Cum n'ai nici o poezie, nici un vers să ne 
citeşti? Oh! Atunci te strângem de gât, 
Beetle", zise Stalky, procedând la atac. „Ne 
ascunzi ceva; te cunosc eu după nas". 

„Unchiul vostru Beetle", începu el, încer
când să imite tonul lui Stalky „este un om 
mare!" 

„Oh, nu, este departe de a fi aşa ceva! 
Te crezi, Beetle, Sai în spinarea lui, Turkey!" 

„Un om mare", gâfâi Beetle. „Sunteţi nişte 
flecari fără minte; — băgaţi de seamă că-mi 
stricaţi cravata — nişte flecari fără minte. 
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Eu sunt omul mare. Ascultaţi-mă! 
„Beetle, dragul meu", Stalky căzu de gâtul 

lui Beetle, „eşti un poet de valoare şi dacă 
am spus vreodată altfel îţi cer iertare. Dar 
ştii tot aşa de bine ca şi noi, că nu poţi în
treprinde nimica singur". 

„Am o idee". 
„Da, însă vei strica tot planul dacă nu-1 

aşterni acum numai decât unchiului tău Stalky. 
Spune-1 dragă, şi o să vedem ce o să putem 
face cu el. Auzi, auzi, are idei Dumnealui; 
vezi şobolanul, şi nouă nu voia să ne spuie. 
Ştiam eu că aveai o idee în cap când ai 
plecat de aci; Turkey zicea că era vorba de 
poezie". 

„Am învăţat cum se zidesc casele. Staţi 
să mă scol. Grinzile pe care e aşezată po
deaua, sunt aceleaşi cari susţin tavanul odăii 
de dedesubt". 

„Te rog fii mai clar, nu întrebuinţa ex
presii technice". 

„Uite, mi-a spus omul: podeaua este aşe
zată pe latura superioară a acestor grinzi, 
— bârnele peste cari treceam în pod — dar la 
despărţiturile între camere podeaua se opreşte. 
Ei bine, dacă treci în dosul unui zid de des
părţire, aşa cum am făcut noi mergând în 
mansardă, nu vezi că poţi împinge tot ce 
vrei sub podea, pe lângă grinzi, prin alicărie,, 
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între duşumelele cari vin pe deasupra şi şip-
cile cari susţin tavanul dedesubt? Ia priviţi 
ce am desenat aici". Scoase o schiţă sumară, 
care fu suficientă să priceapă aliaţii. 

Programul scoalelor moderne nu are nici 
o branşă în care să se vorbească de arhitec
tură şi nici unul dintre ei nu se 'ntrebase 
până atunci dacă podelele şi tavanele erau 
goale sau pline. In afară de obiectele cari 
prezintă pentru el un interes imediat, liceanul 
este tot aşa de neştiutor ca şi sălbatecul pe 
care-1 admiră, dar tot aşa de viclean ca şi 
acesta. 

,,Pricep, zise Stalky; şi pe urmă?" 
,,Pe urmă? Ne-au ocărât, ne-au spus „pu-

turoşi" aţi auzit? Dacă am putea să le îm
pingem ceva dedesubt, sulf sau ceva aşa care 
ar mirosi destul de tare, le-am arătă noi ce 
însemnează vorba asta". 

Beetle ridică ochii şi-i privi, dar Stalky 
continua să 'nvârtească în' mâni schiţele. 

,,Cevâ care să miroasă?" întrebă Stalky. 
Deodată figura i se lumină de bucurie. „Hu-
rah! am găsit. Vreţi mirosuri oribile? Tur
key" sări de gâtul Irlandezului. „Azi după 
masă! Tocmai după ce plecă Beetle! Ea este 
ceeace căutam!" 

„Staţi, zise Beetle, că eu nu mai pricep 
nimic". 
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„Dragul meu, avem ce ne trebue. Arthur 
dragă, tânăr adolescent cu inima curată, po
vesteşte bunului nostru Reginald povestea cu 
mirosuri pestilenţiale". 

„Nu până după apel. Haideţi!" 
„Ascultaţi", le spuse Orrin cu un ton mah

mur. „Diviziunea va ţine o nouă adunare". 
„Adunaţi-vă cât poftiţi". Stalky se gândea 

la altceva. 
„E vorba de voi trei". 
„Foarte bine, transmite-le complimentele 

mele... Prezent, domnule". Şi o rupse la fugă 
pe coridor. 

Sărind ca nişte iezi scăpaţi, cu salturi şi 
piruete, îl duseră pe Beetle, care deabiâ se 
ţinea pe picioare în aleea umbrită, unde scoa
seră de sub un maldăr de pietre corpul de 
curând ucis al unei pisici. Atunci pricepu 
Beetle înţelesul profund a celor petrecute îna
inte şi ridică vocea în cântece de slavă pen
tru a mulţumi cerului că se află pe lume lup
tători aşa de înţelepţi ca Stalky şi MTurk. 

„O cuconiţă bine hrănită, nu-i aşa?" zise 
Stalky. Cât presupuneţi că o să-i trebuiască 
să se apuce să duhnească bine într'un loc 
închis?" 

„Auzi! să duhnească, ce om vulgar eşti!" 
zise MTurk. 

„Nu poate o biată pisicuţă să se ducă să 
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moară subt podeaua lui King, fără ca să o 
insulţi cu expresiile tale nesuferite. 

„Dar din ce cauză să fi murit sub podea? 
întreabă Beetle privind \n viitor. 

„Oh, nu vor avea timp să se gândească la 
asta când o vor găsi", zise Stalky. 

„O pisică poate privi un rege", M'Turk 
se rostogoli pe taluz până jos de bucurie că 
găsise această glumă". Pisicuţo, nici nu ştii 
ce folositoare vei fi unor băeţi cu mintea 
înaltă şi sufletul curat". 

„Vor trebui să scoată scândurile din cauza 
ei, cum au făcut când a murit şoarecele acolo. 
Grozavă răsplată, dom'le, mai nimerită nici 
că s'ar fi putut", zise Beetle cu un fluerat. 
„Oh Doamne, numai de aşi putea să-mi opresc 
râsul. 

„Cum miros, cum miros, oh greţoşii", gâfâi 
M'Turk când îşi reluă locul, şi ironia acestor 
cuvinte îl făcii să cadă din nou unii peste 
alţii râzând. „Şi când te gândeşti că toate 
astea le facem pentru onoarea diviziunei. 

„Şi colegii, ţin altă adunare în interesul no
stru", suspină Stalky cu genunchii în şanţ 
şi cu capul în iarbă. „Haideţi să scoatem 
glonţul şi să ne grăbim; cu cât o să fie mai 
iute la locul ei, cu atât o să fie mai bine". 

Făcură ei o operă macabră cu un briceag; 
tot între ei (nu mă întrebaţi care o băgă sub 
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Acesta sa) luară cadavrul şi se întoarseră în 
grabă, Stalky explicând pe drum planul lor 
de acţiune. 

Soarele dela asfinţit, care azvârlea pete mari 
pe plăpumile paturilor, văzu trei băeţi şi o 
umbrelă dispărând în zidul unui dormitor. 
După cinci minute eşiră la lumină, şi după 
ce îşi periară bine hainele, se spălară pe 
mâini şi îşi pieptănară părul, se coborâră la 
ceai. 

,,Eşti sigur că ai împins-o destul de de
parte?" zise pe drum MTurk ex-abrupto. 

„Bine'nţeles, omule, am împins-o până unde 
a ajuns braţul meu şi umbrela lui Beetle. 
Trebue să fie la vre-o 6 picioare; este vâ
râtă drept în mjlocul dormitorului cel mare 
«de sus al lui King. Iată ce poţi numi o fru
moasă poziţie centrală. Ce o să-i afume pe 
băeţi şi pe ai lui Hartopp şi pe ai lui Macrea, 
când o începe să miroasă bine. N'am cuvinte 
să ţi-o spun. Jur că unchiul vostru Stalky e 
un om mare. Iţi dai seama ce om mare este, 
Beetle". 

,,Bine, dar eu am avut întâi ideia, mi se 
pare, numai....". 

„Nu puteai s'o îndeplineşti fără unchiul 
tău Stalky, nu-i aşa?" 
% „Ne-au numit puturoşi timp de o săptă
mână; acum a venit şi rândul lor". 
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„Put, uh, cum put", se auzi o voce pe co-
ridor. 

„Şi ea e acolo", zise Stalky cu mâinele 
pe umerii lor. „Ea e acolo la locul ei, pregă-
tindu-se să le facă surpriza. întâi o să le 
murmure în somn, pe urmă o să explodeze. 
Ptiu, şi ce-o să miroasă! Faceţi-mi plăcerea 
să vă gândiţi 2 minute". Intrară în studiul 
lor într'o tăcere relativă. Pe urmă începură 
să râdă cum numai băeţii de vârsta lor pot 
râde. Râdeau cu capetele pe masă sau aşe
zaţi pe jos, râdeau lungiţi, încârligaţi pe câte 
un scaun, sau agăţându-se de o bibliotecă. 
Se cocoşau de râs. 

Şi în mijlocul acestui râs, Orrin intră cu 
mesagiul din partea pavilionului. 

„Nu te uita la noi, Orrin, şezi jos; nu ştii 
cum te respectăm şi te admirăm". 

„E ceva în fruntea ta curată, înaltă, plină 
de visurile adolescenţei inocente, care ne far
mecă. Parol că e aşa!" 

„Diviziunea m'a trimis ca să dau asta". 
Lăsă pe masă o foaie de hârtie îndoită şi 
se retrase cu faţa posomorâtă. 

„Iată rezoluţia! citiţi-o careva. Sunt bolnav 
de atâta râs", zise Beetle. 

Stalky o desfăcu desgustat. 
„Pfiu, Pfiu! ascultaţi: Diviziunea Prout ob

servă cu mâhnire şi dispreţ atitudinea de in-
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diferenţă adoptată de ocupanţii camerei de 
studiu No. 5 în legătură cu insultele adresate 
Diviziunei D-lui Prout Ia ultimul meeting din 
clasa No. 12 şi în consecinţă, Diviziunea dă 
vot de blam susnumitului studiu. Atâta tot". 

Pisica mi-a însângerat toată cămaşa", zise 
Beetle. 

„Şi eu miros tot numai o pisică", zise Marc 
Turk, cu toate că m'am spălat de 2 ori". 

Aproape că am rupt umbrela lui Beetle când 
am împins-o până sub podele!" 

Situaţia era de aşa fel că nu se mai putea 
vorbi, ci numai râde. In noaptea aceea se făcu 
în dormitor o încercare de demonstraţie în 
contra celor trei. Ei înaintară. 

„Vedeţi care e cusurul vostru, zise Beetle 
cu blândeţe desfăcându-şi bretelele, sunteţi 
cu toţii o turmă de măgari. N'aveţi mai mult 
cap decât nişte insecte.... Nu v'am spus-o noi 
de nenumărate ori. 

„O să vă dăm la câte-şi trei o trânteală 
zdravănă; vorbiţi cu noi întotdeauna de sus, 
par'că aţi fi monitori, strigă unul. 

„O nu, n'o să o faceţi, zise Stalky, „pen
tru că ştiţi că dacă aţi face aşa ceva, aţi 
păţi-o rău, curând sau târziu; noi nu ne gră
bim, avem timp să aşteptăm micile noastre 
răzbunări. V'aţi făcut caraghioşi şi o să vă 
daţi seama până la ce măsură, imediat ce 
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va descoperi King faimoasa voastră rezoluţie. 
Dacă n'oţi plânge de necaz mâine noapte, mă 
prind să-mi înghit pălăria. 

A doua zi, înainte ca clopotul să fi sunat de 
prânz, băeţii D-lui Prout îşi dădură seama 
de prostia ce făcuseră. Decâteori D-l King 
întâlnea membrii răzleţi din această Divizie, 
îi privea cu o înfăţişare exagerată de frică. 
Aveau ei oare intenţia să-1 destitue din postul 
său prin rezoluţii unanime? Care erau oare 
vederile lor în privinţa administraţiei şcoalei? 
Trebuia să le spună, că el s'ar fi grăbit sa le 
adopteze. N'ar fi vrut pentru toată lumea 
să-i ofenseze, dar totuşi bănuia, ba chiar îi 
era foarte teamă că elevii din Divizia sa cari 
nu adoptau nici o rezoluţie, ci în schimb se 
spălau, aveau ei motiv ca să rază. 

King era un om fericit şi diviziunea lui, care 
înfloriâ sub privirea-i veselă, făcu din după 
amiaza aceia o zi friptă secţiei lui Prout. 

Prout însuşi cu figură posomorâtă încer
când să descurce iţele acestei afaceri, se a-
fundâ mereu mai mult în necunoscut. De ce 
să i se atribue diviziunei lui epitetul de pu
turoasă? Intr'adevăr era un lucru de nimic, 
dar învăţase să creadă că fulgii din aer îţi 
arată de unde bate vântul şi că nu există 
fum fără foc. 

In cancelarie se apropie de King cu simţul 
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unui om căruia i se făcuse o nedreptate, dar 
King eră în momente de zeflemea şi îi az
vârli înainte inelele dialecticei sale. 

„Ce ziceţi?" întrebă Stalky la culcare, plim-
bându-se prin dormitoare înainte ca să se 
urce monitorii, „mai aveţi ceva de spus? Bine 
v'a dichisit King, v'a făcut cu ou şi cu oţet, 
iar voi n'aţi putut face altceva decât v'aţi 
strâmbat şi aţi spus: „Da, Domnule; nu, Dom
nule; oh! Domnule; poftim Domnule; voi şi 
Şi cu rezoluţia voastră, fire-aţi de râs. 

Oh, taci Stalky". 
„Ba deloc; sunteţi o turmă de rezoluţio-

nişti şi din toată asta aţi făcut o ciulama. 
Poate că veţi avea deacum înainte buna inspi
raţie să ,ne lăsaţi să ne isprăvim treburile sin
guri". 

Aici băeţii se supărară, şi mai multe voci 
le atraseră atenţia că aceasta nu s'ar fi în
tâmplat dacă ei le-ar fi ajutat din capul lo
cului. 

„Dacă voi trei sunteţi aşa de încrezuţi şi 
vă purtaţi la meeting par'că am fţ o adună
tură de idioţi!" mormăi Orrin cel cu rezoluţia. 

„Dar asta şi sunteţi! Ne-am căznit tot 
timpul ca să facem să intre această moţiune 
în capetele voastre cele tari", zise Stalky. 
Dar nu vă mâhniţi; noi v'am iertat. Sus ini
mile; nu sunteţi voi de vină dacă sunteţi 
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proşti. „Şi astfel îndemânatec întorcând flan
cul inamicului, Stalky sări în pat. 

Noaptea aceea fu cea dintâi noapte amară 
în bucuria băeţilor D-lui King. Printr'un ac
cident datorit curentelor, pisica de sub po
dele nu supără dormitorul sub care sălăşluia; 
ci unul la dreapta acestuia, lăsând să plu
tească în atmosferă o impresie vagă, ce nu 
era încă o ofensă directă. Totuşi, această 
umbră de miros era destul pentru nasul sen-
sitiv şi gustul impecabil al tinereţei. Decenţa 
ne cere să tragem un văl bine desinfectat 
asupra ceiace dormitorul spuse D-lui King, 
şi răspunsurile acestuia. Mândru cu drept cu
vânt de casa al cărui diriginte era, foarte 
minuţios în tot ce privea confortul băeţilor, el 
sosi, mirosi, făcu cercetările de cuviinţă. 
In dimineaţa următoare, un băiat din dormi
torul acela, spuse în taină unui bun prieten al 
său din dormitorul lui Macrea, că erau tur-
burări în diviziunea lui, pe cari King ar fi 
vrut mai bine să le ţie secrete. Băiatul lui 
Macrea avea şi el un bun prieten în pavilio
nul lui Prout, un pustiu ştrengar totdeauna 
gata şotii, care imediat ce prinse acest se
cret, se grăbi să-1 divulge cu o voce ascuţită 
care răsună dealungul coridorului ca un ţipăt 
de cucuvae. 

„Şi când te gândeşti că nouă ne-au spus: 
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„puturoşi" toată, săptămâna. Uite, Harland cel 
mic spune că în dormitorul lui nu se poate 
dormi de miros, ia veniţi". într'un strigăt şi 
un suflet tinerii lui Prout se azvârliră în 
luptă şi în recreaţia dintre ora întâi şi a 
doua, cincizeci de băeţi de 12 ani se hârţuiau 
pe sub ferestrele lui King, în sunetul unei 
melodii al cărui leit motiv era vorba: „pu
turos". 

In camera de studiu, de unde îşi luau căr
ţile pentru ora a doua, —ora de latină cu 
King — Stalky zise: „Auzit-aţi tunul de a-
larmă pe mare? Mi s'a părut mie că a sa 
frunte maiestoasă era cam încruntată la ora 
rugăciunei. Se porneşte hoţoaica noastră. Dacă 
acum fac ei aşa gălăgie, ce o să fie când va 
începe pisica să-şi arate toate talentele". 

„Ascultă, nu spune prostii Beetle, tot ce 
dorim este să stăm departe de această afacere 
scârboasă, ca nişte gentlemeni". 

„E vorba numai de o biată floare ofilită! 
Unde e Oraţiu al meu? Ascultaţi, nu pricep 
de ce miroase întâi în dormitorul lui Rattray? 
Par'că noi o împinsesem subt a lui White", 
zise Mac Turk încreţind fruntea. 

„E o fiinţă capricioasă; probabil că se 
plimbă de colo până acolo". 

„Măi, să fie al dracului; o să fie imposibil 

133 



King la lecţia a doua şi eu nici nu mi-am 
preparat Oraţiu. Veniţi repede!" 

Erau chiar la uşa clasei, cinci minute îna
inte de sunare şi King putea veni dintr'un 
minut într'altul. M'Turk îşi făcîi drum prin-
tr'o cohortă de luptători mici, prinse pe unul 
care era prietenul bun al lui Harland şi-1 
scutură puţin ca să-şi spue povestea. 

Era o istorie simplă, spusă printre lacrimii 
mai mulţi dintre băeţii lui King îl făcuseră 
să se căiască amarnic de indiscreţia sa. 

„O nu-i nimic", strigă cu glas tare Mac 
Turk, „n'a spus altceva decât că miroase urât 
în pavilionul D-lui King. Atâta tot. 

„Ce putregai! urlă Stalky; ştiam asta de 
ani de zile, dar nu era să alergăm de colo 
până colo ţipând că este miros urât. Noi. 
ştim cum să ne purtăm, dacă ei nu ştiu". 

„Prinde un fag Turkey şi vezi dacă e ade
vărat. Braţul lung al lui Mac Turk prinse 
pe unul dintr'a doua inferioară. 

„Mac Turk, te rog dă-mi drumul că nu 
miros, jur că nu miros". 

„Vezi ce rău este să te ştii vinovat?", zise 
Beetle. „Cine ţi-a zis că miroşi?" 

„A ce zici tu că miroase?" Stalky svârli 
pe băeţel în braţele lui Beetle. 

„Nu prea ştiu", zise Beetle strâmbând na-
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sul: „poate a lepră, poate a ciumă, poate chiar 
a amândouă. Dă-1 încolo". 

„Intr'adevăr, Dr. Beetle", zise King, care 
de obicei steteâ la uşa clasei un minut sau 
două la sunarea clopotului. „Iţi suntem re
cunoscători pentru diagnoza D-tale, care ade
vereşte atât pornirea morbidă a minţii D-tale, 
cât şi o totală ignoranţă despre bolile de 
cari vorbeşti cu atâta uşurinţă. O să încercăm 
acum cunoştinţele D-tale într'altă direcţie". 

Ora de lecţie fu veselă, dar în graba lui ca 
să caterisească pe Beetle, King uită de-abine-
lea să-i dea de scris pedeapsa şi în acelaş 
timp îi îmbogăţi vocabularul cu mai multe ad
jective cari puteau fi folositoare. 

Beetle eră mulţumit, şi se aplică serios în 
ora a treia (algebra cu Hartopp) să compue 
un poem intitulat: „Casa leproşilor". 

După masă King îşi luă băeţii să facă bae 
dealungul ţărmului. Era un lucru hotărât de 
mult; dar el ar fi dorit din suflet să nu se 
ţie de promisiune, căci toată diviziunea lui 
Prout se înşirase în curte ca să-i aplaude şi 
să-i prea-mărească pentru această faptă lău
dabilă. 

In lipsa sa, nu mai puţin de jumătate şcoala 
făcu irupţie în dormitorul cu pricina ca să-şi 
dea seama de situaţie. Pisica făcuse progrese 
în aceste ultime 12 ore, dar după descripţia 
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martorilor întorşi dela faţa locului, un câmp 
de luptă nu ar fi fost mai dihai a cincea zi 
după bătălie. 

„Pe cuvântul meu de onoare, se poartă 
ca o mândreţe de fată", zise Stalky. 

„Aţi mai mirosit voi aşa ceva? Şi încă n'a 
început să parfumeze în dormitorul lui White". 

„O să ajungă ea acolo; n'a avut vreme", 
zise Beetle. O să se caţere peste tot ca o ederă 
vioae. Dar ce adunătură de leproşi. Nici o 
casă nu are dreptul să devie un obiect de re-
pulsiune pentru nasurile unor băeţi decenţi, 
cu sufletul curat şi mintea înaltă". 

„Voi nu ardeţi de remuşcare şi de părere 
de rău, nu-i aşa?" zise M'Turk pe când se 
grăbeau să întâlnească divizia ce se'ntorceâ 
dinspre mare. 

King dezertase, deci conversaţia nu era o-
prită. împrejurul frontului se'nvârteau o 
droaie de hârţuitori — din toate diviziile — 
alergând, sau reluând formaţia, strigând, ocă-
rând. 

Pe flanc veneau Hopliţii — băeţi mari cari 
asvârleau o glumă după alta — glumele simple 
şi primitive ale epocei de piatră. Cei trei 
din urmă măriră rândurile acestor din urmă, 
liniştiţi. 

„Priveşte puţin la ei, ce aer inocent au", 
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zise Stalky". Nu poate să fie Rattray; nu-i 
aşa Rattray?" 

Nici un răspuns. 
„Rattray dragă? Pare că e plictisit de ceva. 

Ascultă omule, noi nu îţi purtăm sâmbe
tele din pricina săpunului care ni l-ai trimis 
săptămâna trecută, nu-i aşa? Fii deci vesel, 
Rat. Nu pune la inimă întâmplarea asta. Vina 
trebue să fie a unora din puşti. Dar urât 
mai miroase la voi! 

m 

„Nu vă duceţi îndărăt în casă, nu-i aşa?" 
întrebă M'Turk. Asta doreau. Victimele mai 
presus de ori şi ce. „Nu puteţi să vă închi
puiţi cum duhneşte acolo! Bine, dacă aţi mi
rosi şi voi ca de obicei n'aţi simţi nimic, dar 
după această curăţenie generală şi aerul proa
spăt de pe ţărm, chiar vouă o să vi se în
toarcă inima pe dos. De ce nu vreţi să vă 
instalaţi pe deal, peste noapte? V'am aduce 
pae; ce ziceţi, mergem?" 

Divizia înainta mai repede în sunetele cân
tecului „Cadavrul lui John Brown" cântat de 
camarazii devotaţi şi se baricada în sala de 
meditaţii. Stalky trase cu creta pe uşă o cruce 
mare cu cuvintele: „Dumnezeule aibi milă 
de noi!" şi o lăsă acolo ca să o găsească 
King. 

In noaptea aceea vântul îşi schimbă di
recţia şi aduse un miros de cadavru în dormi-
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toarele lui Macrea; în consecinţă băeţii în. 
cămăşi de noapte bătură în uşa de separaţie 
dintre amândouă diviziile, implorând pe băe
ţii lui King să se spele. Studiul No. 5 se duse 
în clasă la ora a doua, având fiecare câte o-
litră de camfor în buzunare; şi King pru
dent, nu ceru nici o explicaţie. Ii ţinti câteva 
minute şi le dădu drumul. Aşa Beetle avu. 
vreme să mai isprăvească un poem în camera 
de studiu. 

„Acum întrebuinţează fenol. Asta mi-a 
spus-o Malpas", zise Stalky. „King crede că 
e de vină canalizarea. 

„O să aibă ea nevoe de mult fenol", zise 
M'Turk. Nu le face rău să'ncerce. Asta îl îm
piedică pe King să se agite într'alte direcţii".. 

„Am avut impresia, o jur, că era să mă 
omoare când am strâmbat din nas adineauri". 

„Dar când pufăia Burton către mine, se 
făcea că nu vede şi nu-1 împiedeca nici pe 
Alexandru să urle: „Puturoşii", în clasa noa
stră, înainte.... înainte să le fi dat noi doc
torie". 

„Atunci nu ştia să-şi arate dinţii", zise 
Stalky. „De ce era supărat pe tine, Beetle?" 

„A, asta a fost o idee a mea. II ţineam în. 
furculiţă. Ştii că glumeşte totdeauna compa-
rându-mă cu savantul Lipsius"... 
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„Care la vârsta de 4 ani... Acela?", întrebă 
MTurk. 

„Da. De câteori aude«că am scris o poemă. 
Când m'am aşezat jos i-am murmurat lui Bur
ton: „Ce mai face savantul nostru Lipsius?" 
Burton rânji ca o cucuvae măcar că nu ştia 
despre ce vorbeam, dar King pricepu foarte 
bine; de aceia ne-a şi dat afară aşa repede. 
Acum tăcere. Eu scriu balada savantului Lip
sius". 

„Fereşte-te de a scrie ceva vulgar într'ânsa", 
zise Stalky. „Pentru nimic în lume n'aş vrea să 
fim vulgari într'o ocazie atât de fericită". 

„Bine înţeles că nu. Care dintre voi poate 
sa-mi dea o rimă pentru groapă de gunoi?" 

La masa profesorilor King făcu lui Prout 
discursuri acre despre băeţii cu mintea per
versă, cari întrebuinţau puţinele şi lugubrele 
lor talente ca să sape disciplina şi să conrupă 
pe colegii lor, ca să-şi petreacă vremea dând 
curs imaginaţiilor lor obscene. 

„Dar nu aveai această părere când divi
ziunea D-tale îi numea pe băeţii mei „putu-
roşi". Dacă nu ne-ai fi asigurat că nu te 
amesteci niciodată în afacerile altor divizii, 
mi-ar veni să cred că vreo câteva observaţii 
de-ale D-tale au dat naştere la această afa
cere absurdă". 

Prout răbdase mult, căci de obicei, King 

- 139 — 



dădea drumul la masă inspiraţiei sale sar
castice. 

„Dumneata ai vorfeit întâi cu Beetle, nu-i 
aşa? Era vorba de bae şi de cei cari se tem 
de apă", spuse capelanul şcoalei. „Eu no
tam loviturile de criket în pavilion în ziua 
aceea". 

„Se poate să fi spus ceva în glumă; nu-mi 
pot aminti toate observaţiile pe care le las 
să cadă câteodată când sunt cu băeţii. Ştim 
foarte bine că nu e Beetle aşa de sensibil ca 
să se simtă atins". 

„Se poate; dar el sau grupul lui — şi rezul
tatul e acelaş — au un talent diavolesc ca 
să descopere punctul sensibil al fiecăruia, vă 
mărturisesc că eu prefer să-mi dau puţină 
osteneală ca să-mi conciliez studiul No. 5; 
poate că e slăbiciune din partea mea, dar 
cred că sunt singurul om acî pe care nu l'au 
înebunit cu atenţiile lor". 

„Aceasta este afară din subiect — eu mă 
măguleesc că sunt singurul care ştiu să mă 
port cu ei aşa după cum se iveşte ocazia, dar 
dacă ei se simt susţinuţi de acei cari ar trebui 
să fie de o imparţialitate absolută, atunci 
pot spune că soarta mea este foarte crudă. 
Printre toate lucrurile pe care le reprob, cel 
dintâi este nelealitatea între noi". 
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Membrii adunării se priviră cu coada ochiu
lui şi Prout se roşi. 

„De această vină, declar cu hotărâre că nu 
sunt vinovat", zise el. „Recunosc de fapt că 
eu personal îi reprob pe toţi trei, deci nu 
se cade ca să..." 

„Cât timp ai să îngădui acest lucru?" zise 
King. 

„Dar bine înţeles, zise Macrea, părăsin-
du-şi aliatul său obişnuit, numai D-ta eşti 
de blamat King! Nu poţi să-i faci pe ei res
ponsabili de mirosul care este în casa D-tale. 
Ştii că băeţii mei au început să se plângă". 

„La ce poţi să te aştepţi, când ştii cum sunt 
băeţii? Se folosesc întotdeauna de o întâm
plare picată din cer şi pentru ei binevenită", 
zise micul Hartopp. „Dar la urma urmei, ex-
plică-ne în ce constă pacostea căzută peste 
dormitorul D-tale 

Domnul King explică, că aşa cum îşi făcuse 
el o regulă în viaţa sa de a nu se amesteca 
niciodată în diviziunea vreunui coleg, nădăj
duia că nici colegii să nu se amestece la el 
într'un mod prea făţiş. Dacă această ches
tiune îi interesa, — aci capelanul scoase un 
suspin obosit — el putea să-i asigure că luase 
toate măsurile pe care cu judecata lui simplă 
le crezuse de cuviinţă. Mai mult încă, chel-
tuise dela el, pe dezinfectante, sume care se 
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urcau la o cifră pe care prefera să nu o spue; 
şi făcuse aceasta pentru că ştia dintr'o amară 
experienţă, că administtaţia colegiului eră în
ceată, chiar tot atât de incapabilă ca şi di
recţiunea unor divizii, care acum găseau cu 
cale să-i judece acţiunile lui. După un scurt 
rezumat al carierei sale şcolare şi menţiunea 
tuturor titlurilor sale, se retrase ca vântul, 
trântind uşa. 

„Ei, zise capelanul, viaţa noastră este o 
viaţă meschină, fraţii mei, Dumnezeu să ajute 
profesorilor că au mare nevoe". 

„Recunosc că nu-mi plac băeţii aceia". — 
Prout înţepa faţa de masă cu furculiţa, „şi 
n'am pretenţia să fiu un om temut; dar mărtu
risesc că nu văd de ce aş lua măsuri contra 
lui Stalky şi celorlalţi, pentru că s'a întâm
plat lui King să... să...." 

„Să cadă în groapa pe care ţi-a săpat-o", 
zise micul Hartop. Bine înţeles, Prout. Nimeni 
nu te acuză pe D-ta că azmuţi elevii unei 
diviziuni contra alteia". 

„Ce viaţă meschină! ce viaţă meschină", 
zise capelanul sculându-se". Mă duc să co
rectez caetele de franceză". 

„Lasă că nu-i nimic; până la masă King 
va face câteva glume pe socoteala unui elev; 
ne va repetă fiecare din vorbele sale şi toate 
se vor linişti". 
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„Dar băeţii aceştia sunt ei într'adevăr chiar 
aşa de negri la suflet?" 

„Aş, vorbă să fie"; zise Hartop. „Dacă te 
gândeşti niţel, vei vedea Prout, că această 
abundenţă precoce de imagini obscene, de care 
se plânge King, nu există decât în mintea lui. 
El a ascuţit o săgeată care s'a întors în contra 
lui; bineînţeles că nu-i convine. Veniţi un 
minut în vestiar; în general nu trebue să spio
năm copiii, dar dracii noştri sunt probabil pe 
cale să reamintească elevilor lui King, neno
rocirile lor. Veniţi, spiritele mici se complac 
în lucruri mici". 

Cămăruţa din dosul săîei de mâncare nu 
servea decât de vestiar. Ferestrele erau cu 
geamuri mate, nu se putea vedea afară, dar se 
auzea tot ce se petrece pe pietrişul din faţa 
şcoalei. Un pas uşor şi prudent eşî din stu
diul No. 5. 

„Rattray" pe jumătate şoptit — studiul lui 
Rattray dădea în partea aceia, — „nu ştii 
dacă D-l King e pe aicea? Am o „M'Turk 
şiret nu'şi isprăv îfraza. 

„Nu, a eşit", răspunse Rattray fără să se 
gândească. 

„Ha, ha, savantul Lipsius s'a dus să se 
aerisească. Alteţa sa regală a plecat să se de
zinfecteze". Mac Turk se urcă pe balustradă, 
unde stătu căţărat ca o cioară. 
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„Şi în tot colegiul nu era putoare ca pu
toarea din casa lui King, iar mirosul era în
grozitor şi nimeni nu ştia de unde venea. 
Nimeni, afară de King. Şi el pe puşti îi spălă 
privatim et seriatim. Şi-i spălă în lacul Hesh-
bon, cu şorţul încins peste mijloc. 

„Taci din gură, irlandez idiot". 
Se auzi o minge de golf pe pietriş. 
„Nu te supăra, Rattray, am venit să stăm 

de vorbă cu tine. Vino şi tu Beetle, domnii 
sunt acasă, nu miroşi?" 

„Dar unde este şeful mirosurilor pestilen
ţiale? Un adolescent cu mintea înaltă şi su
fletul curat, nu ar trebui să se aventureze în 
apropierea acestei case în momentul de faţă. 
A eşit? nu face nimic! O să fac cât voi putea 
mai bine, Rattray, sunt în loco parentis în 
acest moment". 

(„Asta e pentru D-ta Prout", şopti Macrea, 
căci Prout obişnuia această formulă). 

„Am să-ţi spun câteva cuvinte, tânărul meu 
prieten, avem ceva de vorbit împreună". 

Prout începu să rază, Beetle prefăcându-şi 
vocea, alesese o frază favorită de a lui King. 

„Iţi repet Domnule Rattray, că avem ceva 
de vorbit între noi. Şi discursurile noastre 
nu vor trata despre lucruri cari put, — căci 
acest cuvânt este repulsiv şi obscen. Noi vom 
studia, — dacă bine voiţi domnule Rat-
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"tray — ceiace îndrăznesc să sper, noi vom 
studia... cum să spun?.... această scabroasă 
revelaţie a unei descompuneri latente. Ce 
mă mâhneşte mai mult, nu este atât indecenţa 
cu care vă plimbaţi, încărcaţi cu acest putre
gai". (Inchipuiţi-vă acest discurs întrerupt de 
mingile pe care le asvârleâ Rattray fără să 
nemerească) ,,ci imoralitatea cinică a faptului 
că vă simţiţi bine în mijlocul acestor miro
suri detestabile. Departe de mine ideea de a 
mă amesteca în cadrele altei diviziuni. 
„Doamne", zise Prout, „dar este King în 
persoană". 

„Fiecare linie, fiecare cuvânt. Ascultaţi, 
zise micul Hartop. 

„Dacă aş spune mirosiţi, cum o fac să 
presupună aluziile câtorva indivizi de cea mai 
joasă speţă, ar fi să nu spun nimica. In 
lipsa iubitului vostru director de pavilion, pe 
care nimeni nu-1 stimează mai mult decât îl 
stimez eu, voi proceda să explic — dacă îmi 
permiteţi, — puterea, enormitatea inegalată,—' 
duhoarea fetidă a puturoşeniilor — permi-
teţi-mi să spun vorba pe care o întrebuinţau 
bătrânii — a puturoşeniilor, Domnule, cu care 
aţi găsit de cuviinţă să vă... casa. Ah, am uitat 
ce vream să mai spun, dar nu-i nimic; eră 
foarte frumos. Nu ne mulţumeşti Rattray, că 
ne dăm atâta osteneală ca să te educăm? Nu 

- 145 -



mulţi băeţi ar fi făcut asta, dar noi suntem 
oameni recunoscători". 

„Teribil de recunoscători", mormăi M'Turk. 
„Nu uităm săpunul. Noi suntem politicoşi. De 
ce nu eşti şi tu politicos Rattray?" 

„Hallo", Stalky sosi cu şapca pe o ureche 
„Ţineţi o predică acestor fiinţe? Grozav mă 
tem că nu mai se poate spera ridicarea lor, 
Rattray! White! Perown! Malpas! Nu răs
pund. Dar asta e îngrozitor! Cu adevărat în
grozitor! Scoateţi-vă morţii deacolo, leproşi
lor, răpciugoşilor". 

„Dacă credeţi că aveţi haz, vă înşelaţi", 
zise Rattray scos din sărite de ultimile re
plice. „E vina unui şobolan sau aşa ceva, sub 
podea. O să fie desfăcută mâine". 

„Nu'ncercaţi să asvârliţi vina pe un biet ani
mal, care nu poate să se apere, şi încă pe un 
animal mort. Am oroare de echivoc, pe su
fletul meu, Rattray...". 

„Aşteptaţi, Hartopple n'a spus încă nici
odată pe sufletul meu, în toată viaţa lui", zise 
Beetle cu severitate. 

„Aha", zise Prout lui Hartopp. 
„Pe cuvântul meu de onoare, Domnule, pe 

cuvântul meu de onoare, m'am aşteptat la 
lucruri mai bune dela D-ta Rattray; nu poţi 
să-ţi recunoşti faptele ca un bărbat? Am arătat 
eu vreodată neîncredere în D-ta?" 
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„Nu este obrăznicie", zise încet micul Har-
topp, ca şi când ar fi răspuns unei chestiuni 
pe care nimeni nu i-o pusese", e o copilărie, 
numai copilărie". 

„Şi aceasta era diviziunea", Stalky trecu 
dela vocea lui în cascadă de sunete vesele, 
la un ton serios şi aproape tragic. „Iată, iată 
groapa cu gunoi care îndrăznea să ne nu
mească pe noi puturoşi. Şi acum încearcă să se 
apere dosindu-se după un şoarece mort! Mă 
plictiseşti, Rattray, mă revolţi, mă iriţi mai 
mult decât aş putea să-ţi spun! Mulţumesc! 
lui Dumnezeu, eu sunt un om calm...". 

„Aceasta e la adresa D-tale Macrea", zise 
Prout. 

„Aşa mi se pare, zău". 
„Dacă n'aş fi, mi-ar fi greu să mă reţin vă

zând aerul D-tale batjocoritor". 
„Cave", zise Beetle încet. 
Văzuse pe King, care înainta maiestos prin 

coridor. 
„Ce faceţi voi aici, prietenii mei?" începu 

profesorul. „Aveam o vagă ideie, corectaţi-mă 
dacă mă înşel" (colegii lui King cari ascultau 
pufniră toţi de râs) „că dacă v'aş fi întâlnit 
la uşa pavilionului meu, v'aş distribui diverse 
pedepse şi penalităţi". 

„Domnule, zise Beetle, eram pe punctul de 
a plecă la plimbare". 
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„Şi v'aţi oprit în drumul vostru să vor
biţi cu Rattray". 

„Da, Domnule", zise Rattray ieşind din 
odaia sa de studiu, „ne asvârleam mingi de 
golf". 

„Acest Rattray e mai diplomat decât cre
deam", zise Hartopp. „N'a spus nimic care 
să nu fie adevărat; ia în seamă morala asta 
Prout. 

„Oh, vă jucaţi împreună, nu-i aşa? ei bine, 
trebue să-ţi declar că nu te felicit pentru 
alegerea prietenilor D-tale. Bănuesc că vă ţi
nea unul din discursurile libidinoase cu cari 
au fost aşa darnici în ultimul timp. Te-aş 
consilia în mod serios să-ţi observi mai bine 
prietenii altădată; ridică te rog mingile". Şi 
trecu înainte. 

A doua zi, Richards, care fusese tâmplar 
în marină şi căruia îi se încredinţau micile re
paraţii, primi porunca de a desface toată po-; 
deaua dormitorului; D-l King susţinea că tre
bue să fi murit vre-o vietate acolo. 

„Nu este de loc nevoe să neglijăm lucrările 
noastre din cauza unui incident atât de neîn
semnat. Sunt cu totul convins că spiritele mici 
se complac în lucruri mici; dar asta nu împe-
decă nimic. Am decretat ca podelele să fie 
scoase sub direcţia lui Richard. N'am nici o 
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îndoială că va fi un obiect extrem de intere
sant pentru o speţă de inteligenţe rău por
nite. Dar orice băiat din diviziunea mea sau 
dintr'alta care va fi găsit pe scările dormitoru
lui, se va condamna, ipso facto, la 300 linii". 

Băeţii nu se adunară pe scări, dar cei mai 
mulţi aşteptară dinaintea pavilionului lui King. 
Făcură pe Richard să promită că va strigă 
dela fereastra mansardei, şi dacă era posibil 
că va arătă corpul. 

„Este o pisică, o pisică moartă", obrazul 
lui Richard se arătă stacojiu la fereastră. Stă
tuse în odaia funebră, pe genunchi, destul 
de mult. 

„Dă-o încolo de pisică", zise M'Turk; „tre-
bue să fie un pustiu mort. Trei urale pentru 
puştiul mort al lui King. 

Uralele fură viguroase. 
„Arat-o, arat-o, lasă s'o vedem", ţipară cei 

mici. „Dă-o vânătorilor de ploşniţe. Pisica a 
privit pe Rege... şi d'aia a murit!! Huş! Ia! 
Miau! Iau! Fs . ! " Erau câteva din ţipetele 
cari urmară. 

Richard apăru din nou: „Este cam", se 
opri brusc, „a... murit de mult". Şcoala se tă
văli de râs. 

„Haide, veniţi să ne plimbăm", zise Stalk)' 
după o pauză bine socotită. „Afacerea asta 
este foarte desgustătoare şi să sperăm că le-
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proşii ăştia n'o să reînceapă aşa curând". 
„Să reînceapă ce?" strigă furios un băiat 

dintr'ai lui King. 
„Să omorâţi o biată pisică nevinovată, ori 

de câteori aveţi poftă să staţi nespălaţi. E 
şi greu să spui care miroase mai urât. Eu 
prefer pisica. Nu te supăra chiar aşa tare. Ce 
te duci să faci, Beetle". 

„Mă duc să râd, mă duc să râd toată după 
amiaza; niciodată nu o să râd cum o să râd 
astăzi. Să mergem să ne ascundem în grota 
noastră". 

Jos în subsol, în odaia unde se fac ghetele, 
gazul pâlpâie şi Richards, înconjurat de ta
câmul lui de perii, ţine un discurs lui Oke, 
care serveşte la masa profesorilor, lui Gumbly 
dela masa băeţilor şi Lena cea blândă dela 
spălătorie. 

„Da, chiar aşa cum vă spun; te trăsnea nu 
altceva. Aproape că m'a dat jos pe mine, vă 
spun, dar am căutat în sus şi în jos, am scos-o 
de acolo şi am făcut totul curat, măcar că mi
rosea mai rău ca apa murdară din fundul va
porului. 

„Se vede că a murit alergând după şoareci, 
sărăcuţa", spuse Lena. 

„Atunci pisica asta alerga după şoareci alt
fel decât toate pisicile de pe lume, Lena. 
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Când am ridicat duşumeaua, stătea lungită' 
pe spate; am întors-o şi ce să vezi, toată spi
narea eră albă de varul strâns dintre podele 
şi duşumea. 

Iac-aşâ cum îţi spun. Şi subt ea, avea un 
fel de perniţă strânsă din varul pe care-1 îm
pinsese alunecând acolo tot pe spate. Pisicile 
nu aleargă după şoareci lunecând pe spinare, 
Lena. Cineva a împins-o deadreptul acolo 
unde era, cât a putut mai departe. Pisicile 
nu-şi fac perniţe ca să se culce să moară! A 
fost împinsă acolo până când nu se răcise 
bine". 

„Oh! multe mai ştii şi Dumneata; să-ţi 
spun eu, eşti prea deştept ca să trăeşti mult. 
Să te grăbeşti să te'nsori, să nu mori neîn
surat", zise Lena, logodnica lui Gumbly. 

„Am învăţat şi eu câte ceva înainte ca să 
fi fost născute al-de fete pe care le cunosc. 
Şi pe urmă am fost în marina M. S. Regina 
Victoria, unde te'nvaţă să deschizi ochii mari 
şi să nu uiţi ce ai văzut. Du-t' dă-ţi vezi de 
treabă, Lena". 

„Nu zău, tot ce ne-ai spus e adevărat?" 
întrebă Oke. 

„De ce mă'ntrebi dacă nu crezi ce-ţi spun? 
Era găurită de glonţ dintr'o parte într'alta 
Şi avea două coaste rupte. Am văzut-o eu când 
am întors-o. Sunt ei şireţi, zău sunt şireţi;, 
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dar nu sunt mai şireţi decât bătrânul Ri
chards. Era cât p'aci să spui, dar... A spus 
el că nu ne spălăm niciodată? a zis-o! I-a 
lăsat pe ştrengarii ăia toţi să ne zică puturoşi? 
I-a lăsat. Las' că bine i-a făcut". 

Richards scuipă pe o ghiată şi'ncepu să 
frece tare, râzând cu poftă. 
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IMPRESiONIŞTIL 



"gflOtegt̂ sf̂ S; 

lmpresioniştii. 

E r ă într'o Sâmbătă seară; veniseră în bi
roul Capelanului să fumeze toţi patru diri-
ginţii şi cele trei pipe de lemn de trandafir al 
căror fum se ridica prieteneşte, împreunân-
du-se cu acela a unei ţigări de foi, dovedeau* 
diplomaţia iscusită a reverendului John Gi-
lett. De când cu descoperirea pisicii, d-lui 
King i se părea că intenţia tuturor eră să-şi 
bată joc de el, chiar şi acolo unde nici vorbă 
nu era de aşa ceva. Reverendul John, servind 
de tampon între ei, timp de o săptămână îşi 
dăduse toate silinţele ca să întoarne buna în
ţelegere. Reverendul era gras, îşi rădea barba, 
păstrând numai o mustaţă mare, avea o fire 
calmă, imperturbabilă, iar cei cari nu-1 iubeau 
de loc nu găseau de spus altceva decât că. 
este un jezuit viclean. 
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Spectacolul ce-1 avea dinainte îl făcea să 
surâdă cu blândeţe celor patru oameni greu 
încercaţi cari îşi spuneau necazurile fără prea 
multă amărăciune. 

Când conversaţia se întoarse asupra acestui 
subiect mai spinos, el spuse: „Băgaţi bine de 
seamă că nu aduc nici o acuzare. Dar e cu
rios. De câte ori s'a luat măsuri contra ca
merei de studiu No. 5, consecinţele au fost 
dezastroase pentru cel care le-a luat". 

„Eu nu pot să admit aşa ceva: zilnic îl 
admonestez pe stimabilul Beetle, pentru bi
nele lui; iar pe camarazii săi tot aşa". 

„Să nu vorbim de cazul d-tale, King; adu-ţi 
aminte ce ţi-s'a întâmplat acum vre-o doi ani. 
Ţii minte când le-aţi luat urma, d-ta şi Prout 
ca să-i prindeţi făcându-şi un adăpost în afară 
de limitele şcoalei? Ai uitat de Colonelul 
Dabney?" 

Ceilalţi râdeau. D-lui King nu-i prea plă
cea să-şi amintească de scurta lui carieră de 
braconier. 

„Acesta e un exemplu printre multe altele. 
Altă dată, când aveai apartamentul subt odaia 
lor, — ţi-am spus eu să nu te vâri în vizuina 
ursului! — i-ai dat afară din odaia lor...". 

„Pentrucă făceau un sgomot asurzitor, Gi-
lett, nu cred că-1 încuviinţezi când...". 

„N'am spus altceva decât că i-ai dat afară. 
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In aceiaşi seară se întâmplă ca biroul dumitale 
să fie devastat". 

„De către Tigvă de iepure, care eră pe 
drum, beat turtă", zise King. „Dar ce are 
această întâmplare de aface cu...". 

Reverendul John continuă. 
„Insfârşit, ei se simt ofensaţi de aluziile 

cari se fac la curăţenia lor personală, — un 
subiect asupra căruia băieţii de vârsta lor 
sunt foarte simţitori. Foarte bine. Şi acum ob
servaţi vă rog, cât de bine se potrivesc la fie
care dată, represaliile cu faptul care le-a pro
vocat. O săptămână după ce elevii dumitale 
i-au calificat de puturoşi, casa d-tale s'a întâm
plat să fie infectată de o pisică moartă, care 
îşi dă ultima suflare tocmai în locul unde pu
tea să devie mai supărătoare pentru d-ta. Să 
fie iarăşi coincidenţă? 

Rezumez: Ii acuzi că nu respectă regula
mentul în privinţa limitelor. Printr'un lanţ de 
circumstanţe, fie că ei sunt sau nu la capătul 
celalt al lanţului — D-ta şi cu Prout aveţi 
aerul că aţi călcat un domeniu particular. Ii 
dai afară din studiul lor şi cabinetul d-tale 
este devastat. Paralela cazului acesta am mai 
arătat-o. Ce mai spuneţi?" 

„Pisica se găsea subt dormitorul lui White;" 
răspunse King, „cum acolo podeaua este 
d u blă, n'ar fi putut nimeni, chiar dintre cei 
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dela mine din internat, să ridice duşumelele 
fără să lase urme. Cât despre Tigvă de Ie
pure, a fost dovedit că în seara aceia se îm-
bătase peste măsură de rău". „Nici n'am vrut 
să spun altceva decât că întâmplarea se în
toarce întotdeauna în favoarea lor. Mie perso
nal îmi sunt foarte simpatici şi cred că mă 
bucur de o oarecare consideraţie din partea 
lor. Mărturisesc că-mi place când îmi spun 
„Padre". Eu trăesc în pace cu ei, aşa că nu 
mă onorează cu spovedanii de hoţii închi
puite". 

„Vrei să vorbeşti de întâmplarea lui Ma
son?" întrebă Prout. „Iată un lucru cu desă
vârşire scandalos. Ideea mea era că Directorul 
ar fi trebuit să intervină mai energic în chestia 
asta. Mason a putut să se înşele odată, dar 
este un om conştiincios şi sincer". 

„Declar că nu sunt de părerea d-tale Prout", 
zise Capelanul. „Găsesc că a dat prea repede 
crezământ unei stupide istorii de furtişag,, 
după mărturia unui simplu băiat fără să con
troleze dacă avea ceva adevărat într'însa. Eu 
cred că a meritat ce i s'a întâmplat". 

„Dar ei au luat în râs cu premeditare sen
timentele foarte respectabile ale lui Mason", 
zise Prout; „o vorbă de mi-ar fi spus mie, ar 
fi descurcat toată afacerea. Dintr'asta şi-au fă
cut o distracţie: au preferat să-1 pue pe bietuL 
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om într'o situaţie ridicolă, şi l-au amăgit, pro
fitând de faptul că nu eră în curent cu carac
terul şi cu reputaţia elevilor din şcoală". 

„Poate", răspunse King", dar eu nu aprob 
Pe Mason, tocmai pentru motivul pe care 
Prout îl invoacă spre lauda lui. Face prea 
mult zel". 

„Tradiţiile noastre criminale nu vorbesc de 
furtişaguri! în interiorul şcoalei, cel puţin". 

„Această declaraţie, venind din partea unui 
diriginte a cărui elevi au răpit şapte animale 
nevinovaţilor alegători din Northam, are haz", 
observă D-l Macrea. 

„Asta nu înseamnă nimic", zise Hartopp 
fără să roşească. „A lua la goană animalele, 
a mută din loc gardurile, puţin braconaj, vâ
nătoarea uliilor pe râpe, iată distracţiile cari 
ne salvează". 

„Sunt pozne cari fac mai mult rău liceu-
lui...", începu Prout. 

„Decât infracţiuni mai grave cari ar putea 
fi înăbuşite în interiorul liceului? Bine înţeles, 
reputaţiunea noastră printre fermieri este de
plorabilă; totuşi prefer greşelile acestea altor 
greşeli". 

5,Ca să revenim la băieţii de care eră vorba, 
P°t fi cumsecade, dar sunt prea puţin copilă-
r°?i pentru vârsta lor; nu sunt la fel ca toţi 
băieţii, şi, după ideia mea, na te poţi bizui 
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pe ei. Am impresia că năsdrăvăniile lor, prea 
bine reuşite, pot avea un efect imoral asupra 
viitorului lor şi îi pot încuraja să facă mai 
târziu greşeli mai serioase. Nici eu nu ştiu 
ce cale să urmez. Poate că ar trebui să-i 
despart". 

„Asta poţi s-o faci, bine înţeles, dar au stat 
tot împreună şase ani de zile; eu unul nu 
m'aşi apuca de aşa ceva", zise Macrea. 

„Ei zic întotdeauna „noi" ca jurnaliştii, in
terveni King cu ifos. „Asta mă plictiseşte pe 
mine. — Corkran, unde ţi-e tema?" — „N'am 
isprăvit-o încă, d-le profesor; o să v'o adu
cem peste câteva minute". — Şi aşa mai de
parte. Toţi trei fac la fel". 

„Acest „noi" are şi el un cântec", zise micul 
d-1 Hartopp. „Ştiţi că eu le predau trigono-
metria. M'Turk mai pricepe poate de ce e 
vorba, dar imediat ce vorbeşti de sinus şi co
sinus, Beetle nu mai înţelege o iotă, copiază 
după Stalky pentru care matematicile sunt o 
bucurie". 

„De ce îi laşi să facă asta", întrebă D-l 
Prout. 

„Se corectează toate la examen. Beetle îmi 
dă o foaie aproape albă şi contează pe com
poziţia de engleză ca să-1 scape. La mine în 
clasă cred că-şi petrece timpul făcând ver
suri...". 
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„Dacă ar da Dumnezeu să-şi facă şi ver
surile latine cu acelaş zel, aşi fi fericit", zise 
d-1 King, sculându-se brusc. „Cu excepţia lui 
Stalky, Beetle fabrică hexametrii cei mai bar
bari pe cari i-am văzut vre-o dată". 

„La ei munca este organizată", zise Ca
pelanul; „Stalky face matematicile, M'Turk 
latina şi Beetle lucrează engleză şi franceză 
pentru toţi. Cel puţin, tot timpul cât a stat la 
infirmerie, luna trecută...". 

„Făcând pe bolnavul", întrerupse Prout. 
„Tot ce se poate, — am constatat că tra-

ducţiile lor din „Le roman d'un jeune homme 
pauvre" erau mai slabe. 

„Găsesc că este cât se poate de imoral; de 
aceia am fost întotdeauna contra sistemului 
de studii separate". 

„In toate camerele de studii se ajută elevii 
unii pe alţii, dar studiul No. 5 a făcut o re
gulă generală din acest obiceiu", zise Har-
topp. „Au ei sistemele lor în toate". 

„De altfel o şi mărturisesc", zise reverendul 
John. „Am văzut pe Beetle şi pe Stalky go
nind pe M'Turk în sus pe scară ca să-1 pună 
să transforme în versuri latineşti Elegia lui 
Gray, pe când ei se duceau la foot-ball". 

„Asta însemnează să copiezi în mod siste
matic", zise Prout cu o voce din ce în ce mai 
cavernosa. 
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„Ce să-i faci, fiecare cu aptitudinile lui; nu 
poţi să înveţi o vacă să cânte la vioară", zise 
Hartopp. 

„Dar ei ştiu că aceasta este o înşelătorie". 
„Ascultaţi, mă rog; ceia ce am vorbit ră

mâne între noi, nu-i aşa?", zise Capelanul. 
„Dar Gilett, zici că i-ai auzit cum îşi împăr-

ţeau lucrul", insistă Prout. 
„Doamne Sfinte! Pentru nimic în lume n'aşi 

vrea să mă aduci pe mine martor în chestia 
asta. Hartopp a spus şi el acelaş lucru. Dacă 
vre-o dată ar afla că i-am trădat, s'ar strică 
raporturile între noi, şi asta m'ar mâhni gro
zav". 

„Găsesc că în chestia asta arăţi cam multă 
slăbiciune", zise Prout, privind în juru-i să 
vadă dacă este aprobat. „Ar fi mai bine dacă 
le-am suspendă şedinţele din camera lor de 
studiu, pentru cât-va timp, cel puţin. Nu cre
deţi că i-am vindeca de acest obicei?". 

„Oh, măcar câtă-va vreme", zise Macrea, 
„de-ar fi numai ca să vedem dacă teoria lui 
Gilett este justă". 

„Stai liniştit Prout. Dacă nu-i laşi în pace, 
o să ai neplăceri, şi, ce este mai plicticos, o 
să fie supăraţi şi pe mine. Sunt prea gras ca 
să rabd să mai fiu sâcâit de nişte zvăpăiaţi. 
Unde aţi plecat?". 

„Aşi, asta n'ar îndrăzni-o niciodată! Dar 
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eu mă retrag să reflectez la toate aceste ches
tiuni. Ei ştiau foarte bine că nu trebuie să 
copieze unul după altul, şi mă duc să soco
tesc care ar fi calea de urmat". 

„E capabil să le ceară cuvântul de onoare. 
Eu sunt un imbecil". Reverendul privea pe 
colegul său cu un aer nenorocit. „N'are să mi 
se întâmple vre-o dată să uit că un profesor 
nu trebue să-şi îngădue dreptul de a fi un 
om". Credeţi-mă, adăugă Capelanul, „o să 
avem turburări". 

Pe lângă fluviul Tibru 
Era zarvă mare; 

Ca un trăsnet ce cade din senin, d-1 Prout 
apăruse în camera de studiu No. 5, le ţinuse 
un discurs asupra enormităţii greşelii de a-şi 
copia temele unul după altul şi le pusese în 
vedere că vor avea să-şi reia locul Lunea ur
mătoare în sala cea mare de meditaţii. Ziua 
întreagă de Duminică, ei îşi exprimaseră ne
cazul, când fiecare în parte, când cu toţii îm
preună, căci vina de care erau acuzaţi cores
pundea unui obiceiu practicat prin toate ca
merele de studiu. 

„La ce să ne necăjim", zise Stalky. Trebue 
să ne ducem iar să lucrăm la un loc cu toată 
gloata. O firidă în dulap şi un scaun cu pu
pitru în timpul meditaţiei la No. 12. Privi cu 
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regret la odaia cochetă pe care M'Turk, care 
lua comanda în materie de artă, o împodo
bise cu flori zugrăvite cu tiparul, cu sculp
turi aplicate pe zid şi cu perdeluţe de atică. 

„Da, şi o să-1 vedem pe Labă de Urs dând 
buzna în clasă cu un aer de detectiv, ca să 
vadă de nu cum-va facem ceva suspect. Ştiţi 
că în momentul de faţă nu le dă pace băieţilor 
de loc", zise M'Turk; „o să fie ameţitor". 

„De ce nu staţi în curte să priviţi la mat-
chul de Criket? Mie-mi plac băieţii solizi, ro-
buşti! De ce staţi să înţepeniţi prin clase? De 
ce nu vă ocupaţi de acţiunea colectivă a divi
ziei voastre?", îl imită Beetle; „şi aşa mai de
parte". 

„Aşa? Lasă că o să ne ocupăm noi de divi
zia noastră! Nu ne-a avut în clasă timp de un 
an. De atunci ne-am mai copt. Am mai învă
ţat câte ceva. O să fie frumos când ne-om o-
cupâ noi de divizie! Vă aduceţi aminte de 
băiatul din St. Winifred's, poreclit Belial. Am 
să deviu eu Belial", zise Stalky cu o strâm
bătură semnificativă. 

„Perfect; şi eu am să deviu Mammon. O 
să fac camătă dând bani cu dobândă mare. 
Astea sunt lucruri cari se fac la toate şcolile, 
după câte spune B. O. P. * ) : un penny pe 

* Jurnal. 
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săptămână la fiecare shiling. O să deştepte 
puţin mintea adormită a lui Labă de Urs. Tur
key, tu să fii Lucifer". 

„Ce am de făcut?", întrebă M'Turk surâ
zând. 

„Conspiraţii, cabale, rebeliuni. Infige-te cu 
putere în intriga tenebroasă de care tot vor
beşte Prout. Haideţi!" 

La-căderea lor, camarazii îi primiră cu sim
patia amestecată de zeflemea, care se arătă 
întotdeauna băieţilor scoşi din studiul lor. 
Miândria cunoscută a celor trei prieteni îi 
făcea interesanţi. 

„întocmai ca pe vremuri, nu-i aşa?", zise 
Stalky, alegându-şi un loc în dulap şi asvâr-
lind cărţile într'ânsul. „Am venit să ne dis
trăm, cu voi, tinerii mei prieteni, câtă-va 
vreme, pentrucă dirigintele ne-a scos din vi
zuina noastră". 

„Bine v'a făcut", zise Orrin, „dacă vă co
piaţi temele". 

„Ei, asta nu se face", zise Stalky. „Cum 
ne putem păstră prestigiul, scumpe Orrin, dacă 
tu faci asemenea observaţii". 

II împresurară delicat pe băiat, se apro-
piară cu el de o fereastră deschisă şi-i cobo-
râră geamul, ca o guilotină, pe ceafă; cu a-
ceiaşi dexteritate îi legară pumnii la spate şi 
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îi scoaseră ghetele, fiindcă dădea furios dine 
picioare. 

In acest Ioc îl găsi D-l Prout peste cinci mi
nute, legat, neputincios, şi înconjurat de o 
mulţime de băieţi, cari leşinau de râs, fără 
să-i vie în ajutor. 

Intr'o clasă din etajul superior, Stalky îşi. 
strângea aliaţi în vederea unei eventuale răs-
bunări. Orrin se ivi curând în capul unei haite 
de interni şi atunci se ridică în clasă un nor 
negru de praf, prin care băieţii se înghion
teau, tropăiau şi strigau. In învălmăşeală, un 
pupitru fu luat de curent, un grup de răsboi-
nici făcu ţăndări o tăblie a uşii, o fereastră 
fu spartă şi o lampă de gaz căzu. Profitând 
de zăpăceală, cei trei scăpară pe coridor, de 
unde strângeau şi trimiteau înăuntru pe alţi: 
băieţi, cari treceau pe acolo. 

„Ajutor! Internatul King. In clasa 12! A-
jutor internatul Prout, Prout! Ai lui Macrea,, 
veniţi pe aici. Ai lui Hartopp, ajutor!!". 

Cei mici alergau ca albinele cari roiesc, ne
întrebând pentru ce şi cum, se căţărau pe scări 
şi se asvârleau în învălmăşeală. 

„Nu prea e rău, pentru o singură seară de 
acţiune", zise Stalky, potrivindu-şi gulerul. 
Bănui că D-l Prout o să fie cam supărat; hai 
să ne pregătim un alibi!" şi se duseră să se 
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aşeze pe rampa scării D-lui King până la ora 
următoare. 

„Vezi", spuse sentenţios Stalky, „dacă faci 
puţină mişcare în şcoală, poţi să pariezi că 
o să se găsească un imbecil care s'o transforme 
în păruială în regulă. Halo! Orrin, ce eşti aşa 
nenorocit". 

„Vina e a voastră idioţilor! Voi aţi înce
put. Avem câte 200 de linii fiecare şi D-l Prout 
vă caută. Uite cum m'a plesnit în ochi idiotul 
de Malpas!". 

„Mă mir cum poţi să spui că noi am înce
put! Cine a spus că am copiat? Mintea ta 
oare nu mai ştie să stabilească legătura între 
efect şi cauză? Ar trebui să-ţi dai seama că 
nu e bine să glumeşti pe socoteala studiului 
No. 5". 

„Unde e shillingul pe care mi-1 datorezi?!", 
întrebă Beetle dintr'o dată. 

Stalky nu putea vedea pe Prout în spatele 
său, dar dădu replica fără ezitare. 

„Nu-ţi datoreez decât nonă penny, cămăta-
rule". 

„Ai uitat dobânda", zise MTurk. „Un ban 
Pe săptămână de fiecare shilling, este taxa 
lui Beetle; trebue să fii îngrozitor de bogat, 
Beetle". 

„Ascultă, Beetle mi-a împrumutat 6 penny", 
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Stalky se opri şi începu să numere pe degete; 
„şase penny în ziua de 19, nu-i aşa?". 

„Da, dar ai uitat că nu ăi plătit nici o do
bândă pentru şilingul pe care ţi l-am împru
mutat înainte". 

„Bine, dar îmi luaseşi ceasul amanet". Jocul 
se desvoltâ în mod automatic. 

„Nu-i nimic, plăteşte-mi dobânda; dacă nu, 
ai să-mi plăteşti dobândă la dobândă. Adu-ţi 
aminte că am poliţa ta", ridică vocea Beetle. 

„EştiunShylock fără inimă", mormăi Stalky, 
„Ssst. Tăcere!", zise Turkey cu glas tare şi 

tresări când D-l Prout se află între ei. 
„Nu v'am văzut în scandalul din clasă, de 

adineauri", zise el. 
„Când, Domnule Profesor? Noi tocmai ve

nim dela D-l King", răspunse Stalky. „Vă 
rog, D-le, ce să fac acum în meditaţie? Mi-au 
rupt pupitrul indicat de D-voastră şi scaunul 
e plin de cerneală". 

„Dar găseşte-ţi alt loc! Crezi că am vreme 
să vă dădăcesc ? Vreau să ştiu dacă ai obi-
ceiu să împrumuţi cu bani pe asociaţii D-tale, 
Beetle?". 

„Nu, nu întotdeauna, Domnule Profesor". 
„Este un obiceiu foarte reprobabil. Credeam 

că în divizia mea, cel puţin, asemenea lucruri 
să nu se petreacă niciodată. Chiar cu opinia 
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puţin lăudabilă pe care o am despre D-ta, nu 
credeam că posezi şi acest defect". 

„Nu este rău să împrumuţi pe cineva cu pa
rale, Domnule Profesor, nu-i aşa?". 

„Nu am de gând să discut cu D-ta chestiuni 
de moralitate, pe care prea bine le cunoşti. Cât 
ai împrumutat pe Corkran?". 

„Nu... nu prea ştiu exact", răspunse Beetle. 
E greu să improvizezi un cont-curent pe minut. 

„Păreai foarte sigur adineauri, totuşi...". 
„Cred că doi shillingi, patru penny", zise 

M'Turk cu o privire de dispreţ către Beetle. 
In socotelile foarte încurcate între cei trei 

prieteni, aceasta era tocmai suma la care atât 
M'Turk cât şi Beetle aveau pretenţie, fiind 
partea ce li se cuvenea fiecăruia din suma că
pătată asupra pantalonilor amanetaţi ai lui 
Stalky. Dar timp de două trimestre Stalky 
susţinuse că aceasta era partea lui de comi
sion pentru că se dusese el să-i amaneteze, şi 
° cheltuise pentru o agapă comună. 

„Acum înţelege ce-ţi spun. Nu trebue să-ţi 
mai continui operaţiile D-tale de cămătar. Spu
neai că datorezi doi shillingi patru penny, 
Corkran?". 

Stalky nu spuse nimic şi continuă să tacă. 
„Influenţa Dumitale asupra colegilor este 

destul de rea, fără ca să-i mai stăpâneşti cu 
datoriile". 
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Băgă mâna în buzunar şi scoase (o ! feri
cire!) doi shillingi şi patru penny. „Adu-mt 
ce numeşti D-ta poliţa lui Corkran şi fii mul
ţumit că nu duc mai departe această afacere. 
Corkran, suma aceasta o voi reţine din banii 
D-tale de buzunar. Imediat să-mi aduci po
liţa". 

Ce le mai pasă lor! Doi shillingi şi patru 
penny dintr'odată contează de o sută de ori 
mai mult ca opt penny pe săptămână, daţi 
şase săptămâni de-arândul. 

„Aşi vrea să ştiu însă cam în ce fel se pre
zintă acest lucru straniu: un bilet la ordine". 

„Acum, de unde ştii, de unde nu ştii, trebue 
să scoţi unul", zise Stalky. 

„Da, dar cerneala noastră are nevoie de o zt 
ca să se înegrească. Dacă bagă de seamă?" 

„Ţi-ai găsit!", zise M'Turk. „Are el altele 
la cari să se gândească; iscăleşte-ţi numele 
pe o bucăţică de hârtie şi scrie: Iţi datorez doi 
shillingi şi patru penny. Ei? N'am fost şiret 
că i-am sustras banii ăştia lui Prout? Stalky 
n'ar fi plătit niciodată... Ce faci măi?" 

In mod mecanic, Beetle întinsese banii lui 
Stalky, casierul lor de întotdeauna. Nu se lea
pădă omul aşa uşor de obiceiul contractat 
de-alungul anilor. 

La primirea documentului, Prout expuse lui 
Beetle enormitatea crimei de a face cămătă-
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rie: aceasta era o acţiune care conrupeâ elevii 
şi distrugea sentimentul de camaraderie din
tre ei; îi făcea de mici să fie interesaţi, des
chidea uşa la multe rele. La sfârşit întrebă 
dacă ştiau că s'ar mai fi petrecut asemenea 
lucruri în şcoală. Atuncea era de datoria lor 
să comunice dirigintelui aceste lucruri. N'avea 
uevoe să spue nume. Beetle nu ştia; cel puţin 
nu ştia sigur. Cum ar fi putut să-şi acuze co
legii? Poate că se făcea peste tot în şcoală. 
Aici luă aerul unui om a cărui scrupulozitate 
-este neliniştită. Nu era suficient informat ca 
să spue. Până în prezent nu găsise concurenţi 
într'aeeastă branşă; dar dacă D-l Prout con
sidera că aceasta privea onoarea şcoalei (a-
•ceasta chiar era opinia D-lui Prout), poate că 
monitorii diviziunii aveau posibilitatea să 
"facă investigaţii... 

El depănă aceasta o jumătate de oră în 
timpul căreia ar fi trebuit să fie la. meditaţie. 

„Şi acum", zise cămătarul Shylock, întorcân-
du-se în clasă şi căzând pe bancă lângă Stalky, 
jjdacă nu este convins că în toată divizia că
mătăria se practică pe o scară întinsă, să-mi 
2ici mie cuţu... Am fost la D-l Prout, Domnule 
{aceasta către profesorul din sala de medita
ţii) a spus să mă aşez ori unde; ...Oh, este 
desfiinţat de emoţie... Da, Domnule, întrebam 
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pe Corkran dacă îmi dă voie să-mi moi pe
niţa în cerneala lui". 

După rugăciune, pe drumul către dormi
toare, Harrison şi Craye, monitori, făcând 
parte din clasa VI, foarte zeloşi în oficiul 
lor, îi opriră cam supăraţi: 

„Ce i-aţi făcut D-lui Prout, Beetle; ne-a 
ţinut discursuri toată seara". 

„Şi despre ce subiect v'a întreţinut înălţi
mea sa?", întrebă M'Turk. 

„Despre banii pe cari i-a împrumutat Beetle 
lui Stalky. Beetle s'a dus să-i spue D-lui Prout 
că este casa plină de cămătari". 

„Tocmai că asta nu i-am spus de loc", zise 
Beetle aşezându-se pe un coş în care se puneau 
ghetele; „eu i-am spus numai adevărul. M'a 
întrebat dacă se mai găseau cămătari în di
vizia lui, şi i-am spus că nu ştiu nimic". 

„Pentru el nu sunteţi toţi decât o bandă de 
Shyloci scârboşi", zise M'Turk. „Este.încă o 
fericire că nu vă face hoţi de-adreptul. Când 
omul ăsta are o ideie în cap, d'acolo nu i-o 
scoţi". 

„Om bine intenţionat. A făcut totul cu cele 
mai bune intenţii posibile", zise Stalky, ră-
sucindu-se împrejurul rampei. A fost găsit cu 
capul într'o streaşină şi cu o mărturisire iscă
lită de dânsul în cizma stângă. Totul pentru 
onoarea diviziei, totul. 
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,,Tăceţi din gură", zise Harrison, „cu voi 
nu poate omul să vorbească serios; ne luaţi 
de sus, ca şi cum aţi fi monitori. Sunteţi prea 
îndrăzneţi, ăsta e cusurul vostru". 

„Nu văd unde e îndrăsneala dacă nu din 
partea voastră, care vă amestecaţi într'o afa
cere personală dintre mine şi Beetle, după ce 
ea a fost soluţionată de D-l Prout". Stalky 
le făcu vesel cu ochiul la ai săi. 

„Asta-i cusurul tinerilor savanţi", zise 
M'Turk, vorbind în aer, ca şi cum s'ar fi adre
sat lămpii. „Devin monitori înainte de a avea 
tact, şi pe urmă plictisesc pe cei cari ar putea 
să-i ajute să vadă onoarea diviziei". 

„N'avem nevoie să ne ajutaţi voi", zise 
Craye exasperat. 

„De ce ne plictisiţi atunci", zise Beetle. 
„După chiar spusele voastre, aţi fost aşa de 
neglijenţi în supravegherea voastră, încât D-l 
Prout acum e convins că are un internat plin 
de cămătari. Eu am spus că l-am împrumutat 
cu bani pe Stalky şi pe nimeni altul; dacă m'a 
crezut sau nu, nu mă priveşte; iar restul e 
treaba voastră". 

„Se pare că este o adevărată organizaţie 
de soiul ăsta în internat. Ştim noi dacă nu o-
bişnuiesc elevii să-şi împrumute sume cari 
sunt cu mult mai mari decât acelea pe cari 
ar trebui să le aibă în buzunar? De aceasta 
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nu suntem responsabili. Nu suntem monitori 
noi, nu-i aşa?" 

„Şi vă miraţi că nu vrem să ne frecuentăm 
camarazii!", zise M'Turk cu demnitate. „Noi 
am stat deoparte în camera noastră de studiu, 
până ce am fost daţi afară, şi acum ne găsim 
amestecaţi în această afacere dubioasă. 

„Pe urmă ne mai interpelaţi pe scări şi ne 
faceţi răspunzători de treburi a căror răspun
dere o aveţi voi, nu noi; ştiţi că noi nu suntem 
monitori". 

„Şi acum ne ameninţaţi cu pedepse", spuse 
Beetle care inventa pe măsură ce feţele băie
ţilor se lungeau. „Dacă credeţi că prin acest 
fel de procedare căpătaţi încrederea noastră, 
vă înşelaţi; e tot ce pot să vă spun. Noapte 
bună". 

Urcară în sus pe scări, luând aerul revoltat 
al unor oameni virtuoşi şi nedreptăţiţi. 

„Dar ce naiba le-am făcut?", întrebă Har
rison pe Craye înmărmurit. 

„Par'că poţi să ştii! Aşa îi găseşte câte 
odată. Ei au răspuns la toate". 

D-l Prout îşi chemă iar pe bunii săi ciraci şi 
parveni să se cufunde de zece ori mai adânc 
în prăpastia nesiguranţei. Vorbi de diferitele 
măsuri cari trebuiau luate, de nivelul moral 
al internatului, de lealitatea care trebuia să 
domnească între băieţi şi pe care monitorii 
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trebuiau să o practice şi ei, apoi, însfârşit le 
recomandă să procedeze cu mai mult tact. 

Monitorii încercară să afle dela Beetle dacă 
aveau înţelegere cu vre-o altă organizaţie din 
liceu. Beetle se duse numaidecât să se plângă 
D-lui Prout, întrebând cu ce drept deschideau 
Harrison şi Craye o chestie care fusese odată 
închisă şi clasată. Beetle incarna perfect nevi
novăţia persecutată. Atunci în mintea D-lui 
Prout încolţi bănuiala că judecase prea aspru 
pe vinovat, care nu încercase nici să tăgă
duiască nici să-şi micşoreze greşeala. Trimise 
după Harrison şi Crayc şi, cu multă blân
deţe, le reproşa tonul prea aspru pe care-1 
luaseeră faţă de un păcătos pocăit. Monitorii 
se întoarseră de acolo complet disperaţi. 
Se apucară să facă o anchetă generală, zăpă
cind pe cei mici şi dând la iveală în mod so
lemn inevitabilele împrumuturi de nimica 
toată, pe cari le fac între ei băieţii de vârsta 
asta. 

,,Păi Harrison, să vezi cum s'a întâmplat: 
Thornton cel mic m'a împrumutat un penny 
Sâmbăta trecută, ca să plătesc o amendă pen
tru un geam spart. Dar eu i-am cheltuit la 
Keyte. Nu ştiam că nu era voie. Şi pe urmă, 
când mi-a trimis unchiul meu un mandat de 
5 shillingi, pe care mi i-a adus Keyte, am îm
prumutat cu 4 penny pe Wray cel mare, dar 
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el mi-i dă cu siguranţă înainte de vacanţă! Nu 
ştiam că este rău ce facem". 

Cei doi monitori pierdură astfel ceasuri în
tregi fără să găsească vre-o încercare de ca
mătă sau ceva care să semene cu dobânda ex
traordinară a lui Beetle. Insă, cum în afară 
de jocuri obiceiul în şcoală nu era ca monitorii 
să exercite o supraveghere prea strânsă a-
supra băeţilor, cei mari îi poftiră fără multă 
ceremonie să-şi vadă de treabă şi să nu se mai 
amestece în afacerile lor. Ei nu vroiau să 
spună nimic. Harrison era un idiot, Craye al
tul şi dirigintele îşi pierdea vremea pe fleacuri. 

Când odată pacea şcoalei a fost turburată, 
elevii — chiar neavând nimic de ascuns — for
mează grupuri şi coterii, se întrunesc seara ca 
să ţie sfaturi prin cămări şi circulă prin cori
doare în bande. Şi când trei nebunatici se stre
coară dela un grup la altul, cu un aer miste
rios strigând „Cave" când nu are nimeni de 
ce să se păzească, şi murmurând: „dar să nu 
o mai spui la nimeni" la sfârşitul unei poveşti 
fantastice pe care au născocit-o pe minut, 
toate astea dau şcoalei aerul unui cuib de in
trigă şi de conspiraţie. 

După câteva zile, Prout îşi dădu seama că 
trăeşte pe un teren plin de curse şi de primej
dii de tot felul. Din toate părţile îi învăluiau 
mistere; mersul său încet era precedat de sem-
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nale..., şi în spatele lui se auzea şoptindu-se 
vorbe convenţionale de trecere. M'Turk şi 
Stalky inventară câteva fraze absurde şi fără 
înţeles, care se răspândiră în şcoală ca focul 
într'o şiră de paie. Ancheta asupra împrumu
turilor nu avu alt rezultat decât să dea naş
tere unei glume minunate: un elev spunea 
unuia dintre camarazi cu o voce lugubră: 
„Crezi că vor fi mulţi printre noi?" iar celă
lalt răspundea: „Nu se ştie niciodată". Nu-şi 
poate închipui cineva efectul acestei glume a-
supra unui profesor bine intenţionat, care la 
urma urmei nu e decât un om. Şi pe urmă, 
unui om care a căutat să câştige în mod sincer 
stima discipolilor săi, nu-i place să fie numit 
j>Prout cel popular" de către un celt întunecat 
cu părul negru şi limba ageră. Un om ca 
Prout se emoţionează când află că un elev, 
povesteşte la asfinţit poveşti extraordinare 
Prin camerele de studiu. Nici măcar politeţa 
afectuoasă şi rafinată ce-i arăta Stalky, acea 
Politeţă pe care oamenii mari şi cuminţi o 
arată unui copil speriat, nu era în stare să-1 
aducă la linişte şi la pacea sufletească. 

„Atmosfera casei îmi pare schimkată, şi 
schimbată în rău, nu-i aşa? zicea D-l Prout 
lui Harrison şi lui Craye. „Nu vreau să insi
nuez că...". El nu voia niciodată să insinueze 
n imic, dar nu făcea decât asta; şi, cu cele mai 
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bune intenţii din lume, parvenise să-i aducă 
pe băieţi într'o stare de nelinişte care la ti
neri sănătoşi ca ei eră cu totul anormală. 
Ce e mai rău, ajunseseră şi ei să se întrebe 
dacă nu cumva aveau dreptate Stalky & Co. 
când numeau pe Prout un născocitor pesimist. 

,,Ştiţi că eu nu sunt un om care să mă neli
niştesc pentru nimica toată. Sunt de idee ca 
elevii să-i laşi să-şi găsească singuri calea bi
nelui, ţinând hăţurile cu o mână totdeodată 
hotărâtă şi uşoară. Dar respectul se duce;, 
în tot ce priveşte mândria diviziei noastre,, 
pare că a scăzut nivelul moral şi că, oarecum, 
inimile s'au împietrit". 

Oh Prout e un domn mare, mare, mare 
Cu mănuşi vrea să procedeze, deze, deze 
Te cămătari să-i aresteze, teze, teze. 

Moravuri vrea să curjţeascâ, 
Pe cămătari să ii găsească 

Altfel popularitatea sa ar suferi!! 

Uşa cabinetului D-lui Prout eră întredes
chisă şi cântecul modulat de 20 de voci clare,, 
venea îndulcit din clasă; băieţilor le plăcea 
melodia şi cuvintele erau adaptate de Beetle. 

,,E un lucru de care un om rezonabil nu 
poate să se supere", zise Prout cu un surâs 
nesigur", dar fulgii cari sboară arată din ce 
parte bate vântul. Vă daţi seama cam de unde 
pornesc aceste influenţe? Vă întreb aceasta 
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pe voi cari sunteţi cei mai mari la mine în 
internat". 

„Despre asta nu e nici o îndoială", zise 
Harrison cu putere. „Am înţeles ce vreţi să 
spuneţi. Toate acestea au început în ziua în 
care Stalky şi prietenii săi s'au întors în sălile 
de meditaţie. Degeaba vrem să închidem ochii, 
Craye, şi tu o ştii ca şi mine". 

„Câteodată, prin felul lor de a fi mai mult 
decât prin altceva, ne îngreuiază foarte mult 
sarcina noastră, asta vrea să spue Harrison", 
zise Craye. 

„Vă împiedică în îndeplinirea datoriilor voa
stre?" 

„Nu tocmai, D-le profesor, ei nu fac altceva 
decât privesc, se strâmbă şi râd de noi". 

„înţeleg", zise D-l Prout cu simpatie. 
„Domnule Profesor", zise Craye punând 

c u hotărâre chestiunea pe tapet; -„ar fi mult 
mai bine dacă ar fi trimişi îndărăt în odaia 
lor; ar fi mai bine pentru întreaga divizie. 
Sunt cam mari ca să-i mai ţinem în sălile de 
meditaţie". 

„Cum, dar sunt mai tineri decât Orrin, 
Hint şi o duzină de alţi băieţi pe cari pot să 
vi-i spui". 

jjDa, Domnule Profesor, dar nu e acelaş 
lucru. Aceştia sunt mai influenţi. Au o îndemâ-
nai*e în a răscoli clasa cu un aer aşa de liniştit, 
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că nici nu ştii cine a făcut-o. Şi dacă te apuci 
numai...". 

„Credeţi deci, că ar fi mai bine să se în
toarcă în camera lor proprie?" 

Cu emfază, Harrison şi Craye susţinură a-
ceastă opinie. Iar mai târziu Harrison îi spuse 
lui Craye: „Au slăbit de tot autoritatea noa
stră şi sunt prea mari ca să-i batem". 

„In chestia cu camătă ne-am făcut de râs. 
Am devenit obiectul de batjocură al şcoalei. 
Eu trimestrul viitor mă prezint la Sandhurst. 
M'au făcut să pierd jumătate din timpul meu 
de lucru cu sminteala lor. Dacă se duc îndărăt 
la ei acasă, poate că vom avea puţină linişte". 

„Hallo, Harrison!" exclamă M'Turk care 
ieşea de după un colţ şi privea în toate păr
ţile. ..Merge bine, dragă? Bravos, aşa îmi 
place! Lasă, nu-ţi face grije că o să treacă 
şi asta!" 

„Ce vrei să spui?" 
„Ai aerul cam îngrijat", răspunse M'Turk. 

„A naibii meserie să păzeşti onoarea inter
natului, nu-i aşa? Ia spune-mi tu, câţi cri
minali ai găsit până acum?" 

„Ascultă", zise Harrison sperând o recunoş-
tiinţă imediată. „L-am consiliat pe Prout să 
vă lase iar în studiul vostru". 

„Ştii că asta e bună! Şi cine sunteţi voi ca 
să interveniţi între noi şi dirigintele nostru? 
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Pe onoarea mea, ne scoateţi din fire. Noi nici 
nu ştim în ce măsură abuzaţi de situaţia voa
stră ca să ne înegriţi în ochii D-lui Prout; şi 
pe urmă mă mai opreşti din drum ca să-mi 
spui că ai aranjat cutare şi cutare lucru cu D-l 
Prout, — în spatele nostru. Zău nu ştiu ce 
ar trebui să facem". 

„Sunteţi de o ingratitudine neruşinată", 
strigă Craye. 

„Ba nu, aşa-i zău!" MTurk luase un aer 
de gravitate care şedea foarte bine obrazului 
său lung şi slab. „Daţi-o încolo! Un monitor 
e un monitor şi un pedagog e un pedagog; 
dar voi credeţi că sunteţi şi una şi alta! Ia 
auzi! Voi să ne spuneţi când şi cum să ne 
reintegrăm studiul!!". 

„Dar, dar noi am crezut că îţi facem plă
cere, Turkey. Am crezut, zău aşa! Ştiţi că o 
sa fiţi mult mai liniştiţi acolo!" Vocea lui Har
rison devenea aproape plângătoare. 

M'Turk îşi întoarse brusc spatele ca şi cum 
ar fi vrut să-şi ascundă emoţiile. 

Se duse să găsească pe Stalky şi pe Beetle 
într'o cameră de bagaje. „Sunt învinşi! S'au 
săturat! Chiar acum au rugat pe Labă de 
Urs să ne lase să ne întoarcem la No. 5. Să
racii! Sărăcuţii de ei!" 

In aceiaşi zi, după ceai, D-l Prout îi chemă 
m biroul său şi le spuse că dacă ei vroiau să-şi 
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'compromită viitorul, neglijând studiile, acea
sta era afacerea lor personală. Dorea însă 
să-i previe că prezenţa lor în camera de me
ditaţie nu mai era tolerată nici un minut mai 
mult. Din partea lui, prefera să nu se gân
dească la timpul care era să fie necesar să-1 
«consacre de acum înainte ca să şteargă ur
mele detestabilei lor influenţe. Era să afle 
el mai târziu până la ce punct exploatase 
Beetle pornirile rele ale acestor tinere ima
ginaţii. Dar Beetle putea să fie sigur, că dacă 
dânsul constata aceste consecinţe conrupă-
toare... 

„Ce fel de consecinţe?" întrebă Beetle, care 
•de rândul ăsta era complet uluit; iar MTurk 
îi dădu cu piciorul în gleznă ca să-1 înveţe să 
•se mai minuneze unde nu trebuia. 

„Beetle", continuă profesorul, ştia prea bine 
de ce era vorba. Scurte şi deplorabile fuseseră 
carierele lor subt ochii săi; ca unul ce stătea 
„in loco parentis" elevilor încă neatinşi de 
conrupţie, era obligat să ia precauţiuni. Cheia 
camerii particulare de studiu le fu predată 
la sfârşitul discursului. 

„Dar ce a fost cu pornirile viţioase ale ima
ginaţiilor tinere?" întrebă Beetle pe scări. 

„Mai mare prost ca tine nu am mai văzut. 
Te apuci să te desvinovăţeşti când nici nu 
«e nevoe", zise MTurk, „sper că ţi-am luat 
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pielea de pe picior. De ce te laşi aşa uşor 
să te ducă cu preşul?" 

„Lasă-mă în pace! Trebue că am atins un 
punct dureros fără să-mi dau seama. Dacă 
aşi fi ştiut numai despre ce e vorba aşi fi in
sistat mai mult. Păcat! Pornirile rele ale ti
nerelor imaginaţii, ce istorie mai e şi asta?" 

„Nu-ţi pasă", zise Stalky. „Ştiam eu că o 
să facem fericirea internatului. Aduceţi-vă a-
minte că am spus-o; dar, pe onoarea mea,, 
nu credeam să reuşim aşa repede". 

„Nu", zise Prout cu energie în cancelaria 
profesorilor. „Susţin că Gilett nu are drep
tate. E adevărat că i-am lăsat să se întoarcă 
în studiul lor". 

„In ciuda vederilor D-tale asupra copiatu
lui!" spuse binişor Hartopp. „Ce compromis., 
imoral!" 

„Staţi puţin", zise reverendul John. „Eu, 
—• noi toţi — am fost de o discreţie înspăi
mântătoare în ultimele zece zile. Acum am 
vrea să ştim. Recunoaşte, avut-ai vre-un mo
ment liniştit de când...". 

„Cât priveşte divizia mea, nu am prea avut",, 
zise Prout. „Dar eşti cu totul greşit în ce: 
priveşte aprecierea D-tale asupra acestor elevi.. 
E adevărat că datoria mea faţă de ceilalţi.... 
a m fost silit, spre apărarea celorlalţi...". 
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„Ştiam eu că o să ajungi acolo", murmură 
Reverendul John. 

„Am fost silit ca să-i trimit îndărăt. In
fluenţa lor era de necrezut; pur şi simplu 
de necrezut". 

Din fir apăr istorisi povesteacametei lui 
Beetle şi sfârşi cu apelul către monitori. 

„Beetle în rolul lui Shyloek, este un per
sonagiu cu totul nou pentru mine", zise King 
cu buze tremurătoare. „Am auzit eu ceva de
spre asta...". 

„Mai înainte", întrebă Prout. 
„Nu, după ce ai avut D-ta aface cu dânşii; 

dar am avut grije să nu întreb. Eu nu mă 
amestec niciodată...". 

„Cât despre mine", zise Hartopp, „bucu
ros i-aş da 5 shilingi de-ar putea să-mi facă 
o problemă de dobândă în care să nu-mi 
facă trei greşeli de calcul, din cele mari!" 

„Dar... dar, aşa dar!" bâlbâî Mason, pro
fesorul de matematici cu ochii scăldaţi într'o 
bucurie feroce, „v'au păcălit şi pe D-voastră 
ca şi pe mine!" 

„Şi nu ai făcut o anchetă?" vocea micului 
Hartopp acoperi pe aceia a lui Mason înainte 
ca Prout să fi înţeles sensul frazei. 

„Beetle m'a lăsat chiar el să înţeleg că se 
făceau împrumuturi în divizie"'. 

„Când e vorba de insinuări, păi e tare de 
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tot", zise Capelanul. „Dar în ce priveşte o-
noarea internatului...". 

„Lăsaţi-mă, că au nimicit-o într'o săptă
mână. De ani de zile lucrez ca s'o ridic. Pro
prii mei monitori — şi băieţii nu prea obiş
nuiesc să se plângă unii de alţii — m'au 
rugat să-i scap de ei. Zici că ai încrederea lor, 
Qilett; poate că D-tale îţi vor povesti lucru
rile altfel. Cât mă priveşte pe mine, pot să se 
ducă dracului cât vor; că eu m'am săturat de ei 
până peste cap", zise D-l Prout amărât. , 

Reverendul John, cu faţa râzătoare, se duse 
să facă vizită dracului tocmai când băieţii 
isprăveau o copioasă gustare care costase exact 
doi shilingi şi patru penny, şi se pregăteau 
de meditaţie. 

„Poftim, Padre, poftim", zise Stalky înain
tând scaunul cel mai bun. „V'am întâlnit nu
mai în mod oficial ultimele zece zile". 

„Eraţi pedepsiţi", zise Reverendul", şi eu 
cu infractorii nu vreau să am de aface". 

„Dar iată-ne reabilitaţi. D. Prout s'a îm
blânzit". 

„Acum reputaţia noastră e fără nici o pată", 
zise Beetle. „Afacerea aceasta ne-a fost foarte 
Penibilă, padre, teribil de penibilă". 

„Şi acum copiii mei, gândiţi-vă niţel şi în
cercaţi să mă înţelegeţi. De reputaţia voastră 
vreau să vorbesc astă seară. Ca să întrebuinţez 
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felul vostru de a vorbi: Ce dracu i-aţi făcut 
D-lui Prout? Nu aveţi de ce râde. D. Prout 
zice că aţi făcut să scadă nivelul moral al 
internatului atât de mult, că a trebuit să vă 
trimeată iar acasă la studiul vostru. Adevărat 
este?" 

„Este adevărul adevărat, Padre". 
,,Nu-mi răspunde aşa Turkey. înţelege ce 

vreau să spun. V'am mai spus de multe ori 
că în şcoală nici un băiat nu are mai multă 
influenţă în bine sau în rău decât aveţi voi. 
Ştiţi că eu nu vorbesc de etică şi coduri mo
rale, convins fiind că tânăra progenitură al 
acestui ciudat animal care se numeşte om, 
nu-şi dă seama ce înseamnă morala până 
la o anumită vârstă. Dar oricum, nu-mi place 
ideea că aţi încercat să pervertiţi pe alţii mai 
tineri ca voi. Nu mă întrerupe Beetle! Ideia 
D-lui Prout este că ţi-ai conrupt camarazii 
într'un fel sau într'altul". 

,,D-1 Prout are atâtea idei, Padre", zise 
Beetle obosit; „despre care e vorba acum?" 

„Iată, mi-a spus că te-a auzit povestind în-
tr'o clasă, cu glas încet, pe la asfinţit; şi toc
mai când el deschidea uşa, a auzit pe Orrin 
•cum spunea: Taci Beetle, că este oribil ce spui! 
Ce ai de zis despre asta?" 

„Vă aduceţi aminte de „Cetatea împresu
rată" a D-nei Oliphant pe care mi-aţi împru-
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mutat-o în trimestrul trecut?" întrebă Beetle 
Capelanul dete din cap. 
„Dintr'asta mi-am luat ideea, numai că în. 

Ioc de cetate, povestea mea o făceam cu li
ceul în ceaţă, asediat de fantomele celor morţi, 
care veneau în dormitor şi trăgeau pe băieţi 
de picioare afară din pat. Puneam numai nume 
adevărate. O spui aşa pe şoptite, cu detalii 
şi cu nume. Orrin nu putea să sufere asta.. 
Dar nici ceilalţi nu m'au lăsat vreodată să. 
isprăvesc; la sfârşit ţi se sbârleşte părul pe. 
cap". 

„Dar, în numele cerului, de ce nu i-ai ex
plicat D-lui Prout, în loc să-i lăsăm impre
sia...". 

„Padre Sahib", zise M'Turk, „nu foloseşte; 
nimic dacă explici D-lui Prout. Dacă îi iei 
0 impresie, eşti sigur că o să capete alta". 

„Şi totul cu cele mai bune intenţii din lume.. 
Se află „in loco parentis", mârâî Stalky. 

„Voi, tineri demoni!" exclamă Reverendul 
J°hn. „Doar nu vreţi să-mi daţi să înţeleg 
ca toată camătă a fost una din impresiile-
dirigintelui vostru!" 

»Păi la asta i-am ajutat şi noi puţin", zise 
stalky. } J E adevărat că eu îi datoram lui 
oeetle doi shillingi, patru penny — cel puţin 
a?a spune Beetle — dar nu avusesem nici
odată intenţia să-i plătesc. Asupra acestei ches-
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tiuni am avut puţină discuţie pe scară, D-l 
Prout a dat peste noi. Aşa s'a întâmplat bu
clucul, Padre. D-l Prout mi-a plătit ca un 
lord (ceiace nu 1-a împiedecat să-mi reţie suma 
din banii mei de buzunar) şi Beetle i-a dat 
poliţă în regulă. Pe urmă nu mai ştiu ce s'a 
mai întâmplat". 

„Am fost prea sincer", zise Beetle, „că 
aşa sunt eu întotdeauna. Vedeţi, D-l Prout 
avea o impresie; eu ar fi trebuit să corectez 
impresia aceea; dar de unde puteam să fiu 
sigur că băieţii nu-şi dedeau bani cu împru
mut, pe dobândă, în divizia sa?" M'am gân
dit că monitorii trebuiau să fi fost în curent 
cu lucrul ăsta mult mai bine ca mine. Cel 
puţin aşa ar fi trebuit să fie; Monitorii sunt 
adevăratul „paladium" al şcolilor publice!" 

„După câtva timp au aflat ei multe", zise 
M'Turk. „Imposibil, Padre, să găseşti doi bă
ieţi mai conştiincioşi, mai bine intenţionaţi, 
•cu un caracter mai drept şi suflet mai naiv. 
Harrison şi Craye au dat casa peste cap, cu 
cele mai bune intenţii din lume". 

„Aşa spuneau şi ei: 
Vocea lui clară şi puternică 
Peste tot ne suna în ureche", 

zise Stalky. 
„Impresia mea personală e că voi o să 
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ftţi cu siguranţă spânzuraţi toţi trei", zise 
Reverendul John. 

„Dar noi n'am făcut nimica", răspunse AV 
Turk. „D-l Prout a făcut tot. Aţi citit vreo
dată ceva despre lupta japoneză? Mi-a dat 
unchiul meu o carte în care se vorbeşte de 
•asta. O frumuseţe de carte!" 

„Turkey, nu schimba vorba". 
„De loc nu încerc aşa ceva, domnule Profe

sor; vă dau numai un exemplu, cum se face 
S1 la predică. Luptătorii aceştia au un şiretlic: 
€ 1 lasă pe adversar să se obosească; pe urmă 
Tac o mişcare uşoară, o smucitură, şi celălalt 
cade singur. Shibiiwechee se chiamă asta, sau 
'O'Konama, sau aşa ceva. Pe D-l Prout îl 
Prinzi cu shibiiwechee. Nu suntem noi de 
vină". 

„D-voastră credeaţi că ne petreceam vre-
n i e a încercând să vârâm conrupţia în mintea 
Puştilor?" spuse Beetle. „întâi că nu au minte, 
S l dacă ar avea, ar fi de mult conruptă! Am 
T O s * şi eu de vârsta lor, Padre". 

)>Ce să vă spun, eu credeam că ştiu toată 
seria fărădelegilor voastre, dar dacă voi vă 
^ a t i atâta osteneală ca să strângeţi învinuiri 
l n contra voastră, nu mai acuzaţi pe nimeni 
când...". 

>>Dar noi nu acuzăm pe nimeni, Padre. Noi 
n u am spus nici un cuvânt în contra D-lui 
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Prout, nu-i aşa?" Stalky privi către ceilalţi. 
„Noi îl iubim; nici nu-şi dă el seama cât îl 
iubim noi". 

„Hm! Dacă-1 iubiţi, apoi ştiţi foarte bine să 
vă ascundeţi dragostea! Dar, mai întâiu, v'aţi 
întrebat vreodată cine a făcut să fiţi daţi 
afară din camera voastră de studiu?" 

„D-l Prout", zise Stalky foarte sigur. 
„Nu, chiar eu; fără să vreau. Câteva cu

vinte spuse de mine au dat D-lui Prout im
presia că...". 

Elevii pufniră de râs. 
„Vedeţi că vi se întâmplă acelaş lucru, Pa

dre!" zise MTurk. „D-l Prout lesne capătă 
impresii, nu-i aşa? Dar să nu credeţi că nu-1 
iubim pentru asta: ar fi o eroare. Nu are în 
el răutate nici de 5 parale". 

O ciocănitură se auzi în uşe. 
„Elevii dela No. 5 la Domnul Director,, 

numai decât!" zise Vulpe, sergentul liceului. 
„Hoho!" zise reverendul John, „mi se pare 

că nu mai merg lucrurile aşa bine pentru una 
lume". 

„D-l Prout s'a dus să se plângă D-lui Di
rector; luptă pe căi piezişe. Nu e drept să 
facă să intervie directorul într'o chestie pur 
interioară". 

„O precauţie bună ar fi să se aşeze un caet. 

190 — 



la un loc anumit"; zise reverendul John cu 
*Ui aer indiferent. 

„Nu foloseşte la nimic; D-l Director dă 
numai pe umeri şi pe urmă ar face o gălăgie 
îngrozitoare", zise Beetle, „bună seara, Pa
dre; noi ne ducem să ne luăm pedeapsa". 

Se găseau iarăşi în faţa directorului, Be
lial, Mammon şi Lucifer. Dar aveau de aface 
cu un om mai şiret decât ei. Timp de o jumă
tate de oră îi ţinuse D-l Prout discursuri 
lungi şi triste şi Domnul Director pricepuse 
tot ce nu văzuse D-l Prout. 

„L'aţi plictisit pe D-l Prout", zise el, pe 
Un ton gânditor. „Profesorii nu sunt aci ca 
sa-i plictisiţi mai mult decât trebue. Nici mie 
nu-mi place să fiu plictisit mai mult decât 
trebue. Nu-mi place să fiu deranjat pentru 
asemenea comedii. Mă plictisiţi, asta e o gre
şeală gravă. M'aţi înţeles?" 

„Da, Domnule Director". 
5JIată de ce am să vă plictisesc şi eu acum 

Pentru motive personale şi private: m'aţi făcut 
sa-mi pierd vremea. Sunteţi prea mari ca să 
fiţi bătuţi, nu-i aşa? Deaceea va trebui să vă 
^ a c să simţiţi nemulţumirea mea într'altfel. 
*a să vedem: O mie de linii fiecare, opt zile 
de arest şi alte câteva lucruri de felul ăsta. 
P r e a mari ca să fiţi bătuţi, ce ziceţi?" 

»Oh nu, Domnule Director", zise Stalky 
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surâzând; nu e plăcut să fii consemnat opt 
zile pe timp de vară". 

„Biiiine! Vom face ce vom putea. Mai bine 
aţi fi făcut să mă lăsaţi în pace". 

Domnul Director lovea exact, cu hotărâre şi 
regularitate; puţin cam încet, însă. Nedrept li 
se păru prietenilor felul său de a vorbi în 
timpul execuţiei. 

,,Dacă am aparţine... claselor populare... eu 
m'aş expune, în momentul de faţă să fiu 
chemat la judecătoria de pace... Nu vă daţi 
bine seama de ce privilegii vă bucuraţi. Peste 
o oarecare limită.... e rândul dumitale, Bee
tle... devine periculos să-ţi îndeplineşti mi
cile răsbunări personale.... căci... nu te mişca, 
te rog... mai devreme sau mai târziu ajungi 
în conflict cu autorităţile, care ele, cunosc 
foarte bine oamenii cu cari au de aface. Et 
ego-.... M'Turk, te rog.... in Arcadia vixi. In 
felul meu de a proceda este o nedreptate fla
grantă, care trebue să vă placă... vouă. Aşa! 
Şi acum să-i spuneţi dirigintelui vostru ca 
eu v'am pedepsit". 

„Pe onoarea mea", zise M'Turk frecându-şi 
umerii tot drumul pe coridor în sus. ,,A fost 
lucru serios de data asta. Şi te nemereşte 
cu o preciziune, Prusacul de Bates". 

"„N'atn fost prost, ce zici, să aleg loviturile 
în loc de pedeapsă scrisă?" zise Stalky. 
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„Ei aşi! Par'că n'ar fi fost el hotărât la 
asta dela început!" răspunse Beetle. „L'am 
văzut după ochi. Dar eră cât p'aci să plâng". 

„Par'că eu eram departe", mărturisi Stalky. 
„Hai să coborâm la baie să vedem rezul

tatul. Unul din noi ţine oglinda şi ceilalţi se 
vor uita cruciş". 

Aşa şi făcură. Loviturile lăsaseră urme roşii 
şi egale cari se asemănau perfect între ele; 
erau foarte regulate şi ieşeau la iveală cu 
contururile definite cari caracterizează pe ve
ritabilul artist. 

„Ce faceţi acolo?" întrebă D-l Prout de sus. 
„Domnul Director ne-a bătut, Domnule Pro

fesor, şi acum spălăm urmele. Ne-a ordonat 
să vă spunem că ne-a pedepsit dânsul. Trebuia 
să venim acum la D-voastră. Labă de Urs 
poate să însemneze partida câştigată", adaogă 
el încetişor. 

„Ce vrei, e rândul lui, bietul om!" zise 
M'Turk punând cămaşa. „L'am înebunit de
stul; istoria asta 1-a făcut să slăbească zece 
kilograme". 

„Ia spuneţi, de ce nici unul din noi nu 
avem pică pe Protos?" întrebă Beetle. „El 
singur a spus că a comis o nedreptate fla
grantă. Şi e adevărat!" 

„Ce mai om", fu tot răspunsul lui M'Turk. 
In timpul acesta Stalky se puse pe râs, şi 

- 193 -
13 



râse până ce trebui să se ţie de suportul li
gheanului. 

„Ce imbecil eşti", zise Beetle. „De ce râzi 
aşa?" 

„Mă gândesc la acea nedreptate flagrantă". 
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REFORMATORII. 



Reformatorii. 

lNu era nici un mijloc ca cei trei prieteni 
sa-şi ascundă înfrângerea; victoria era a D-lui 
Prout, dar ei nu aveau pică pe el pentru 
asta. E adevărat că se abătuse dela regulile 
jocului, făcând apel la Director într'o chestie 
în care acesta nu avea ce căuta, dar pedeapsa 
ce primiseră, nu fusese dată pe nedrept. 

Părintele John căută cea d'întâiu ocazie ca 
să discute afacerea. Membrii unui grup de 
profesori, toţi celibatari, pot, într'o şcoală 
unde birourile profesorilor sunt dinadins risi
pite printre meditaţii şi clase, să-şi vadă foarte 
des elevii. Numărul cinci observase câţiva ani 
dearândul pe reverendul John, punându-1 la 
încercare în diferite ocazii. După aceasta îi 
recunoscu meritul de a fi un adevărat gentle
man. Avea obiceiul să bată la uşa unei camere 
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de studiu înainte de a intra; odată intrat, 
se purta ca un oaspe, iar nu ca un lictor ră
tăcit pe acolo; nu se admiră când vorbea şi nu 
transportă, în viaţa sa oficială de profesor, con
fidenţele făcute de elevi în clipe de destindere. 
Prout eră o plictiseală constantă; King venea 
numai în chip de răzbunător; chiar şi Har-
topp, în conversaţiile sale despre ştiinţe na
turale, îşi uită rareori tonul său doctoral; 
doar reverendul John eră un oaspe dorit şi 
iubit în studiul No. 5. 

Puteţi să-1 priviţi, instalat în unicul fotoliu 
din odae, cu o pipă de lemn de trandafir între 
dinţi, cu bărbia căzând în trei etaje pe gulerul 
său de cleric, pufăind ca o simpatică balenă, 
pe când locuitorii studiului discutau asupra 
vieţii aşa cum ea le părea lor, — şi în spe
cial despre ultima lor întrevedere cu directo
rul cu privire la operaţiile lor de camătă. 

,,Sunt de idee că o bătae pe săptămână v'ar 
face cât se poate de bine", zise el cu ochii 
scânteiând şi cu trupul tremurând tot de râs, 
„şi, după cum spuneaţi, dreptatea era cu to
tul de partea voastră". 

„Desigur, Padre. I-am fi probat noi acest 
lucru dacă ne-ar fi lăsat numai să spunem 
două vorbe", zise Stalky; „dar ţi-ai găsit! 
Domnul Director este o pasăre vicleană". 

„Va înţeles el foarte bine, ho, ho! V'aţi 
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dat şi destulă osteneală pentru asta, n'am ce 
zice". 

„E şiret, dar se poartă frumos. Nu-ţi trage 
dimineaţa o bătaie ca pe urmă să-ţi facă şi 
o predică după amiazi", zise Beetle. 

„Nu poate", zise MTurk, „că doar nu e 
pastor, mulţumită Domnului!" Numărul cinci 
avea idei foarte hotărâte contra diriginţi-
lor şi directorilor clerici, şi erau totdeauna 
gata să dea duhovnicului lor, toate argumen
tele asupra acestui subiect. 

„Aproape toate celelalte şcoli au pastori în 
capul lor", zise reverendul John cu blândeţe. 

„Nu e bine pentru băieţi", răspunse Stalky. 
3JLe dă un caracter uricios. Bine înţeles că 
nu este acelaş lucru cu d-voastră Domnule. 
Dumneavoastră faceţi ca şi parte din liceu, 
tot aşa ca şi noi. Vreau să vorbesc de clericii 
obişnuiţi". 

„Par'că nu sunt şi eu tot cleric! Şi d. Har-
"topp este cleric". 

„Da, e adevărat, dar era aşa de mult pro
fesor în liceu înainte să fie hirotonisit. L-am 
vazut noi când s'a dus să-şi treacă examenul 
Ia teologie. Aşa mai merge", zise Beetle. „Dar 

c e -ar fi dacă şi directorul s'ar apuca de teo
logie !" 

5)Ce s'ar întâmpla, Beetle?". 

199 



„Şcoala s'ar prăpădi într'un an de zile. Asta 
fără nici o îndoială". 

„De unde ştii?" întrebă reverendul John 
surâzând. 

„Noi suntem acî de aproape şase ani. Sunt 
foarte puţine lucruri în mersul liceului pe care 
sa nu le ştim noi", răspunse Stalky. „Chiar 
şi dumneavoastră aţi venit un trimestru după 
mine, domnule profesor. Mi-aduc aminte când 
ne-aţi întrebat numele în clasă pentru întâia 
oară. D-l King, D-l Prout şi, bine înţeles, D-l 
Director, sunt singurii mai vechi ca noi — aici 
la liceu". 

„Da, am avut schimbări notabile în can
celarie". 

„ H m ! " zise Beetle. Unii au venit şi pe urmă 
au plecat de aici ca să se însoare. Bine că 
am scăpat de ei". 

„Nu intră însurătoarea în principiile Dom
nului Beetle?''" 

„Nu, Padre; te rog nu râde de mine. In 
timpul vacanţei am întâlnit băieţi cari au diri-
ginţi însuraţi. Este o grozăvie. E îngrozitor. 
Se trezesc în şcoală cu copii cari scot 
dinţii sau fac pojar, şi fel de fel de alte drăcii; 
şi nevestele directorilor dau ceaiuri; poftim, 
Padre, ceaiuri, şi poftesc băieţii la dejun". 

„Asta n'ar avea atâta importanţă", zise 
Stalky. „Dar diriginţii nu se ocupă de divi-
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ziile lor, şi lasă toate grijile pe capul monito
rilor. Păi, într'una din şcoli, mi-a povestit un 
băiat că aveau un coridor lung de un kilometru 
şi perdele groase de covor între liceu şi casa 
dirigintelui. Elevii făceau ce le plăcea". 

„N'am ce spune, iată Satan care dezaprobă 
păcatul şi-1 urmăreşte!" 

„O, îi place omului să se mai distreze puţin; 
dar ştiţi ce vrem să spunem, Padre. După un 
timp merge rău, şi iar mai rău, pe urmă se 
întâmplă câte un accident şi un scandal despre 
care se scrie şi în gazete, şi o groază de 
băieţi sunt daţi afară". 

„întotdeauna cei cari n'au făcut nimic, a-
eeasta s'o băgaţi de seamă", zise M'Turk, 
maintând cu o cană în mână. „Luaţi o ceaşcă 
de ciocolată, Padre?" 

„Nu ,mulţumesc, prefer să fumez. întot
deauna cei nevinovaţi? Continuă dragul meu 
Stalky". 

„Şi pe urmă" — Stalky se încălzea pe mă
sură ce vorbea — „toată lumea spune: „Cine 
a r fi crezut aşa ceva? Ce băieţi răi! Ce copii 
ticăloşi! Şi toate acestea pentru că au diri-
^nţ i însuraţi, iată părerea mea". 

»Un Daniil a venit să ne judece!" 
>,Dar aşa este", întrerupse M'Turk. ,,Bă-

l etii pe cari i-am întâlnit în vacanţie mi-au 
spus acelaş lucru. Familia este încântată când 
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vede o casă drăguţă, o cucoană gospodină, 
şi aşa mai departe — dar asta nu-i destul. 
Astea toate iau din timpul dirigintelui, mo
nitorii capătă prea mult autoritate şi... şi.., 
şi toate merg altfel decât ar trebui. Vedeţi, 
noi nu suntem o şcoală ca cele obişnuite. 
Noi luăm pe acei refuzaţi de dughenele din 
Londra în acelaş timp cu alţi băieţi drăguţi 
în felul lui Stalky. Suntem obligaţi la acea
sta pentru ca să ne facem reputaţia şi, într'un 
fel sau într'altul, ajungem să îi băgăm pe 
toţi la Sandhurst, nu-i aşa?" 

„Adevărat, oh Turk. Ca dintr'o carte vor
beşti tu Turkey". 

„Şi de aceea avem nevoie de profesori mai 
deosebiţi ca într'alte părţi, nu credeţi? Noi nu 
suntem o şcoală ca toate celelalte". 

„In şcolile acelea se petrec şi o groază de 
bruftueli şi de brutalităţi, mi-a povestit mie 
unul", zise Beetle. 

„Trebue să recunosc că un celibatar şi de a-
biâ are vreme destulă ca să se ocupe de voi". 
Părintele John privi la gazdele sale cu o pri
vire cercetătoare. „Dar voi nu găsiţi că cei 
din cancelarie prea vă stau în cale câte-odată?" 

„Nu prea ne supără, mai ales vara". Privi
rea lui Stalky sbură mulţumită spre ferea
stră. „Limitele sunt largi şi suntem lăsaţi sin
guri destul timp". 
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„De exemplu, iată-mă pe mine aici în ca
mera voastră de studiu împiedecându-vă să 
staţi de capul vostru, nu-i aşa? Stingherin-
du-vă, nu-i aşa?" 

„Dar de loc, Padre. Şedeţi jos, vă rog. Nu 
plecaţi domnule. Ştiţi ce bine ne pare când 
veniţi". 

Nu se putea îndoi nimeni despre sinceritatea 
acestor cuvinte. Obrazul reverendului John se 
roşii puţin din cauza impresii plăcute şi el 
îşi umplu pipa din nou. 

„Şi, în general, noi cam ştim unde se află 
profesorii. N'aţi trecut prin dormitoarele de 
jos, noaptea trecută, după ora zece, Domnule 
Profesor?" , 

„M'am dus să fumez o pipă cu dirigintele 
Vostru. Nu vă speriaţi că de data asta nu i-am 
dat nici o impresie. Ca să ajung mai repede, 
arn luat-o prin dormitoare". ! 

„Azi dimineaţă am simţit un miros de tu
tun. Al dumneavoastră e mai tare decât al 
Domnului Prout. Şi aşa am ştiut", zise Beetle 
dând din cap. 

„Teribili sunteţi", opina reverendul John cu 
u n aer distrat. De abia peste câţiva ani îşi 
dete seama Beetle că această notă exclamativă 
e r a un tribut plătit mai mult inocenţei sale 
decât spiritului său de observaţie. 

„Vorbind de bruftueli", reluă părintele 
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John, „cred că aţi fost şi voi destul de frecaţi, 
când eraţi mici, nu?" 

„Ei da, dar poate eram şi noi nişte animale 
prea din cale afară imposibile", zise Beetle 
privind cu seninătate prăpastia ce desparte 
unsprezece ani de şaisprezece. „Sfinte Sisoel 
Ce tirani erau pe atunci — Fairburn, Gobby 
Maunsell şi toată banda lor". 

„Ţii minte când ne punea Gobby să facem 
pe cei trei şoareci orbi şi să ne urcăm sus pe 
pupitre pe când el aruncă cu călimări în noi. 
Asta se chemă tiranie", zise Stalky. 

„Dar acum nu se mai întâmplă aşa ceva", 
zise M'Turk liniştitor. 

„Aicea vă înşelaţi; noi suntem dispuşi să 
credem că totul merge bine atâta vreme cât 
nu ne supără nimeni personal. Mă întreb câte 
odată dacă bruftuiala a dispărut cu totul". 

„O, cei mici se bruftuesc teribil unul pe al
tul, dar cei din clasele superioare bănui că 
sunt prea ocupaţi cu preparaţia examenelor. 
Au altele la ce să se gândească", zise Beetle. 

„Dar de ce întrebaţi, Domnule profesor, 
care este ideea D-voastră?" Stalky se uită 
atent la figura capelanului. 

„Am eu oarecari bănueli". Apoi deodată ex
clamă: „Pe onoarea mea, pentru nişte băieţi 
cu oarecare doxă la cap, nu prea aveţi spirit 
de observaţie! Să vede că eraţi ocupaţi cu 
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mizeriile ce le făceaţi diriginţilor, săptămâna 
trecută de n'aţi băgat de seamă nimic în cla
sele în care făceaţi meditaţie?" 

„Dar anume ce, Domnule? Vă jur că n'am 
văzut nimica", zise Beetle. 

„Atunci vă sfătuesc să priviţi mai bine altă 
dată. Când un individ mic bâzâe prin colţuri 
cu hainele într'o stare de plâns, nu mai lu
crează şi este cunoscut ca cel mai scârbos şoa
rece de coridor din liceu, trebue să fie ceva 
cu el". 

„Asta e Clewer", zise M'Turk încetişor. 
„Da, chiar Clewer; îl am la franceză. Este 

primul lui trimestru, şi cu siguranţă că este 
tot aşa de chinez cum erai şi d-ta, Beetle, 
pe acele vremuri. Nu prea e deştept, dar are 
aerul că cineva 1-a maltratat până ce 1-a tâm
pit". 

„Aşi, face pe tâmpitul ca să nu fie pedep
sit", zise Beetle. „Cunosc eu sistemul". 

„Acum trebue să spun că n'am văzut pe 
nimeni brutalizându-1", zise reverendul John. 

„Cred şi eu; cei cari obişnuiesc lucrul ăsta, 
nu o fac în public", zise Beetle. „Fairburn 
nu mi-ar fi clintit un fir de păr când era 
cineva de faţă". 

„N'ai nevoie să te lauzi, Beetle", zise M' 
Turk. „Am trecut cu toţii pe acolo la vremea 
noastră". 
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„Aşi, eu am încasat mai mult decât toţi 
ceilalţi", zise Beetle. „Dacă ai nevoie de un 
expert în materie de tiraniseală, te rog ale-
ge-mă pe mine, Padre. Şurupurile, peria, cheile, 
capsele, înşuruparea braţelor, legănatul, ag-ag, 
şi tot restul". 

„Da, chiar am nevoie de voi ca experţi, sau 
mai bine, am nevoie de autoritatea voastră a 
tuturor ca să opriţi aceste procedee". 

„Dar ce fac Abana şi Pharphar, Padre, 
Harrison şi Craye? Ei sunt favoriţii D-lui 
Prout", zise M'Turk cu puţină amărăciune. 
„Noi nu suntem nici cel puţin sub-monitori". 

„La aceasta m'am gândit, dar pe de altă 
parte, de vreme ce tiraniseală porneşte numai 
dintr'o lipsă de judecată". 

„Aşi, să nu credeţi asta, Padre", zise JVV 
Turk. „Tiranii bruftuesc de plăcere. Ei o fac 
cu premeditare. Se gândesc la asta în timpul 
lecţiei şi o pun în aplicare în recreaţie". 

„N'are aface. Dacă lucrul ar ajunge la mo
nitori, ar produce o turburare în casa în
treagă. Aţi avut un scandal nu de mult. Nu, 
nu râdeţi. Ascultaţi-mă; vă rog pe voi, — le
giunea X-a a mea, să luaţi voi lucrurile în 
mână. Vreau să mi-1 faceţi pe Clewer curăţel 
şi prezentabil....". 

„Să fiu al naibii dacă l-oi spăla eu", mor
măi Stalky. 
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„Să-1 văd decent şi cu respectul de sine 
însuşi. Cât despre băiatul celălalt, puteţi să 
întrebuinţaţi toată influenţa de care dispu
neţi", o licărire foarte lumească străluci în 
privirea capelanului, „cum credeţi voi mai bine 
ca să-1 împiedecaţi de a mai face acest lucru. 
Atâta tot. Las asta în seama voastră. La re
vedere copii". 

„Bine", băieţii din No. 5 priveau unul spre 
altul. 

„Clewer ar da ochii din cap ca să aibă 
un loc unde să se refugieze şi să fie liniştit. 
Cunosc eu asta", zise Beetle. 

„Dacă l-am ataşa pe lângă studiul nostru?" 
„Nu", zise M'Turk hotărât. „Este un mic 

îngălat şi o să ne răvăşească toate pe aici. 
N'avem vreme să stăm să-1 învăţăm rându-
eala. N'ai de gând să te plimbi ţinându-1 de 
după gât, cum făceau băieţii din Erik". 

„Ar putea să ne spele borcanele de dul
ceaţă; şi să frece cratiţa pentru porridge, e 
arsă de tot". 

„Asta nu e o soluţie", zise Stalky punând 
călcâiele pe masă. „Dacă însă am găsi pe 
veselul tovarăş care-1 chinueşte şi l-am face 
sa petreacă un sfert de ceas agreabil, ar fi o 
treabă! Cum de n'am simţit noi nimica în 
timpul cât eram în meditaţie, mă întreb?" 
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„Poate că este o bandă întreagă de şcolari 
inferiori cari se distrează sâcâindu-1 pe Cle-
wer. Se întâmplă şi asta câte odată". 

„Atunci haidem să luăm la bătaie tot cursul 
inferior din divizia noastră, la nemereală. 
Mergem?" zise M'Turk. 

„Ia ţine-ţi firea! Nu trebue să facem sgomot 
în jurul acestei chestii. Cel care se îndeletni
ceşte cu acest sport se ascunde bine, căci 
altfel îl vedeam şi noi", zise Stalky. „Vom 
face câteva investigaţii până ce vom prinde 
dincotro vine vântul". 

Făcură o raită prin şalele de meditaţie, 
observând cu atenţie fiecare elev, mare sau 
mic asupra căruia aveau bănuieli, inventariând, 
la cererea lui Beetle, până şi odăile de baie şi 
cămăruţele, dar fără nici un rezultat. Toţi 
păreau a fi la locurile lor, afară de Clewer. 

„St!" făcu Stalky oprindu-se la uşa unui 
studiu. „Ei drace!" 

O voce subţire, amestecată cu lacrimi ajunse 
până la ei prin uşa închisă. 

„....Pe când frumoasa Kitty într'o dimineaţă" 
„Mai tare nătărăule că dau cu cartea în 

tine!" 
„Cu o cană cu lapte pe umăr.... 

„O, te rog Campbell!" 
La târg la....!" 
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O carte izbi în ceva moale şi se auzi un 
ţipăt ascuţit. 

„N'aş fi crezut să fie un băiat care are 
studiul lui personal. Aşa se explică de ce 
n'am dat de el până acum", zise Beetle. 
5,Campbell şi Sefton sunt un vânat cam mare 
pentru noi. Pe urmă, în studiul lor nu pu
tem să ne amestecăm aşa cum am face-o într'o 
clasă". 

„Ce măgari", mormăi M'Turk ascultându-i. 
:»Ce plăcere pot găsi ei într'asta?" 

„Bănui că Clewer este piciul lor?" 
„Tot bine că nu sunt monitori, şi asta e 

cevâ", zise Stalky cu un râs agresiv. „Sefton 
Şi Campbell, hm! Campbell şi Sefton. Ah! 
Unul din ei vine dintr'o dughiană. *). 

Aceşti băieţi erau doi flăcăi bărboşi de câte 
Şaptesprezece şi optsprezece ani, trimeşi la 
•colegiu de părinţi amărâţi cari sperau să-i facă 
s ă intre în Şcoala Militară după şase luni de 
îndopare sistematică. De formă aparţineau di
viziei d-lui Prout însă în realitate erau subt 
supravegherea directorului; şi cum acesta nu 
numea niciodată monitori dintre băieţii noi, 
a ceştia doi, având în vedere etatea lor, consi
derau lăsarea lor la o parte ca o jignire. Sefton 
Petrecuse trei luni într'o dughiană cu renume 

Poreclă dată institutelor, in care disciplina lasă mult de dorit. 
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prost din Londra şi povestea multe aventuri 
din timpul şederii sale acolo. Campbell care 
se îmbrăca bine şi avea un vocabular întins, 
îl imita şi privea tot restul lumii dela înăl
ţime. Ei erau acum în şcoală de două tri
mestre, dar băieţii, obişnuiţi cu ceeace numeau 
ei specimene de dughiană, observau faţă de 
ei o rezervă glacială. Insă barbetele lor, — Sef-
ton avea la el un briciu adevărat — şi mus
tăţile, făceau o oarecare impresie. 

„Mergem la ei să-i convingem?" întrebă 
M'Turk. „N'am avut aface cu ei dar pot să 
pariez că acest Campbell e un poltron". 

„Nu, asta este oratio directa; eu prefer 
oratio obliqua", zise Stalky dând din cap. 
„Pe urmă cum am rămâne cu influenţa noa
stră morală dacă ne-am bate". 

„Ei, prostii! Atunci ce e de făcut?" Beetle 
intră într'o clasă alături de studiul cu pricina. 

„Ce să fie?" Erau flăcări răsboinice în 
ochii lui Stalky. „Vreau numai să mă distrez 
puţin. Ia tăceţi". 

Vâra mâinile în buzunar şi privi distrat pe 
fereastră, spre mare, fluerând printre dinţi. Pe 
urmă bătu încet podeaua cu piciorul. Un umăr 
se ridică, se învârti şi băiatul înjghebă un 
pas dublu, scurt, pasul de răsboiu al lui 
Stalky meditând. De trei ori traversă clasa 
goală cu buzele strânse şi nările umflate, le-
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gănându-se în ritmul dansului. Pe urmă se 
opri în faţa tăcutului Beetle şi îi dete binişor 
câteva lovituri, capul lui Beetle plecându-se 
după fiecare lovitură. M'Turk, cu braţele pe 
după genunchii ridicaţi, se legănă încet îna
inte şi înapoi. Pe Clevver îl auzeau urlând 
de ţi se rupea inima. 

„Beetle va fi cel sacrificat", zise însfârşit 
Stalky. „îmi pare rău, Beetle. Iţi aduci a-
minte povestirile de călătorie ale lui Galton 
(într'una din clase studiaseră această carte 
amuzantă), şi iedul a cărui ţipete întărâtau 
tigrul?" 

„O, daţi-o încolo", zise Beetle plictisit. Nu 
pentru prima dată eră el ţapul ispăşitor. 
„Ce-ar fi să faceţi şi fără mine?" 

„Mi-e teamă că n'o să putem, Beetle dragă. 
Trebue să te laşi să-ţi tragem o păruială, 
Turkey şi cu mine. Cu cât vei urlă mai tare, 
cu atât va fi mai bine. Turkey, du-te de scoate 
de undeva o bâtă şi o fringhie. O să-1 le
gam pentru un sacrificiu a la Galton. Vă adu
ceţi aminte când ne punea Molly Fairburn să 
Tăcem lupte de cocoşi desculţi şi cu genunchii 
legaţi?" 

„Bine, dar durea al dracului". 
„De sigur că doare, ce băiat deştept eşti, 

Beetle! Turkey o să te împingă cu bâta în
coace şi încolo, voi o să spuneţi că am avut 
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o discuţie şi că te-am silit să faci asta pentru 
că n'ai avut dreptate. Dă-mi batista ta". 

Beetle fu pus în măsură ca să poată face 
lupta de cocoşi. In poziţia asta, la o uşoară 
mişcare a lui Stalky, el căzu pe o parte, um-
plându-se de praf. 

„Dichiseşte-1 niţel, Turkey. Acuma am să 
te leg şi pe tine. Behăitul iedului întărâtă 
pe tigru. Voi amândoi sunteţi aşa turbaţi de 
mânie că mă ocărâţi întruna, ţineţi minte. 
Eu o să vă împing cu bâta. Dar să plângi,. 
Beetle". 

„Desigur, stai că mă apuc eu acum de 
plâns, numaidecât". 

„Acum începeţi, şi aduceţi-vă aminte: be
hăitul iedului....". 

„Isprăviţi idioţilor! Lăsaţi-mă să mă scol! 
Mi-aţi rupt genunchii din loc! Isprăviţi, asta 
nu mai e glumă!" în felul lor, protestările lui 
Beetle erau o operă de artă. 

„Dă-i înainte Turkey! Inghionteşte-1! Ros-
togoleşte-1, mă! Dă-i la cap! Nu te feri Beetle^ 
fricosule! Mai dă-i una, Turkey!" 

„Dar nu plânge cu adevărat. Scoală-te Bee
tle, că dacă nu te rostogolesc până în sobă"„ 
se oţărâ M'Turk. 

Făceau un sgomot oribil între ei. 
„Hallo! Cu ce vă distraţi voi pe acî?" Sef-

ton şi Campbell intră găsind pe Beetle cu 
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capul de sobă şi plângând de-a binelea pe 
când M'Turk îi căra cu piciorul în spinare. 

„E numai Beetle", explică Stalky. „Se pre
face că-1 doare. Nu pot să-1 fac pe Turkey 
să se bată cumsecade cu el". 

Sefton le dete câte un pumn la fiecare şi se 
roşi. „Perfect, las-că văd eu de ei. Ia scula-
ţi-vă şi luptaţi cumsecade, voi doi. Dă-mi 
mie bâta să-i gâdil eu pân'ce-i fac să meargă. 
Acesta-i joc, nu glumă. Vino, Campbell să-i 
mai scuturăm niţel". 

Atunci M'Turk se întoarse către Stalky ocă-
rându-1 foarte urât. 

„Ziceai că te lupţi împreună cu noi Stalky, 
vino şi tu". 

„Prost ai fost când ai crezut", îi răspunse 
Stalky. 

„Aţi avut o ceartă între voi?" întrebă Camp
bell. 

„Ceartă?" zise Stalky. „Aşi, vream numai 
să-i strunesc niţel. Tu ştii cum se fac luptele 
de cocoşi, Seffy?" 

„Cum să nu ştiu? Păi, la M'Lagan, unde 
învăţam la Londra, aveam obiceiul să facem 
lupte de cocoşi în salonul lui, şi băiatul nu 
îndrăznea să spună nimica. Dar bineînţeles, 
acolo eram trataţi ca oameni în toată firea. 
Mă întrebaţi dacă ştiu eu să mă lupt? staţi 
să vă arăt". 
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„Nu mă lăsaţi să mă scol?" se tângui Beetle 
pe al căruia umăr Stalky se aşezase. 

„Nu bâzâi eă-ţi sade rău când eşti gros şi 
plângăcios. Stai să te lupţi şi cu Seffy". 

„Nu, că mă omoară!" 
„Hai să-i ducem în studiul nostru, că a-

colo e bine, că e mai laoparte. Eu o să mă 
lupt cu Turkey. Asta e ceva mai amuzant 
decât Clewer", zise Campbell. 

„Perfect, propun ca ei să fie desculţi, iar 
noi să fim încălţaţi". 

Beetle şi M'Turk fură rostogoliţi până ce 
ajunseră în odaia de studiu. Stalky îi băgă 
după un fotoliu. 

„Acum eu am să vă leg şi să dirijez lupta 
de tauri. Ce încheieturi groase mai ai, Seffy. 
Nu pot să le leg cu batista; n'ai o fringhie 
pe aici?" 

j,Sunt destule acolo în colţ", replică Sefton. 
„Grăbeşte-te. Nu mai plânge ca un idiot, Bee
tle! O să avem un răsboiu în toată regula, 
iar învinşii vor cânta ode în onoarea învingă
torilor. Pretinzi că ieşti un poet, nu-i aşa, 
Beetle? las'că o să te poetizez eu"; şi se 
aşeză închircindu-se alături de Campbell. 

Bastoanele fură vârâte prin unghiurile na
turale ştiinţific şi cu dexteritate, iar braţele 
legate cu fringhii bine întinse, în timp ce 
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M'Turk vărsa un torent de înjurături, legat 
şi trădat. 

Stalky dădu la o parte pe Campbell şi pe 
Sefton şi se duse în partea unde se găseau 
prietenii săi, încuiând uşa, în drum. 

„Şi acum toate sunt în regulă", spuse el 
cu o voce schimbată. 

„Cum, ce dracu", începu Sefton.... Lăcră-
mile lui Beetle se opriseră; M'Turk, surâzând, 
eră în picioare. împreună legară încă mai 
strâns genunchii şi braţele inamicului. Stalky 
se aşeză pe fotoliu şi contemplă scena cu 
surâsul cel mai senin. 

Omul legat pentru lupta de cocoşi este 
poate cea mai neputincioasă vietate de pe 
lumea asta. 

„Behăitul iedului întărâtă pe tigru. Oh voi 
tâmpiţilor!" Se lăsă pe spate şi râse până 
ce nu mai putu. 

Victimele nu pricepeau încă bine situaţia. 
„O să vă dăm cea mai grozavă bătaie pe 

care aţi mâncat-o vre-o dată, când ne-om 
scula de aci", tună Sefton. „Las'că o să râ-
deţi voi altfel înainte de sfârşit. Ce însem
nează asta?" 

„Peste două minute o să vezi", zise M'Turk. 
„Nu înjură degeaba. Iată ce vrem să ştim: 
De ce voi măgarilor l-aţi maltratat pe Cle-
wer?" 
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„Asta nu e treaba voastră". 
„De ce l-aţi tiranisit pe Clewer?" Chestiu

nea era repetată cu o asemănare exasperantă 
de fiecare pe rând. Ştiau ei ce făceau! 

„Pentrucă aşa ne-a plăcut", fu răspunsul 
căpătat. „Hai să ne sculăm". încă tot nu pri
cepeau situaţia. 

„Da? ei bine, noi acuşi o să vă bruftuim 
pentrucă ne place nouă. O să ne purtăm cu voi 
tot aşa cum v'aţi purtat voi cu Clewer. El 
n'aveâ nici o putere asupra voastră, nu-i aşa. 
Şi voi acum nu puteţi să ne faceţi nimic. 
•Caraghios, nu-i aşa?" 

„Nu putem? Asta o s'o vedeţi voi". 
„Ah!" zise Beetle meditativ, „asta însem

nează că nu v'a dat încă nimeni o chelfăneală 
serioasă. O bătaie în public nu e nimic pe 
lângă ce-o să păţiţi voi acum. Pariez un shi-
ling că o să plângeţi şi o să ne promiteţi ori-
şice-om cere". 

„Ia ascultă tinere Beetle, să ştii că o să te 
omoram în bătaie când ne-om scula de aci, 
asta pot să ţi-o promit în orişice caz". 

„Pentru moment însă o siă fiţi voi stâlciţi 
în bătaie. I-aţi aplicat şurupurile lui Cle
wer?" 

„I-aţi pus şurupurile lui Clewer?" 
„I-aţi făcut şurupurile lui Clewer?" 
La chestiunea a douăzecia — nici un băiat 
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nu poate să reziste unui astfel de interoga
toriu — veni mărturisirea. 

„I le-am făcut, duceţi-vă dracului". 
„Atunci o să vi le facem şi noi". Şi fură 

înşurupaţi după toate tradiţiile. 
Şurupurile nu sunt o glumă. Molly Fair-

burn însuşi ar fi aplaudat. 
„I-aţi făcut exerciţiul cu peria?" 
De data asta răspunsul veni mai curând şi 

exerciţiul cu peria dură cinci minute după 
ceasul lui Stalky. Nu puteau nici să se mişte 
de bine ce erau legaţi. Nu se întrebuinţează, 
nici o perie la acest exerciţiu. 

„I-aţi aplicat lui Clewer cheia?" 
„Nu, nu i-am aplicat-o, jur că nu!" se auzi 

glasul lui Campbell care se răsucea de durere. 
„Atunci o să v'o aplicăm noi vouă ca să 

vedeţi cum ar fi fost dacă i-aţi fi aplicat-o". 
Tortura cheii, la care nu se întrebuinţează 

nici o cheie, este foarte dureroasă. Ei o în
durară câteva minute, dar limbajul lor prea 
crud necesită întrebuinţarea unui căluş. 

„I-aţi aplicat lui Clewer tirbuşonul?" 
„Da, o fire-aţi afurisiţi. Dar lăsaţi-ne odată 

în pace ticăloşilor". 
Fură tirbuşonaţi. Şi această tortură care nu 

necesită nici un tirbuşon este şi mai plicticoasă 
decât aceia a cheii. Tăcerea şi metoda cu care 
se făceau aceste asalturi încercau greu răb-

•' 
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darea condamnaţilor. Intre o tortură şi alta, 
ploaia de întrebări cădea nemiloasă şi, de 
nu răspundeau precis şi repede, li se băga 
în gură batiste de o culoare dubioasă. 

„Asta e tot ce i-aţi făcut lui Clewer? Scoa-
tele batistele Turkey şi lasă-i să răspundă". 

„Da, jur că asta e tot. Ne-ai omorât, 
Stalky!" strigă Campbell. 

„întocmai aşa vă spunea Clewer şi vouă. 
L-am auzit. Acuma avem de gând să vă ară
tăm ce însemnează o adevărată şedinţă de 
bruftuială. Ce nu-mi place la tine, Sefton, 
este că vii la liceu cu gulerele tale scrobite 
şi ghete ultim fason şi-ţi închipuieşti că ne 
poţi învăţa ceva în ce priveşte tiraniseala. 
Crezi că mai avem ceva de învăţat în ce pri
veşte tiraniseala? Scoate-i batista şi lasă-1 să 
răspundă". 

„Nu", fu răspuns cu un ton feroce. 
„Zice că nu. Ia legănaţi-1 niţel să doarmă. 

Campbell să stea şi să privească". 
E nevoie de trei băieţi şi de două mănuşi 

de box ca să legene cumsecade pe un al trei
lea. Bine înţeles că operaţia este ceva foarte 
diferit de cum o arată numele. Sefton fu le
gănat până ce-i ieşiră ochii din cap şi începu 
să gâfâe; avea ameţeală şi rânza i se în
torsese pe dos. 
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„Maică Doamne!" zise Campbell îngrozit 
şi galben din colţul lui. 

„Daţi-1 laoparte", zise Stalky. „Aduceţi pe 
Campbell. Asta numesc eu tiraniseală. Oh, 
am uitat, ascultă, Campbell, de ce l-aţi mal
tratat pe Clewer? Scoate-i batista şi lăsaţi-1 
să răspunză". 

„Eu... eu nu ştiu. Oh, lăsaţi-mă în pace. 
vreau să fac pace. Jur că n'o să mă răsbun. 
Nu mă legănaţi!" 

„Behăitul iedului întărâtă pe tigru. Zice că 
nu ştie. Pune-1 în picioare Beetle. Dă-mi mă
nuşa şi pune-i batista". In tăcere Compbell fu 
legănat de şaizeci şi patru de ori. 

„Cred că am să mor", gâfâi el. 
„Dă-1 la o parte. Oh, ara uitat, Sefton, de 

ce l-ai maltratat pe Clewer?" 
Răspunsul nu se poate repeta, dar el nu 

aduse nici o umbră de roşeaţă pe obrazul 
lui Stalky. 

„Fă-i un ag-ag, Turkey!" 
I se făcu un ag-ag imediat. Se proceda cu 

o experienţă ce fusese dureros câştigată în 
timp de aproape optsprezece ani, dar el nu 
părea că o apreciază de loc. 

„Zice că suntem nişte birjari, dă-1 laoparte. 
Campbell la rând. Oh, am uitat. Ia spune 
Campbell, de ce l-ai maltratat pe Clewer?" 

Atunci veniră lăcrămi ferbinţi; rugăminţi 
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de milă şi stăruitoare promisiuni de pace. 
Dacă încetau cu torturile, Campbell nu era 
să ridice mâna asupra lor niciodată. Dar în
trebările începură iar — cu un acompania
ment de argumente convingătoare. 

„Pare că te doare ceva, Campbell, Te 
doare?" 

„Da zău, rău de tot". 
„Zice că este îndurerat. Te-ai săturat!" 
„Da, da. Jur că sunt. Oh, opriţi!" 
„Zice că s'a săturat. Eşti umilit?" 
„ D a ! " 
„Zice că este umilit. Eşti al dracului de 

umilit?" 
„Da!" 
„Zice că este al dracului de umilit. Ai să-1 

mai bruftueşti pe Clewer?" 
„Nu! Jur că nu!" 
„Zice că nu-1 mai bruftueşte pe Clewer. 

Nici pe nimeni altul?" 
„Nu, jur că n'am s'o fac!" 
„Nici pe nimeni altul! Cum rămâne cu bă

taia pe care tu şi cu Sefton trebuia să ne-o 
daţi?" 

„Nu-ţi mai dăm nimic! Nimic! Jur !" 
„Zice că n'are să ne mai bată. Şi acum 

crezi că te pricepi ceva când e vorba de bruf-
tuială?" 

„Nu, nu mă pricep de loc!" 
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„Zice că nu pricepe adevărata bruftuială. 
Nu te-am învăţat noi o groază de lucruri?" 

„Ba da! Ba da!" 
„Zice că l-am învăţat o groază de lucruri. 

Nu eşti recunoscător?" 
„Da!" 
„Zice că ne este recunoscător. Dă-1 la o 

parte. Oh, am uitat! Campbell, de ce-1 mal
tratai pe Clewer?" 

„Pentrucă sunt o brută, bănui că aici vrei 
sa ajungi". 

„Zice că este o brută. Are dreptate. Dă-1 
de o parte. Nu-i mai facem nimic lui Camp
bell. Acum e rândul dumitale, Sefton". 

„Lighioanelor! Pui de demoni!" Aceasta şi 
încă multe se auziră până ce Sefton fu adus 
în mijlocul covorului de către genunchii în-
demânateci. 

„Behăitul iedului întărâtă pe tigru. Avem 
de gând acum să te facem frumos. Unde-şi 
tine uneltele de ras? (Campbell spuse) Beetle, 
adu-mi puţină apă. Turkey tu fă clăbuc. Avem 
de gând să te radem, Seffy, aşa că e mai 
bine să stai liniştit, dacă nu vrei să te taiu. 
N'am ras pe nimeni încă pân'acum". 

„Nu, te rog! Te rog n'o face!" 
„Ai devenit politicos, de? Am de gând să 

dau jos unul din favoriţii ăştia....". 
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„Eu, eu fac pace dacă nu mă razi. Jur că 
renunţ la bătae când m'oi scula de aci!" 

„Şi jumătate din mustaţa asta de care sun
tem aşa de mândri. Zice că renunţă să mă 
bată. Nu aşa că e gentil?" 

M'Turk pufni de râs în ligheanul de nichel 
şi aşeză capul lui Sefton ca într'o minghină în
tre genunchii lui Stalky. 

„Stai niţel", zise Beetle, „nu poţi să razi 
păr lung. întâi trebue să-i dai jos toată mus
taţa şi pe urmă să razi locul". 

„N'am de gând să mă plimb acuşi, după 
foarfeci. Nu pot s'o fac cu un chibrit? Ia 
găseşte cutia de chibrituri. Tot e el porc, pu
tem foarte bine să-1 pârlim. Stai liniştit!" 

Dădu foc unui chibrit, dar se opri „Vreau 
să dau jos numai jumătate, ce-i de făcut?" 

„Las-că merge". Beetle apropie pămătuful. 
„Am să fac clăbuc până la jumătate. Restul 

poţi să-1 arzi?" 
Mustaţa subţire în fir a tânărului pâlpâi 

până la linia de clăbuc din mijlocul buzei 
şi Stalky frecă jos părul pârlit cu degetul. 
Rasul nu fu o afacere tocmai îndemânatecă, 
dar scopul pe care-1 urmăreau fu ajuns. 

„Acum favoritul de pe partea cealaltă. In-
toarce-1!" Cu chibritul şi cu briciul fu distrus 
şi acesta. „Acum dă-i oglinda şi scoate-i ba
tista. Vreau să văd ce spune". 
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Dar nu fu spus nici un cuvânt. Sefton pri
vea cu oroare şi jale ruina strâmbă a obrazu
lui său astfel ras. Două lacrimi mari lunecară 
pe obraz. 

„Oh, am uitat! Ascultă Sefton, de ce-1 mal
tratai pe Clewer?" 

„Lăsaţi-mă în pace, o voi brute infernale, 
lasaţi-mă în pace! Găsiţi că nu m-aţi chinuit 
îndestul!" 

„Zice că trebue să-1 lăsăm în pace", zise 
M'Turk. 

„Zice că suntem bătăuşi şi noi nici n'am 
început încă", zise Beetle. „Eşti nerecunoscă
tor, Seffy. Dar ştiu că urât mai eşti!" 

„Zice că a avut destul. Se înşală". 
„Haideţi la lucru! La lucru", zise M'Turk 

mişcând un baston. „Vino încoace Narcis. Nu 
te îndrăgosti de propria-ţi imagine!" 

„Dar daţi-i drumul", zise Campbell din col
tul său. „Nu vedeţi că plânge?" Sefton plân
gea ca un copil de doisprezece ani, de ruşine, 
durere, amor propriu rănit şi din cauza nepu
tinţei sale. 

„Faci pace Sefton, nu-i aşa? Nu poţi să le 
rezişti acestor tineri drăcuşori....". 

„Nu fii nepoliticos, Campbell, scumpule; 
°fi ţi se se'ntâmplă iar un bucluc!" 

„Sunteţi nişte adevăraţi demoni, ştiţi?" zise 
Campbell. 
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„Cum? Pentrucă v'am brutalizat niţel, toc
mai aşa precum i-aţi făcut şi voi lui Clewer! 
De când făceaţi voi gluma asta cu Clewer?" 
zise Stalky. „Dela începutul trimestrului?" 

„Eh, doar nu-1 băteam toată ziua!" 
„Dar o făceai de câte ori îl puteai prinde",, 

zise Beetle care şedea turceşte pe jos şi lăsa 
bâta să cadă din timp în timp pe piciorul 
lui Sefton. „Par'că eu nu ştiu cum merge 
treaba!" 

„Eu... poate că o făceam". 
„Şi par'că nu vă duceaţi să-1 căutaţi nicio

dată? Ce eu nu ştiu? Pentrucă eră un mic 
animal necioplit, nu-i aşa? Par'că nu ştiu şi 
asta? Acum vedeţi, voi sunteţi nişte brute în
spăimântătoare, şi aţi căpătat tocmai ce că
pătă el — tocmai pentrucă sunteţi brute — 
pentrucă ne-a convenit nouă să facem aşa". 

„Dar pe el nu l-am maltratat niciodată aşa 
precum ne-aţi făcut voi nouă". 

„Aşi", zise Beetle .„Ei nu tiranisesc nici
odată cu tot dinadinsul — Molly Fair-
burn n'o făcea niciodată. Numai că îi înghion-
tue pe înfundate câte niţel, aşa zic ei. Numai 
că le dă în cap până ce le iese sufletul din ei, 
de se duc să plângă prin cămăruţe. îşi as
cund capetele printre haine şi plâng. Scriu pă
rinţilor de câte trei ori pe zi — da brută, asta 
făceam şi eu — rugându-se să fie luaţi acasă. 
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N'ai fost niciodată bruftuit cumsecade, Camp
bell, îmi pare rău că ai făcut pace". 

„Mie nu-mi pare rău", zise Campbell care 
era mucalit. „Bagă de seamă că-1 omori pe 
Sefton". 

In agitaţia lui, Beetle dăduse cu bastonul 
fără măsură şi Sefton se plângea cerând în
durare. 

„Cât despre tine", zise el învârtindu-se pe 
loc, „desigur că nu ai mâncat niciodată o pa
pară în toată regula. Unde ai fost înainte de a 
veni aci?" , : . 

„A — avem un preceptor". 
„I-auzi! Preceptor! N'oi fi plâns niciodată 

în viaţa ta; dar acuma plângi, pe legea mea, 
nu plângi?" 

„Dar tu nu vezi, animal chior ce eşti?" 
Sefton căzu într'o parte cu lacrimile curgând şi 
făcând dâră în clăbucul uscat. Repede basto
nul căzii pe partea dinapoi care rămăsese ex
pusă. 

„Aşa! sunt chior?", zise Beetle. „Lasă-mă 
Stalky. Am de gând să mă distrez niţel cu 
prietenul nostru în felul lui Molly Fairburn. 
Eu cred că văd. Nu aşa că văd, Sefton?" 

„întrebarea e bine pusă", zise MTurk pri
vind bastonul cum se învârtea. „Mai bine ai 
face să spui că vede, Seffy". 
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„Vezi, zău că vezi! Jur că vezi!" strigă -it 
Sefton convins de argumente puternice. I o 

„Nu sunt ochii mei minunaţi?" bastonul se «< 
ridică şi cădea continuu în timpul acestui ca- "'<f 
tehism. 

Un singur răspuns scurt, „da". toi 
„Castanii deschişi, nu-i aşa". '13 
„Da, da". «j 
„Ce mincinos eşti, sunt albaştrii ca cerul, fii 

Nu sunt albaştrii?" 
„Ba da, ba da!" ;' " 
„Ce versatil! Nu păstrează aceiaşi opinie-:» » 

două minute pe rând. Iţi mai trebue educaţie,-/» 
dragă". './<t 

„Beetle, prea te înfierbânţi", zise Stalky.> .fi 
„Beetle, păstrează-ţi calmul". 

„Las'că aşa mi-au făcut şi mie alţii", zise »ti 
Beetle. „Acum să mai răfuim o chestie. Mi-ai'.n!'' 
zis bestie; nu-şi aşa?" ,, 

„Facem pace! Daţi-o încolo", strigă Sefton; i«i 
„vreau să mă împac. „Renunţ la orişice răs- !>b 
bunare! Lăsaţi-mă să plec! Sunt rupt! Nu mai un 
pot!" . iV, 

„Fiuuu! Tocmai acum când începea să n 
meargă mai bine!" mormăi MTurk. „Aşi pu- u 
tea să jur că voi lui Clewer nu i-aţi fi dat 
drumul". n 

„Capitulează, cere iertare, haide, repede", KI 
zise Stalky. •* > 
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ridicau paharul în sănătatea Iui, tot aşa cum 
o făcuseră în toate ţările din lume, ori de câte 
ori doi sau trei elevi ai liceului se găseau 
împreună. 

„Fumaţi, nu vă opriţi de loc", zise Direc
torul. „Cu cât veţi fi mai puţin în formă, 
cu atât va fi mai bine pentru noi. Am desfiin
ţat echipa primă cu ore şi cursuri suplemen-
tare". 

„Ah, da, par'că noi suntem o echipă cum
secade; aşa, mai mult un fel de adunătură. 
Le-aţi spus că ne trebuie un înlocuitor chiar 
dacă Crandall ar fi în stare să joace?" în
trebă un locotenent de geniu care avea D. 
S. O. pe piept. 

„Mi-a scris că o s>ă vie să joace, deci nu 
trebuie să fi fost prea rău atins. Mâine de 
dimineaţă soseşte". 

„Crandall cel mic care a adus corpul bie
tului Duncan?" Directorul dădu din cap. „Un-
de-1 mai pui şi pe el? Te-am scos afară, 
nu mai ai loc la dumneata acasă, Director 
Sahib!" Aceasta o spunea un maior de lăn-
cieri bengalezi venit în Anglia pentru con
cediu. 

„Mi-e teamă că o să trebuie să doarmă în 
vechiul său dormitor. Ştiţi că foştii elevi se 
bucură de acest privilegiu. Da, cred că micul 
Crandall se va culca acolo încă odată". , 
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„Bates Sahib", un artilerist solid trecu bra
ţul său greoiu de gâtul directorului. „Ai Un 
gând ascuns pe care nu-1 spui. Mărturiseşte! 
Eu îl văd în ochii dumitale". i 

„N'ai priceput nimica, cuc bătrân?" între
rupse un ofiţer de geniu maritim. „Crandall 
îşi reia locul în dormitor ca să fie un exemplu 
viu, o lecţie de morală trăită, etc. etc. Nu-i 
aşa Director Sahib?" 

„E adevărat, Purvis. întotdeauna ai fost 
tu prea şmecher. După câte îmi aduc aminte,, 
ţi-am tras câteva bastoane pentru asta în 
1879". 

„Da, e adevărat, Domnule Director, şi sunt 
convins că aţi pus cretă pe baston". 

„Nu, dar am un ochiu foarte precis, asta 
te-a indus în eroare". 

Atunci vizitatorii dădură liber curs altor 
amintiri şi povestiră numeroase anecdote din 
viaţa de şcoală. 

Când micul Crandall de altă dată, acum 
locotenent într'un regiment de linie indian, 
sosi din Exeter în dimineaţa matchului, fu 
alcamat dela o margine a liceului la cealaltă, 
căci monitorii povestiseră pe scurt articolul 
pe care îl citise Directorul în studiul lui Flint. 
Iar când elevii Domnului Prout aflară ca 
Crandall avea de gând să-şi revendice drep
tul de a dormi o noapte în dormitorul care 
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fusese al său pe vremuri, Beetle dădu buzna 
alături, în pavilionul lui King şi acolo execută 
un dans de victorie de-alungul sălii de me
ditaţie inamice. Pe urmă dispăru într'un vâr
tej de călimări. 

„De ce te ocupi tu de idioţii aceia?" întrebă 
Stalky, care trebuind să joace ca înlocuitor 
în echipa foştilor elevi, era superb cu tricoul 
său negru, pantaloni albi şi ciorapi negri. „Ara 
vorbit cu el sus în dormitor pe când se îm
brăcă, i-am ajutat să-şi pue tricoul. A fost 
tăiat cam peste tot, are pe braţe cicatrici ori
bile, roşii. O să ne povestească asta deseară; 
i-am cerut-o eu pe când îi legam şireturile 
la ghete". 

„Auzi ce îr.drăsneală", zise Beetle gelos. 
„Mi-a scăpat şi mie aşa, nu ştiu cum. Dar 

nu s'a supărat de loc. E un tip grozav, pe 
cuvântul meu. Am să joc ca un turbat, să 
i-o spui lui Turkey". 

Regulile după care fu jucat matchul apar
ţin unei epoci dispărute. Luptele corp la corp 
fură strânse şi lungi. Toate loviturile bine 
dirijare nemereau precis. Elevii liceului fă
ceau cerc în jurul celor încăeraţi strigând: 
„Placaţi capul şi împingeţi". Către sfârşit, 
toată lumea pierdu sentimentul convenienţe
lor şi mamele externilor cari se găseau prea 
aproape de limită auziră vorbe cari nu fi-
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gurau în program. Nici unul nu fu scos afară 
pe brancard, dar când se isprăvi jocul toată 
lumea fu mulţumită. Beetle ajută lui Stalky 
şi lui M'Turk să-şi pună pardesiurile. In toiul 
luptei cei doi prieteni se întâlniseră în inima 
grămezii şi, după cum povestea Stalky, se 
dichisiseră foarte bine. Cum se târau înţe
peniţi la sfârşitul echipelor — căci înlocui
torii nu pot trece în rând cu oamenii băr
boşi — ei defilară în faţa unei trăsuri aşe
zate lângă zid şi o voce răguşită le strigă: 
„Bravo, bine jucat!" Era Stettson cel mare, 
care, cu obrajii galbeni şi cu ochii tăiaţi, fă
cuse un drum până acolo subt ochii unui 
vizitiu nerăbdător. 

„îată-te însfârşit Stettson", 'zise Stalky o-
prindu-se. „Nu e nici un pericoH să ne apro
piem de tine?" 

„Nu, nu, sunt bine de tot. Nu m'au lăsat 
să ies până acum dar am vrut numai să viu să 
văd matchul. Par'că ţi-ar fi făcut gura ciu
lama". 

„Turkey a călcat pe ea din întâmplare, 
dar mai mult făcând dinadins. Bravo, îmi pare 
bine că te-ai înzdrevenit, căci îţi datorăm 
ceva, tinere. Din cauza ta şi a membranelor 
tele am păţit o boroboaţă!" 

„Am" auzit eu de asta", zise băiatul r. -

- 258 



zând. „Mi-a povestit D-l Director toată is
toria". 

„Nuuuu! Şi când asta?" 
„Haide la liceu, o să-mi înţepenească glezna 

dacă stăm aci". 
„Taci, Turkey, vreau să fiu dumirit asupra 

acestui punct. Ei şi ziceai?" 
„A stat la noi tot timpul cât am fost bol

nav". 
„Cum? Şi ne-a părăsit pe noi liceu în tot 

timpul ăsta! II credeam la Londra!" 
„Ştii că deliram şi îl chemam tot timpul". 
„Auzi vorbă, dar tu nu eşti decât un ex

tern!" 
„Da, însă tot a venit, şi pot să-ţi spun că 

el m-a scăpat. Intr'o noapte aveam gâtul a-
stupat, — era să mor, zicea doctorul, atunci 
mi-a pus un fel de tub în gât şi Directorul a 
aspirat tot ce se găsea într'însul". 

„Oh! zău? Eu n'aş fi făcut aşa ceva!" 
„Doctorul a spus că putea să ia şi el dif-

terie; şi d'aia a stat la noi în loc să se întoarcă 
la liceu. Doctorul a spus că dacă mai mă 
lăsa douăzeci de minute, eram mort". 

In momentul acela, vizitiul, care primise or
dine, dădu bici calului şi fu cât p'acî să calce 
pe cei trei prieteni. 

„Auzi domnule", zise Beetle. „Păi bine, 
dar e un lucru aproape eroic!" 
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„Cum aproape eroic!" M'Turk cu o lovi
tură de genunchiu în şolduri îl asvârli pe 
Beetle lui Stalky şi acesta îl asvârli îndărăt. 
„Ai merita să fi spânzurat!" 

„Şi Directorul ar merita să aibă Victoria 
Cross", zise Stalky. „Ia gândiţi-vă, ar putea 
să fie în pământ la ora asta, — dar nu e în 
pământ! şi n'a păţit nimic! Oho! a trecut 
prin gard ca sticlete bătrân: o bătaie în re
gulă, 500 de linii, consemnaţi pe opt zile, — 
las' că merge bine!" 

„Am citit eu odată aşa ceva", zise Beetle. 
„Doamne ce om! Când te gândeşti!" 

„Dar mă gândesc", răspunse M'Turk; şi 
trase un chiot irlandez sălbatec care-i făcu pe 
băieţii ceilalţi să se întoarcă. 

„închide gura", zise Stalky tropăind de ne
răbdare, „lasă afacerea asta pe seama un
chiului tău Stalky, şi dacă nu l-o pune el 
pe jeratic pe Director, să nu-mi spui mie pe 
nume! Beetle, dacă spui vre-o vorbă fără să-ţi 
fi dat eu voie, te omor, pe cuvântul meu! 
Habeo căpitan crini bus minimis! II ţiu de pă
rul cel scurt. Faceţi-vă ca şi cum n'aţi şti 
nimic". 

Nu era nevoie să facă sforţări de disimu
lare; liceul era prea ocupat ca să aclame pe 
jucătorii cari făcuseră partidă nulă. Toţi se 
învârteau fără a se sinchisi de ghetele lor 
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murdare, împrejurul băilor pe când se spălau 
echipierii. Pe micul Crandall îl aclamau de 
câte ori îl vedeau. După rugăciune aplau
dară cu mai multă frenezie ca niciodată. Foştii 
elevi asistau la această ceremonie îmbrăcaţi în 
haine de seară. Răsucindu-şi mustăţile se ali-
niară imediat lângă zid alături de monitori în 
loc să se aşeze lângă profesori. Directorul făcu 
apelul; cei mari, cei mijlocii, cei mici, dând 
fiecăruia numele atât de cunoscut. 

„Da, toate sunt bune", zise el musafirilor 
săi, după masă, „dar băieţii au devenit cam 
turbulenţi. Mi-e teamă de o agitaţie care ar 
putea provocă turburări mai târziu. Crandall, 
ai face bine să te duci să te culci. Dormitorul 
trebue că te aşteaptă. Nu ştiu la ce înălţimi 
ameţitoare vei ajunge în cariera ta, dar ştiu 
ca nu vei fi niciodată obiectul unei adoraţii 
mai desăvârşite ca cea de astăzi". 

„La naiba adoraţia lor; aş vrea să-mi sfâr
şesc ţigara, Domnule Director". 

„Cultul lor e de aur curat, — du-te unde te 
aşteaptă gloria, Crandall cel mic". 

Un dormitor mansardat de zece paturi, care 
cu alte trei dormitoare comunica prin des
chizături fără uşi, avea să servească de teatru 
acestei apoteoze. Gazul eră aprins peste mă
suţele de toaletă din lemn alb, curenţii de aer 
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fluerau fără încetare şi afară, subt ferestrele 
fără obloane, marea bătea în coastă. 

„Acelaş pat ca odinioară, aceiaşi saltea 
poate", zise Crandall căscând; tot a rămas 
neschimbat aici. M'aţi ologit, nu ştiam că 
puteţi să jucaţi în aşa fel". îşi mângâie glesna 
îndurerată. „La toţi ne-aţi lăsat câte o mică 
amintire". 

Le trebui câteva minute ca să se simtă la 
largul lor; fără să ştie de ce, fură mai li
niştiţi când Crandall se întoarse şi-şi făcu 
rugăciunea, — ceremonie pe care o cam ne
glijase în ultimii ani. 

„Ah, vă cer iertare, am uitat să închid ga
zul". 

„Nu te îngriji de asta, te rog", spuse moni
torul dormitorului. „Worthington o face de 
obicei". 

Un băiat de doisprezece ani, în cămaşe de 
noapte, care aşteptase momentul ca să intre 
»n scenă, sări din pat până la becul de gaz 
şi se întoarse trecând peste o masă de toa
letă. 

„Cum faceţi când doarme?" întrebă Cran
dall râzând. 

„Ii vârâm o cârpă udă pe ceafă". 
„Pe vremea când era cel mai mic era un 

burete ud. Dar ce se întâmplă?" 
întunericul se umpluse cu şoapte, cu sgo-
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moţul covoarelor trase pe jos, cu acela al pi
cioarelor goale tropăind pe podea şi cu pro
testări, râsete, ameninţări: 

„Ai de gând să te linişteşti Aşezaţi-vă 
pe jos! Iţi dau cuvântul meu că pe patul 
meu n'o să şezi... Luaţi seama la pahar..." 
etc. 

„Stal — Corkran ne-a spus", începu moni
torul pe un ton care arăta cât de bine îşi dădea 
seama de îndrăsneala lui Stalky", că ai să 
ne povesteşti afacerea cadavrului lui Duncan". 

Şi murmure aprige se auziră „da, da, da, 
— povesteşte-ne asta". 

„Dar nu-i nimic de povestit, de ce dracu 
vă agitaţi voi pe acolo prin frig?" 

„Nu te îngriji de noi", răspunseră voci. 
„Spune-ne despre Porcus!" 

Şi aşa Crandall se întoarse pe pernă şi 
vorbi generaţiei tinere pe care nu o putea 
vedea. 

„Iată, acum vre-o trei luni el comandă es
corta unui transport de bani — o trăsură plină 
de rupii destinate plăţii trupelor — cinci sute 
de rupii în argint. Ajunsese la un loc numit 
Fort Pearson, lângă Kalabagh!" 

„Acolo m'am născut eu", ţipă un băeţel 
mic. „A fost numit aşa după un unchiu al 
meu". 
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„Taci — tu şi cu unchiul tău! Nu te opri, 
Crandall". 

„Bine, nu-i nimic. Indigenii Afridis aflând 
că se transportau bani, prinseră tot convoiul 
împresurându-1 la câteva mile înainte de fort 
şi ciopârţiră escorta. Duncan fu rănit şi es
corta fugi. Nu erau mai mult de douăzeci 
de soldaţi cu totul şi Afridizii erau foarte 
numeroşi. Din întâmplare eu aveam atunci 
comanda fortului Pearson. Auzisem focurile 
ţi tocmai mă pregăteam să merg într'acolo 
să văd ce se întâmplă când sosiră oamenii 
lui Duncan. Merserăm deci cu toţii. Ei spu
neau că aveau un ofiţer cu ei, dar nu mi-am 
dat seama pe de-antregul ce se întâmplă de
cât când văzui între roţile trăsurii rămase pe 
câmpie un camarad care, ridicat într'un cot, 
trăgea cu revolverul. Escorta părăsise tră
sura, iar indigenii, — ştiţi că sunt oameni 
foarte bănuitori — crezuseră că această re
tragere nu eră decât o stratagemă, aşa un 
fel de cursă şi că întrebuinţam trăsura ca 
punct de atracţie. Lăsaseră deci pe bietul Dun
can acolo unde era. Dar imediat ce văzură că 
eram aşa de puţin numeroşi, începu o aler
gare cu scopul ca să ajungem care putem mai 
iute lângă Duncan. Ei alergau, noi alergam, 
dar la sfârşit câştigarăm cursa. După o luptă 
îndârjită de câteva minute, o rupseră la fugă. 
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Numai după ce sosirăm lângă rănit văzui că 
eră unul de-ai noştrii. Sunt o sumedenie de 
Duncani în armată şi numele lui nu-mi spu
nea nimic. Duncan nu eră de loc schimbat; 
un glonte îi trecuse prin piept, sărmanul băiat 
şi era prăpădit de sete. I-am dat să bea şi 
m-am aşezat lângă el. Mi-a spus, e curios 
nu-i aşa, hallo, Jujubă! şi eu spusei Hallo 
Porcus, sper că nu eşti rău rănit, ori cam aşa 
ceva; dar peste un minut sau două îşi dete 
sufletul, fără să fi ridicat capul de pe ge
nunchii mei... Bine măi, dar voi o să vă 
prăpădiţi de frig. Duceţi-vă şi vă culcaţi!" 

„Da, da, numaidecât! Dar tăeturile unde 
le-ai căpătat? Cum ai fost rănit?" 

„Asta s'a întâmplat când am luat trupul 
îndărăt la fort. Veniră peste noi şi avu loc 
o mică îneăerare". 

„Ai omorât vre-unul?" 
„Se poate. Asta nu m-ar mira. Noapte 

bună". 
„Noapte bună. Mulţumesc Crandall. Iţi mul

ţumesc, foarte mult Crandall. Noapte bună". 
Mulţimea nevăzută se retrase. Locuitorii 

dormitorului se vârâră în pat şi statură li
niştiţi câtva timp. 

„Vreau să te întreb ceva, Crandall". Vo
cea lui Stalky avea un ton de respect cu totul 
neobişnuit. 
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„Ei, ce este?" 
„Inchipuieşte-ţi că un individ vede pe altul 

asfixiindu-se pentru că are gâtul astupat de 
difterie. Cu ajutorul unui tub plasat în gâ
tlejul bolnavului, el aspiră materiile cari îl 
îneacă. Ce zici de acest individ?" 

„Hm", zise Crandall reflectând. „Am au
zit numai odată de aşa ceva; un doctor, pa-
re-mi-se, a făcut-o pentru o femeie". 

„Aici nu era o femeie, era un băiat". 
„Atunci e încă, cu mult mai frumos. Este 

poate cel mai mare act de curaj pe care-1 poate 
face un om. De ce mă întrebi asta?" 

„Am auzit de un tip care făcuse aşa, asta-i 
tot". 

„Ei bine, este un brav". 
„Dumitale ţi-ar fi fost teamă?" 
„Te cred. Ori şi cui i-ar fi fost. Ia gânde-

şte-te numai, să mori aşa de difterie, cu sânge 
rece". 

„Da, ei ascultaţi niţel ". Fraza se ter
mină printr'un mormăit, căci Stalky sărise din 
patul lui şi se aşezase cu M'Turk pe capul 
lui Beetle care ar fi făcut să explodeze mina 
în chiar momentul acela. 

Ziua următoare, cea din urmă din trimestru, 
destinată câtorva examene cu totul fără im
portanţă, începu în discuţii şi gălăgie. Domnul 
King descoperise că diviziunea sa, care pre-
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cum ştiţi era despărţită numai de una de 
aceia a Domnului Prout, în şirul de clădiri 
— descuiase uşile dintre dormitoare şi se du
sese să asculte povestea spusă de Crandall. 
Domnul King supărat se plânse Directorului 
cu vehemenţă, rugându-se să fie susţinut; el 
nu admitea ca aceşti băieţi de lume — cum 
le spunea el — să vie să conrupă moravu
rile adolescenţei, etc. ,,Foarte bine", zise Di
rectorul şi promise să ia măsuri. 

„Zău, îmi pare foarte rău", zise Crandall 
cu un aer umilit. „Nu cred să le fi spus ceva 
ce nţu trebuiau să laudă şi n'aş vrea să-i su
pere din cauza mea". 

„Aşi, nu elevii", zise Directorul cu o cli
pire de ochiu imperceptibilă. „Ei profesorii 
fac uneori turburările. Prout şi cu King nu 
admit adunări numeroase prin dormitoare, şi 
cum sunt diriginţii, sunt obligat să-i susţin. 
Dar nici să pedepsesc numai două diviziuni 
din şcoală acum la sfârşitul trimestrului nu 
pot. Ca să fiu drept trebue să pedep
sesc pe toată lumea. Ia să vedem. Ei au o 
temă pentru vacantia de Paşti, la care, bine 
înţeles, nici nu se vor uită. Toţi elevii afară 
de monitori şi de cei mari cari au studii sepa
rate, se vor duce la meditaţie ca de obiceiu. 
Bine înţeles unul din profesori se va însărcina 
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ca să-i supravegheze. Trebue să fim drepţi 
cu toată lumea". 

„O meditaţie în ultima seară a trimestrului. 
Uliu:" zise Crandall gândindu-se la propria 
lui tinereţe. „Bănui că o să fie animată". 

Elevii cari sburdau în mijlocul cuferelor 
gata făcute, dând chiote de bucurie prin co
ridoare şi executând dansuri răsboinice prin 
sălile de meditaţie, primiră vestea cu mirare 
şi indignare. In nici o şcoală din lume nu se 
face meditaţie în ultima seară a trimestrului. 
Evenimentul eră monstruos, despotic, contrar 
oricărei legalităţi, religii şi moralităţi. Ei bine, 
se vor duce în sălile de meditaţie şi vor lua 
cu ei acea nenorocită temă de vacanţie,—dar— 
aici surâdeau şi se gândeau cam din Ce fel 
de aluat avea să fie omul pe care cancelaria 
îl va trimite contra lor. Misiunea căzu asupra 
Iui Mason, om încrezător şi entuziast care 
iubea tinereţea. Nici un alt profesor nu ar fi 
vrut să se însărcineze cu această corvadă, căci 
şcoalei îi lipsea influenţa salutară a tradiţiei 
şi oamenii obişnuiţi cu rutina vechilor instituţii 
o găseau câte odată insubordonată. Mason fu 
primit cu o salvă de aplauze în cele patru săli 
unde lucrau cei cari nu ajunseseră la demni
tatea de a avea un studiu separat. înainte să 
fi tuşit de două ori fu gratificat cu un re
zumat în versuri a legilor căsătorii în Marea 
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Britanie, redactat de marele preot al Izraeliţi
lor, şi un comentar făcut de şeful trupei; 
Clasele mai mici îi aduceau binişor aminte 
că era ultima zi şi că toate acestea se făceau 
numai în glumă. Cum se grăbi într'acolo ca 
să-i convingă de contrariu, clasa patra in
ferioară şi a treia superioară începură să dea 
semne foarte reale de dureri de inimă. Dom
nul Mason încercă — lucru irealizabil — să 
discute cu ei; un spirit îndrăsneţ din fundul 
sălii îi dete, vorbind cu un accent vulgar, 
cinci zeci de linii pentru că nu ridicase mâna 
înainte de a vorbi. Cum Mason se mândrea 
de corecţia limbagiului său, fu scos din fire 
şi căută să descopere pe vinovat; în timpul 
acesta în sala a treia, clasa doua inferioară şi 
superioară stinse gazul şi începu o luptă cu 
călimările. Era o meditaţie agreabilă şi atrac-
ţioasă. Băieţii din studiile separate şi mo
nitorii auzeau de departe ecoul scandalului, 
iar profesorii, cari ajunseseră la desert, su-
râdeau. Stalky aşteptă cu ceasul în mână să 
se facă opt şi jumătate. 

„Dacă mai ţine încă puţin, Directorul se 
va urcă sus", spuse el. „Hai să ne spunem 
povestea, întâi în studii şi în săli mai pe 
urmă. „Repede". 

El nu dădu voie lui Beetle să fie dramatic 
şi nici lui M'Turk să tărăgănească. Intrau din-
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tr'un studiu într'altul, îşi spuneau povestea 
şi plecau imediat ce vedeau că au fost înţe
leşi, fără să aştepte reflecţiile nimănui; în 
timpul acestei meditaţii cu totul neobişnuite 
gălăgia mergea crescând. Lângă uşa studiului 
lui Flint întâlni pe Mason care alerga în jos. 

„S'a dus să aducă pe Domnul Director. 
Grăbiţi, grăbiţi". 

Intrară în clasa No. 12 toţi trei de odată. 
„Directorul! Directorul! Directorul!" Acest 

strigăt linişti gălăgia câteva minute şi Stalky, 
sărind pe un pupitru strigă: „Pe când îl cre
deam la Londra, Directorul 1-a scăpat pe Stett-
son dela moarte aspirând ce avea în gâtlejul 
lui. Isprăviţi cu gălăgia, idioţilor! Dacă Direc
torul nu făcea aşa, Stettson s'ar fi prăpădit. 
Putea şi Directorul să moară dintr'asta! Cran-
dall zice că este cel mai mare act de curaj pe 
care îl poate face cineva şi" — vocea i se 
înecă „Directorul crede că noi nu ştim asta!" 

M'Turk şi Beetle, sărind din pupitru în 
pupitru duseră noutăţile până în clasele cele 
mici. Se făcu tăcere şi puţin mai târziu, Di
rectorul intră ,acompaniat de Mason. Era în 
ordinea lucrurilor stabilite că băieţii nu tre
buiau să mişte sau să vorbească în prezenţa 
Directorului. Se aştepta deci să găsească o 
tăcere respectuoasă. In loc de aceasta fu pri
mit cu urale prelungi, nesfârşite. Cum era 

270 



un om cuminte, plecă, şi clasele rămaseră 
mute şi puţin speriate. 

„Merge bine", zise Stalky. „Nu poate să 
ne facă nimic. Nu e acelaş lucru ca şi când 
am fi răsturnat pupitrele aşa cum am' făcut 
odată când ne-a păzit bătrânul Carlton. Con
tinuaţi! Ia-n auziţi cum îl aclamă prin studii". 

Cu un vivat ieşi afară şi găsi pe Flint şi 
pe monitori ridicând casa în sus cu urale. 

Când Directorul numit în capul unei insti-
tuţiuni de către o societate pe acţiuni care dă 
patru la sută dividend, vede că este aclamat 
când se duce liniştit spre rugăciune, nu nu
mai de patru clase cari se aşteaptă să fie pe
depsite, dar şi de monitorii cari au toată în
crederea sa, el poate să ceară explicaţii, sau 
să-şi continue cu demnitate drumul pe când 
cel mai bătrân dintre diriginţi, aruncând pri
viri de pisică turbată, explică unui vecin, tre
murând şi livid, că anume metode, din fe
ricire nu ale sale, aduc anume rezultate. Din 
delicateţe foştii elevi nu au asistat la apel 
în seara aceea, ci numai elevilor liceului, 
strânşi în sala de gimnastică s'a adresat Direc
torul pe un ton glacial. 

„Mi se întâmplă arareori să nu vă înţeleg, 
dar recunosc că acesta este cazul astă seară. 
Unii dintre dumneavoastră au aerul să creadă 
că eu sunt o persoană care se cuvine să fie 
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aclamată. Am de gând să le probez contra
riul". 

Una, două, trei! Răsună triplul hurra ca 
o formidabilă negaţiune la spusele sale. Pri
virea Directorului se aprinse ameninţătoare 
subt lumina gazului. 

„Destul. Nu o să câştigaţi nimic. Cei mici 
(clasele inferioare nu iubeau de loc această 
numire) cei mici îmi vor face trei sute de 
linii în timpul vacanţei: mai mult nu o să 
mă ocup de ei. Clasele superioare îmi vor face 
câte o mie de linii fiecare elev în timpul va
canţei şi le vor arăta în seara când se vor în
toarce. In plus....". 

„U-U-u ce nesăturat", murmură Stalky. 
— „ — pentru purtarea lor faţă de Dom

nul Mason intenţionez să dau o corecţie se
rioasă tuturor celor din clasele superioare, 
mâine când le voi da banii pentru drum, in-
cluziv cei trei băieţi pe care i-am găsit jucând 
pe pupitre când am intrat. Monitorii rămân 
după apel". 

Elevii ieşiră în tăcere, dar se strânseră gru
puri în apropierea uşii aşteptând evenimentele. 

„Şi acum, Flint", zise Directorul, „poţi să 
fii atât de bun să-mi dai explicaţii asupra 
purtării voastre?" 

„Bine Domnule Director", zise Flint cu un 
fel de desperare, „dacă vă apucaţi, riscând 
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viaţa dumneavoastră, să scăpaţi pe aceia a 
unui băiat care moare de difterie şi liceul află 
€ă aţi făcut-o.... puteţi să vă aşteptaţi la ori 
şi ce". 

„Ah! Am priceput. Atunci sgomotul ăsta 
nu era.... cu intenţii de... sfidare. Pot să scuz 
imoralitatea, nu admit impertinenţa. Oricum 
asta nu scuză lipsa de respect faţă de Domnul 
Mason. Am să-i iert de pedeapsa scrisă, pentru 
data asta numai, dar de bătaie nu-i iert de 
loc". 

Când aceste veşti se răspândiră, şcoala, 
pierdută de admiraţie stătu cu gura căscată ca 
să-1 vadă pe Domnul Director trecând îndărăt. 
Acest om merita să fie venerat. In rarele ocazii 
când dădea bătaie, o făcea în mod ştiinţific şi 
execuţia unei sute de elevi era să fie epică, 
grandioasă. 

„Este perfect Domnule Director", zise 
Crandall pe când Directorul îşi scotea roba cu 
un oftat în odaia de fumat. „Noi am aflat 
chestia vorbind cu rezerva din echipă. Aseară 
în dormitor m-a tras de limbă hoţul să-i spui 
ce cred eu despre fapta dumitale, dar atunci 
încă nu ştiam că dumneata eşti în cauză. 
Şmecher animal — un individ numai ochi şi 
pistrui — Corkran mi se pare că-1 chiamă". 

„Da, îl cunosc, mulţumesc", zise Directorul. 
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„L-aş fi pus eu la un loc cu ceilalţi chiar 
dacă nu l-aş fi văzut". 

„Dacă bătrânul liceu nu ar fi prea înfier
bântat în momentul de faţă, v'am lua pe sus 
prin coridor", zise ofţţerul de geniu. „O, 
Domnul Bates, cum ai putut să faci una ca 
asta? Puteai să te molipseşti; atunci ce ne 
făceam noi?" 

„întotdeauna am ştiut că valorează cât 
douăzeci dintre noi. Acuma sunt sigur de 
asta", zise maiorul căutând din ochi pe cineva 
care să-1 contrazică. 

„Oricum, n'ar trebui să fie lăsat în capul 
unei şcoli", zise artileristul. „Trebue să ne 
promiţi că nu o să mai faci niciodată aşa 
ceva, Bates Sahib. Noi.... noi nu putem pleca 
liniştiţi dacă te ştim capabil să faci asemenea 
lucruri". 

„Bates Sahib", zise Crandall, „dar nu poţi 
bastonâ pe toţi elevii claselor superioare pe 
rând, nu-i aşa?" 

„Am spus că pot să iert imoralitatea, dar 
nu pot să rabd obrăznicia. Rolul lui Mason 
este destul de greu chiar când îl sprijin eu; 
şi afară de asta jucătorii de golf i-au auzit 
cântând AAron şi Moise. Am să mai pri
mesc şi pentru asta plângeri din partea părin
ţilor de externi". 
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„Vom veni şi noi să vă ajutăm", răspun
seră vizitatorii. 

Elevii claselor superioare primiră corecţia 
unul după altul, cu pardesiul pe braţ şi banii 
de drum pe masă, pe când brekurile cari 
trebuiau să-i ducă la gară aşteptau jos în 
faţa uşii. Directorul începu cu Stalky, MTurk 
şi Beetle; îi execută conştiincios. 

„Iată banii voştrii de drum. La revedere şi 
vacanţie bună!" 

„Bună ziua Domnule Director. Mulţumesc 
Domnule Director!" 

Le dete mâna. 
„Astăzi realizarea a fost mai în raport cu in

tenţia. De altfel noi i-am luat caimacul", zise 
Stalky. „Acum să aşteptăm până mai ies câţiva 
pe urmă o să-1 aclamăm cu tot dinadinsul''. 

„Vă rog nu aşteptaţi din cauza noastră", 
zise Crandall în numele foştilor elevi. „Noi 
începem chiar acum". 

Lucrurile mai merseră aşa atât timp cât 
uralele nu trecură de coridor, dar când se 
întinseră până în sala de gimnastică, unde 
băieţii cari îşi aşteptau rândul se apucară şi 
ei să strige, Directorul abandonă lupta şi cei 
ce rămâneau se asvârliră asupra lui să-i 
strângă mâna. A 

Pe urmă se apucară toţi să-1 aclame pana 
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ce se dădu ordin prin gesturi, brekurilor, ca 
să iasă din curte. 

„Nu v'am spus că o să mă răfuesc cu el?" 
zise Stalky de sus de pe capră, când intrară 
într'o stradă îngustă din Northam. „Şi acum 
cu toţii în cor, urmând pe unchiul vostru 
Stalky: 

Aşa facem noi în armată! 
Aşa facem noi în marină! 
Şi în şcolile publice facem tot aşa, 
Nimeni nu o poate dezminţi". 

. 
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STEAGUL ŢARII LOR. 
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Steagul ţării lor. 

E r a iarnă, frigul de dimineaţă eră tăios. 
Prin urmare Beetle şi cu Stalky (MTurk 

eră dintre oamenii plicticoşi pe cari nimic nu'i 
poate împiedecă de a face o tualeţă foarte 
amănunţită) se leneveau până în ultimul mo
ment înaintea apelului. In dimineţile de iarnă 
apelul se făcea în sala de gimnastică unde 
pâlpâia gazul. Deseori erau în întârziere, ceea 
ce le aducea câte o notare rea. După trei 
note rele erau încorporaţi în plotonul de dis
ciplină; şi sergentul îi pedepsea cu câte-va 
ceasuri de instrucţie. 

Când era cu pedepsiţii, Vulpe comanda ma
nevra cu aceiaşi solemnitate ca altă dată pe 
câmpul de exerciţii. 

„Să nu credeţi că pentru mine e o plăcere 
primele lui cuvinte erau întotdeauna aceleaşi. 
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-,,Mi-ar conveni mai bine să'mi fumez pipa la 
mine acasă; dar ce vad? Avem iar a face cu 
toată brigada azi după amiazi. Ce bine-ar fi 
de te-aş avea regulat, Dom'le Corkran" zise 
aliniând secţiunea. 

„Dar nesătul mai eşti! Nu ne ai de şase 
săptămâni? Din dreapta-a... vă număraţi!" 

„Ia nu te grăbi aşa cu comanda. Eu co
mand aici. Stânga împree....jur! Inaintee 
marş!". 

Două zeci şi cinci de întârziaţi, toţi vechi 
recidivişti, intrară pe rând în sala de gim
nastică. 

„Luaţi fără zgomot halterele care vă trebue; 
fără zgomot vă întoarceţi la locurile voastre. 
Din dreapta....a vă număraţi, fără să strigaţi. 
Numerile fără soţ un pas înainte; cei soţ stau 
pe loc. Acum plecaţi corpul înainte şi faceţi 
ca mine". 

Halterele se ridicau şi se lăsau, se cioc
neau şi se întorceau toate în acelaş timp. 
Băeţii erau obişnuiţi cu acest exerciţiu mo
noton. 

„Foarte bine; o să'mi pară rău când veţi 
deveni punctuali. Puneţi-vă binişor halterele 
la loc, apoi vom face câteva exerciţii simple". 

„Las'că exerciţiile acestea simple le ştim 
pe dinafară". 

„Ar fi şi ruşine să nu le ştiţi, Dom'Ie Cor-
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kran; dar nu sunt aşa uşoare cum credeţi". 
„Pariez un shilling că le comand acum tot 

aşa de bine caşî dumneata, Vulpe". 
„O să vedem asta mai târziu. Acum în-

chipuiţi-vă că nu sunteţi şcolari pedepsiţi, ci 
o semi companie care face exerciţii pe câmp, 
iar eu sunt ofiţerul care vă comandă. N'aveţi 
de ce râde; dacă veţi avea noroc, cei mai 
mulţi dintre D-voastră veţi fi la exerciţiu, ju
mătate din viaţă. Haide arătaţi-mi puţin ce 
ştiţi. E destul timp de când manevraţi, ce 
Dumnezeu!" 

„Se aşezară în coloană de marş pe patru 
rânduri, înaintară, ocoliră, se deteră înapoi. 
Erau subt vraja puternică a mişcării regu
late. Şi cum spunea Vulpe, se îndeletniceau 
de mult cu acest sport obositor. 

Uşa sălii se deschise şi pe prag aparii M' 
Turk, conducând pe un bătrân gentleman. 

Sergentul, preocupat cu schimbarea de di
recţie, nu văzuse nimic. 

„Nu-i rău de loc. Flancul care sade la axă 
bate pe loc, Domnule Swayne. Acum, Dom
nule Corkran, zici că ştii instrucţia pe din 
afară? Fă bunătatea de'mi ia dumneata co
manda, şi reluând ordinele mele unul câte 
unul să'i aduci la formaţia dintâi". 

„Cum? Ce fel?" întrebă imperativ musa
firul. 
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11' ,Fa... facem puţină instrucţie, Domnule," 
Îngână Vulpe, fără să explice însă din ce 
cauză se făcea această instrucţie. 

„Foarte bine, foarte bine. îmi pare rău că 
nu iau parte la ea mai mulţi băeţi", continuă 
el. Nu vă 'ntrerupeţi din cauza mea, vă rog. 
Era tocmai să treci comanda cui-vâ, nu-i aşa?" 
Şi şezîi jos; respiraţia i se condensa în aerul 
rece. 

„O să mă încurc. Ştiu că am să mă încurc" 
murmură Stalky îngrijorat şi neliniştea îi 
crescu atunci când o şoaptă venită din rândul 
din urmă îl înştiinţa că bătrânul gentleman 
era Generalul Collinson, membru în Consiliul 
de Administraţie al Liceului. 

„Cum? Cine?" întrebă Vulpe. 
„Collinson, Comandor al ordinului Băii*). 

A comandat regimentul Pompadurilor, regi
mentul tatii", şopti Swayne cel mare. 

„Nu te grăbi", zise vizitatorul. „Ştiu eu 
ce este: comanzi pentru întâia dată, da?" 

„Da Domnule", răspunse Stalky respirând 
profund şi necăjit. 

„La dreapta, vă-aliniaţi". Ecoul propriei 
sale voci îi dete încredere. Plotonul fu întors, 
regrupat în coloană de marş de câte patru 
şi pus iarăşi în linie fără o singură ezitare. 

*) Ordin Cavaleresc, instituit în 1399 de Henii; IV regele 
Angliei; acum decoraţie însemnată. 
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Ora reglementară de pedeapsă trecuse de
mult, dar nimeni nu se gândiâ la aşa ceva. 
Toţi susţineau pe Stalky, — iar el îşi simţea 
inima cât un purice de frică să nu i se 
înece vocea. 

„Foarte bine, Domnule Sergent; iată un 
bun instructor şi un bun ploton pentru exer
ciţii. Dar asta e extraordinar; am dejunat 
cu directorul vostru şi nici nu mi-a spus că 
are un corp de voluntari în liceu". 

„Dar nu avem, Domnule; facem şi noi aşa, 
numai puţină instrucţie". 

„Da, şi apoi se vede că o fac de plăcere, 
nu'i aşa?" observă M'Turk, care acum vorbea 
pentru întâia dată, cu o sclipire în ochii săi 
adânci. \ 

Şi tu, Willy, de ce nu eşti printre ei?" 
„Oh, nu sunt destul de exact; sergentul 

nu ia decât pe cei mai buni dintre noi". 
„Rupeţi rândurile! Fuga! Marş!" ordonă 

Vulpe care se temea de o explozie în rânduri. 
„Domnule General, ar fi ar fi trebuit să 
vă previn 

„Da, ar trebui să aveţi un corp de cădeţi 
voluntari". Generalul îşi urmărea ideia fără 
să asculte. „Dacă mai am un pic de influenţă 
în consiliu apoi îl veţi avea. Nu ştiu de când 
nu mi s'a mai întâmplat să fiu aşa de mul
ţumit ca azi. Băeţii înflăcăraţi cu un asemenea 
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spirit ar trebui să fie daţi de exemplu liceu
lui întreg". 

„Dar şi sunt," zise M'Turk. 
„Doamne, cum poate să fie aşa de târziu? 

Trăsura mea mă aşteaptă de o jumătate de 
ceas. Trebue să plec numai decât. Este bine 
când poţi să vezi lucrurile prin tine însuşi. 
Pe unde se poate eşi din casa asta? Condu-mă, 
Willy. Cine era băiatul care comanda in
strucţia?" 

„Numele său e Corkran, mi se pare". 
„Ar trebui să-1 cunoşti. Acesta e felul de 

băiat a cărei prietenie trebue s'o cultivi. Evi
dent că iese cu totul din comun. Un spectacol 
minunat. Douăzeci şi cinci de băeţi cărora 
le-ar plăcea mai bine să se joace cricket" 
(erau în plina iarnă, dar persoanele mari, mai 
ales cele cari au trăit mult timp în colonii, nu 
prea îşi dau seama de aceste nuanţe, iar 
M'Turk nici gând nu avu să-1 corecteze) — 
„se apucă să manevreze numai aşa de plă
cere! Ar fi o ruşine să lăsăm să se piardă 
asemenea elemente bune; cred însă că pă
rerea mea va predomina. 

„Cine mai era şi prietenul ăsta al tău cu 
favoriţi albi?" întrebă Stalky la întoarcerea 
lui M'Turk în odaia de studiu. 

„Generalul Collinson. — Vine câte odată 
să vâneze cu tata. Un bătrân cum se cade, 
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nu'i aşa? Zice că ar trebui să cultiv prietenia 
ta, Stalky". 

„Ţi-a dat ceva?" 
M'Turk arătă o piesă de aur. 
„Haide", zise Stalky, punând mâna pe ea, 

căci el eră visternicul. „O să avem o gustare 
aleasă. Dar să ştii că mare îndrăzneală ai 
avut, Turkey, să vorbeşti de zelul şi de punc
tualitatea noastră. 

„Cum el nu ştia că eram pedepsiţi?" în
trebă Beetle. 

„Desigur că nu; venise să dejuneze la D-l 
Director; mai târziu l-am întâlnit când venea 
să viziteze instituţia şi m'am gândit să-i arăt 
manevrele voastre. Când am văzut că era atât 
de mulţumit, nu am vrut să'i stric cheful; 
poate că nu'mi mai dădea lira". 

„Nu'i aşa că Vulpe eră mulţumit? L'aţi 
văzut cum s'a roşit până în vârful urechilor?" 
zise Beetle. „A fost un adevărat triumf pentru 
el. Dar nu l-am susţinut grozav? Haideţi jos 
la Keyti să cumpărăm ceva cacao şi me
zeluri". 

îl ajunseră pe Vulpe care alerga să po
vestească întâmplarea lui Keyte; acesta fusese 
pe vremuri sergent-major într'un regiment de 
cavalerie; acum, veteran gârbovit de război, 
era dirigintele poştei şi băcan în acelaş timp 
"vindea mezeluri şi dulciuri. 
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„Poţi să'mi mulţumeşti" zise Stalky cu un 
aer semnificativ. 

„Vă sunt foarte recunoscător, Dom'le Cor-
kran. V'am cam contrariat eu din când în când 
din cauza serviciului, dar în afară de ser
viciu, limitele permise, fumatul şi alte fleacuri 
d'alde astea, nici nu se găseşte un gentleman 
mai de treabă când e vorba să contezi pe 
cine-vâ ca să te scoată din încurcătură. In
strucţia ai comandat-o minunat, nu că ţi-o 
spun dumitale; şi de acum înainte aş vrea 
să vii regulat". 

„Dar pentru asta ar trebui să întârzii de trei 
ori pe săptămână", zise Beetle. „Nu poţi să 
te aştepţi ca un băiat să facă aşa ceva numai 
ca să'ţi facă plăcere, Vulpisculus. 

„Aşa e, adevărat. Totuşi, dacă ai putea să 
te aranjezi şi D-ta, Dom'le Beetle, — asta 
ar face ca să fiţi foarte înaintaţi când se va 
înfiinţa corpul de voluntari. Cu siguranţă 
Domnul General va cere să se înfiinţeze 
unul". 

Cei trei prieteni devastară magazinul lui 
Keyte după pofta inimei lor, căci bătrânul,, 
care'i cunoştea bine, era în adâncă conversaţie 
cu Vulpe. 

„Cred că tot ce am luat face şapte şilingi,, 
şase penny;" mai strigă odată Stalky peste 
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contoarul dela casă; dar mai bine ar fi dacă 
•ai numără singur". 

„Nu, nu; te cred pe cuvânt, Domnule Cor-
kran. Eră în regimentul Pompadurilor, zici 
D-ta, sergent? Intr'un rând am bivuacat cu ei 
împreună, la Umballa, mi se .pare". 

„Nu ştiu dacă pateul ăsta de limbă costă 
optsprezece penny sau un şilling patru? 

„Să zicem un şilling patru, Domnule Cor-
kran... Bine înţeles, sergent, dacă le-ar putea fi 
de vre-un folos, le-aş da timpul meu cu plă
cere; dar cred că sunt prea bătrân pentru 
aşâ ceva. Mi-ar plăcea să mai văd odată fă
când instrucţia". 

„Haide, Stalky", strigă M'Turk. „Nu te 
aude. Lasă-i paralele şi vino". 

„Trebuie să'mi schimbe piesa, idiotule. 
Keyte! Călăreţe Keyte! Caporale Keyte! Plo-
"toniere Keyte! Vrei să'mi dai restul la o 
Ură?" 

„Da, da, de sigur. Zicem şapte şilingi, 
şase". Privi înainte distrat, împinse banii către 
Stalky şi dispăru în întunerecul odăiţei din 
dosul magazinului. 

„Acum, ăştia doi vor vorbi de răscoala din 
*ndii până la ora ceaiului", zise Beetle. 

>,Bătrâunl Keyte era la Sobraon", răspunse 
Stalky. „Trebui să-1 auzi cum vorbeşte despre 
a s *a ! II bate pe Vulpe cu trei lungimi". 
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Capul Directorului, cu fizionomia de ne
pătruns ca întotdeauna, era aplecat peste un 
teanc de scrisori. 

„Ce zici D-ta despre asta?" întrebă el în-
sfârşit pe reverendul John Gillet. 

„Ideia este bună. Nu se poate negă; ideia 
este respectabilă". 

„Până acolo sunt de acord. Pe urmă?" 
„Am îndoielile mele asupra ei... atâta tot. 

Cu cât cunosc mai bine pe liceenii noştri, cu 
atât mă declar mai inapt să le ghicesc incli-
nările. Mărturisesc însă că m'ar mira să reu
şească proectul. Nu este în caracterul şcoalei. 
Nu e destul că noi aici preparăm băeţii pentru 
şcolile militare?" 

„In afacerea asta eu nu pot face altceva de
cât să execut dorinţa Consiliului. Cere un 
corp de cădeţi voluntari. Le vom da un corp 
de cădeţi voluntari. Am emis ideea totuşi, că 
ar fi inutil să cheltuim bani pentru uniforme,, 
până ce nu vor şti mai întâi băeţii să facă 
exerciţiul. Generalul Collinson ne-a trimis 
cincizeci de arme omicide, Snider scurtate... 
le zice el... toate aranjate prealabil ca să nu 
se poată trage cu ele". 

„Da e o precauţie foarte bună într'o şcoală 
unde se practică tragerea cu pistoale pe o 
scară aşa de întinsă". Reverendul John su
râse. 
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„Aşa că aceasta nu va necesita nici o chel
tuială în afară de timpul sergentului". 

„Dar dacă nu reuşeşte, dumneata vei fi 
cel blamat". 

„Oh, cu siguranţă. Voi afişă o înştiinţare 
pe coridor azi după amiazi, şi apoi...". 

„Şi apoi vom aşteptă rezultatul". 

„Vă rog, nu vă atingeţi de noul rastel". 
In sala de gimnastică, cu o mulţime agi

tată se luptă Vulpe. 
„Nu, Domnule Swayne, nu'i face bine unui 

Snider, fie chiar reformat, dacă te joci cu în
chizătorul lui. — Da uniformele vor veni mai 
târziu, când vom şti şi noi câte ceva; pentru 
moment ne vom mărgini să facem instrucţia. 
Am venit acum aci. Eu stau acum aci să iau 
numele celor cari vor să se înscrie. — Te rog, 
pune jos puşca, Domnule Hogan!" 

Cineva întrebă: „Tu ce ai de gând să faci, 
Beetle?" 

„Mulţumesc, eu am făcut destulă instruc
ţie pe partea mea". 

„Cum, după ce ai învăţat atâta, vrei să te 
laşi? Hai vino, nu fii prost. Peste opt zile 
poţi să fii caporal", strigă Stalky. 

„Dar eu nu intru în armată". Beetle îşi 
arătă ochelarii. 
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„Un minut, Vulpe", zise Hogan. Unde ai 
de gând să ne faci instrucţia?" 

„Aici în sala de gimnastică până ce veţi fi 
destul de înaintaţi ca să vă scot pe şosea". 

„Ei, aş; să se zgâiască la noi toţi pierde 
vară din Northam? Mai vezi de alţii, Vul-
pisculus!" 

„Pe chestia asta nu ne certăm noi. învă
ţaţi întâi instrucţia, pe urmă vom vedea". 

„Ia ascultaţi", strigă Ansell, care era din 
elevii lui Macrea, făcându-şi drum prin mul
ţime. „Cine a mai scornit şi daravera asta 
cu voluntariatul". 

„O să vă servească să câştigaţi vreme la 
Sandhurst", răspunse repede sergentul. 

„Hm! să 'nvăţ instrucţia îmi convine; dar 
nu mă duc să fac pe caraghiosul prin îm
prejurimi cu un Snider de jucărie! Ce ai de 
gând să faci, Perowne? Hogan se înscrie". 

„Nu ştiu dacă mai am vreme", răspunse 
Perowne. „Am atâtea alte lecţii suplimentare". 

„Teoria nu'i mare lucru; dar să manevrezi 
în public?" zise Hogan. Nu putea să prevadă 
că peste trei ani era să moară sub soarele 
Birmaniei în faţa fortului Minhla. 

„Ţi-e teamă că uniforma nu o să şeadă 
bine feţii tale ca spuma?" întrebă JVVTurk râ
zând sarcastic. 

290 -



„Ia mai taci, Turkey, tu nu concurezi să 
intri la şcoala militară". 

„Nu, dar am să vă trimet un înlocuitor. 
Hep! Morrell şi Wake! Băeţii de lângă ra-
stel! Trebue să vă înrolaţi". 

Cei doi băeţi se înroşiră până la urechi, 
apropiindu-se de sergent — până atunci fu
seseră prea timizi ca să se înscrie. 

„Dar nu vreau pe cei mici; — cel puţin 
nu acum la început. Aş vrea — mi-ar trebui 
câţiva din vechia brigadă — plotonul de pe
deapsă — ca să-i încadrez pe ceilalţi". 

„Nu fii ingrat, sergent. Sunt aproape tot 
atât de mari ca cei pe cari îi primiţi în armată 
în momentul de faţă". M'Turk citea jurnalele 
zilei şi informaţiile lui erau mai întotdeauna 
sigure; profita ca să biciue cu ele pe cei cu 
cari avea ceva de împărţit. Dar totuşi că Wake 
eră să devie Bimbashi în armata egipteană 
înainte de a împlini trei zeci de ani, asta nu 
putea şti. 

Hogan, Swayne, Stalky, Perowne şi An-
sell erau în mare consultaţie lângă capră. Ca 
de obicei, Stalky dirija dezbaterile. Sergentul 
îi privea neliniştit, ştiind că cei mai mulţi 
aveau să le urmeze decizia. 

„Lui Vulpe nu'i plac recruţii mei", zise 
M'Turk pe un ton supărat lui Beetle. „Gă-
seşte'i tu câţiva". 
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Plin de bunăvoinţă Beetle mai pescui doi 
pici din cursul inferior, nici unul mai mare cât 
o şchioapă. 

„Gata, Vulpe. Iată carne pentru tunuri. Lup
taţi pentru căminurile şi soţiile voastre, flă
căilor, şi grăbiţi-vă de vă înscriţi". 

„Nici acum nu-i mulţumit", zise M'Turk. 

„Căci felul cum ne purtăm cu armata 
Şi felul cum ne purtăm cu marina...". 

Aici Beetle atacă şi el. Poemul îl găsiseră 
într'un volum vechi din Punch şi părea să 
corespundă situaţiei: 

„Duc la cea mai complectă ruină 
Asta nimeni nu o poate tăgădui". 

„Staţi liniştiţi, domnilor; dacă nu ne aju
taţi cu nimic, măcar nu ne stânjeniţi". Ochii 
lui Vulpe continuau să fie aţintiţi asupra adu-
nărei de lângă capră. Carter, White şi Tyrrel, 
toţi băeţi cu influenţă, se adunară acolo. Cei
lalţi mânuiau puştile cu un aer nehotărât. 

„Un moment", strigă Stalky. „Nu putem 
să dăm afară pe netrebnici înainte de a în
cepe lucrul?" 

„Bine înţeles", zise Vulpe. „Oricine este 
amator să se înscrie, rămâne aci. Cei cari n'au 

- 292 -



această intenţie să iasă, şi să închidă uşa cu 
băgare de seamă". 

O jumătate duzină din cei cu intenţii se
rioase se repeziră la ceilalţi cari de abia avură 
timp să scape pe coridor. 

„Bine, măi, de ce nu te înscrii?" întrebă 
Beetle potrivindu-şi gulerul. 

„Dar tu?" 
„La ce bun? Noi nu ne prezentăm la şcoala 

militară. Pe urmă eu ştiu exerciţiul tot, afară 
de teorie bine înţeles. Mă'ntreb ce fac ei acum 
înăuntru". 

„Fac un aranjament cu Vulpe. Nu l-ai auzit 
pe Stalky spunând: Asta o să facem, şi de 
nu-i place, o să rabde că altceva n'are ce-i 
face. II vor întrebuinţa pe Vulpe ca instructor. 
N'ai priceput încă nimic? Ei se prezintă la 
examenul pentru Sandhurst sau pentru Ma
gherniţă în mai puţin de un an. O să prinză 
cât vor putea mai mult în materie de exerciţiu, 
pe urmă o să'i dea drumul. Crezi că ei, cari au 
o sumă de lecţii suplimentare de pregătit, se 
apucă să facă pe voluntarii numai aşa de 
florile mărului?" 

„Eu nu ştiu. Mă gândeam să fac despre 
asta un poem — luându-i la vale, bine în
ţeles: — Balada împuşcătorilor de câini, — 
ştii?" 

„Cred că nu o să poţi face una ca asta, şi 
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iată de ce: King va tăbărâ pe voluntari, uşureE 
şi delicat ca un camion cu cărămizi. El nu a fost 
consultat. Acum se învârteşte în jurul placar-
dului cu înştiinţarea: „Haideţi să-1 tragem 
de limbă!" Se apropiară binişor de diriginte 
cu un aer lipsit de orice preocupare: o pe
reche de suflete nevinovate. 

„Cum", zise King cu o tresărire de sur
prindere. „Credeam că sunteţi ocupaţi cu în
văţarea nobilei arte a războiului". 

„Ne pare rău, dar nu mai sunt locuri în 
companie, Domnule Profesor", zise M'Turk.. 

„Păcat", oftă Beetle. 
„Avem deci patruzeci de apărători curagioşi„ 

nu-i aşa? Ce lucru nobil! Ce abnegaţiune! Bă
nui că şi dorinţa de a se sustrage dela oare-
cari îndatoriri ce le comportă viaţa de şcoală 
este la baza acestui entuziasm. Cu siguranţă 
li se vor acordă acum privilegii speciale, tot 
aşa cum s'a făcut pentru cor şi pentru socie
tatea de ştiinţe naturale — ca să nu spunem 
vânătorii de ploşniţe". 

„Oh, probabil că da, Domnule Profesor",, 
zise vesel M'Turk. „Domnul Director nu a 
spus încă nimic despre asta, dar se va hotăra 
ceva, cu siguranţă". 

„Oh, de sigur". 
„Este totuş posibil, scumpe Beetle". King 
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se îndreptă către cel care vorbise ultimul, „că 
directorii de internate, un factor necesar, dar 
puţin cam neglijat în mecanismul acestei insti
tuţii, să aibă şi ei o vorbă de spus în această 
privinţă. Interesul vieţii pentru cei tineri, nu 
constă numai în puşti şi săbii. Incidental, aşa, 
ue ocupăm şi de educaţie". 

„Ce logic cu sine însuşi este omul ăsta", 
•zise M'Turk când fu destul de departe ca să 
nu fie auzit. Ai văzut cum s'a zbârlit când 
•am vorbit de Director şi de privilegii spe
ciale?" (când ştii să-1 iei poţi să-1 învâr
teşti cum îţi place). 

„Tii... ce necaz îmi este — trebuia să adopte 
proiectul. Aşa aş fi putut face o baladă ado
rabilă ca să'mi bat joc de ei, şi acum sunt 
obligat să fac pe entuziastul. Asta nu ne va 
împiedeca să-1 necăjim pe Stalky atunci când 
vom fi între noi, nu-i aşa?" 

„De sigur. Dar faţă de liceu trebue să fim 
pro-voluntari până la delir. Nu poţi tu să faci 
•aşâ o epigramă "a la Catulus, despre opoziţia 
D-lui King?" Beetle eră cufundat în această 
nobilă îndeletnicire, când Stalky se întoarse 
înfierbântat dela prima şedinţă de exerciţii. 

„Hallo! Vânătorule de ţânţari!" începu 
M'Turk. „Unde sunt javrele pe care le-ai îm
puşcat azi? V'aţi înarmat ca să sfidaţi lumea 
s a u ca să ne apăraţi?" 

- 295 -



„Ca să o sfidăm", strigă Stalky, şi sări 
asupra lui la cuvântul acesta. „Ascultă, Tur
key, să nu-ţi baţi joc de plotonul nostru. 
Am aranjat totul de minune. Vulpe a jurat 
că nu ne scoate pe câmp până ce nu vom fi 
declarat că suntem gata să ieşim". 

„Desgustătoare exhibiţie a unor copii ne
vârstnici ce maimuţăresc idiosincrasiile celor 
mari. Pfuiii!" 

„L'ai tras de limbă pe King? întrebă Stalky 
într'o pauză din luptă. 

„Nu. Nu sunt vorbele lui, dar este stilul 
său pompos". 

„Bine, acum ascultaţi pe unchiul vostru: 
Stalky... care este un om mai... mai departe 
şi precum urmează: Vulpe ne va lăsa să co
mandăm instrucţia pe rând, fiecare privatint 
et seriatim, aşa ca să ştim să mânuim o ju
mătate de companie orişicând vom avea nevoc 
Ergo et propter hoc, când ne vom duce la 
Magherniţă, ne dau ei drumul curând dela 
exerciţiu; şi astfel, scumpii mei auditori, vom 
încerca să facem dintr'o corvadă un amuza
ment şi o ocupaţie folositoare". 

„Ştiam eu că o să faci dintr'asta un fel de 
materie suplementară, pricopsitule", zise M' 
Turk. „Va să zică nu faci asta cu intenţia 
să te sacrifici pe altarul patriei?" 

„Atât timp cât voi putea să fac altfel, de-
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sigur să nu! Şi acum te rog să nu ne iei 
plotonul în râs". 

„Aşa hotărâsem noi de mult", zise Beetle 
cu dispreţ. „Las'că se însărcinează King cu 
asta". 

Atunci pe King trebue să'l iei în primire, 
ilustre poet. Să ne compui un refren antrenat, 
â la Limerick, ca să-1 cânte băeţii". 

„Ascultă; ocupă-te de voluntarii tăi şi nu'mi 
mişca masa". 

„Dar nici nu vor avea de ce să se agate", 
sise Stalky sumbru şi semnificativ. 

Ei nu pricepură ce însemnau aceste vorbe 
Până într'o zî, când propunându-şi să pri
vească la plotonul care făcea exerciţii, găsiră 
Uşa sălii de gimnastică închisă, şi un elev 
de cursul inferior făcând de santinelă. 

„Găsesc că sunt cam obraznici", zise M' 
Turk aplecându-se. 

„Nu e voe să vă uitaţi pe gaura cheii", 
2ise santinela. 

„Asta'mi place. Bine, Wake, măi ticălosule, 
flu te-am făcut eu voluntar? 

„N'am ce să fac. Am ordin să nu dau voe 
nimănui să privească". 

„Şi dacă ne uităm?" zise MTurk. „Ia pre
supune că tăbărâm acum pe tine şi te ţinem". 

„Am ordinul să spun numele celor ce vin 
s ă facă gălăgie când eu sunt în post; la sfâr-
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şitul şedinţei voluntarii Ie vor aplica sancţiu
nea care este indicată în regulament". 

„Ce stupid mai e şi Stalky ăsta!" zise 
Beetle. El nici nu se îndoia măcar asupra per
soanei care făcuse această rânduială. 

„Va să zică te consideri un centurion în 
toată regula?" zise Beetle ascultând la zăn-
gănitul armelor şi sgomotul care-1 făceau pa
turile puştilor pe podea. 

„Mi s'a poruncit să nu vorbesc decât ca să 
explic ordinele ce mi s'au dat. — Mă bat dacă 
fac altfel". 

M'Turk privi spre Beetle. Amândoi dădură 
din cap şi se depărtară. 

„Eu jur că Stalky este un om mare", zise 
Beetle după o tăcere lungă. 

„Consolaţia noastră este că acest soi de 
afacere cu aere de societate secretă, o să'l 
exaspereze pe D-l King până la nebunie". 

Chestia asta turbură pe mulţi alţii pe lângă 
King, dar membrii corpului erau mai muţi 
decât melcii. 

Vulpe, nefiind legat cu nici un jurământ, 
se duse să-şi spună necazul lui Keyte. 

„N'am văzut aşa trăznaie de când m'am 
pomenit; au închis complet sala, pun gardă 
în afară şi înăuntru şi se pun pe lucru, iuţi ca 
piperul". 

— 298 



„Dar la ce le foleseşte toate astea?" în
treabă ex-plotonierul. 

„Ca să'nveţe instrucţia; aşa ceva nici n'ai 
văzut. Când se isprăveşte ceasul, ei tot mai 
lucrează — fac fel de fel de giumbuşuri — 
dar în aer liber nu vor să iasă cu nici un preţ. 
Toată afacerea n'are nici cap, nici coadă. 
Le-am spus: dacă sunteţi un corp de volun
tari, la naiba, fiţi voluntari şi nu vă ascun-
deţi în dosul uşilor închise. 

„Şi ce spun autorităţile, ce spun ăi mari?" 
„Aici nu mai înţeleg nimic". Sergentul vor

bea cu năduf. „Mă duc la Director, şi nu vrea 
să-mi ajute în nici un fel. Câteodată am im
presia că'şi bate joc de mine. N'am fost nici
odată sergent de voluntari, slavă Domnului 
Şi înţelepciune am avut destulă să-i plâng pe 
cei ce erau. Şi acum văd că bine făceam". 

„Mi-ar place să-i văd", zise Keyte; „că din 
câte îmi spui D-ta, nu prea înţeleg unde vor 
s ă ajungă". 

„Pe mine nu mă'ntrebâ şefule; întreabă-1 
Pe D-l Corkran, pe ăla cu pistrui pe obraz. 
El e generalisimul lor". 

Unui luptător dela Sobraon nu i se poate 
refuzâ nimic, mai ales când el e şi singurul 
cofetar stabilit în cuprinsul limitelor permise. 
Şi aşâ, poftit fiind cu o invitaţie în regulă, 
Keyte sosi; tremurând de bătrâneţe şi reze-
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mându-se în baston, se aşeză într'un colţ ca 
să privească. 

„Se prezintă bine, se prezintă foarte bine" r 

şopti el printre mişcări. 
„Nu se sinchisesc ei de asta. O să vezi când 

le dau eu drumul ce o să facă". 
Când sosi repaosul, plotonul rămase ali

niat. Perowne eşî din rând, se aşeză cu faţa 
la ei şi ajutându-se din când în când dintr'o 
carte mică roşie, comandă manevra timp de 
zece minute. (Acest Perowne fu împuşcat din 
greşală în Africa equatorială de către proprii 
săi oameni). 

Ansell îi luă locul câteva minute şi în urma 
lui veni Hogan. Toţi trei fură ascultaţi cu o 
precizie uimitoare. 

Pe urmă Stalky îşi lăsă puşca deoparte,, 
şi răsuflând cu putere trase o serie de in
vective puternice la adresja companiei. 

„Opreşte, Domnule Corkran", îi strigă 
Vulpe. „Nu scrie la tiorie aşa ceva". 

„Nu'i nimic, Sergent! Omul nu ştie ce o 
să fie nevoit să spună oamenilor săi. Pen
tru numele Cerului, ţineţi-vă drepţi şi nu vă 
rezemaţi unii pe alţii ca nişte boi înjugaţi,, 
cu ochii bleoştiţi şi înainte. Pentru mine nu-i 
o distracţie să stau să vă cioplesc. Trebuia 
să vă ţesale înainte să vă trimeată aci". 

„Da, da, aşa-i. Ştim noi cum se petrec lu-
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crurile", zise Keyte, ştergându-şi ochii îm-
păijeniţi. „Dar de unde a putut să'nveţe?" 

„O fi auzit pe tat-su sau pe unchi-su. Nu 
rnă'ntrebâ. Jumătate din ei trebue să fie năs
cuţi la trei paşi de o cazarmă". (Vulpe nu se 
înşela cu mult în socoteala lui). „De când a 
început năzbâtia asta cu corpul de voluntari, 
am auzit mai multe ocări şi năzdrăvănii decât 
auzeam într'un an pe vremea când eram în 
armată". 

„In rândul al doilea e unul, stă de par'că 
i-ar fi pus stomacul în galantar. Da, da, de 
D-ta e vorba, soldat Ansell", zise Stalky bi-
ciuindu-şi victima timp de trei minute cu in
vectivele sale, în parte şi cu toptanul. 

„Hallo!" tonul îi redeveni normal. „Am 
un punct. Te-ai roşit Ansell; Ansell, te-ai 
mişcat!" 

„Nu m'am putut împiedeca să roşesc", răs
punde Ansell, dar nu-mi vine să cred că am 
mişcat". 

„E rândul tău acum"; Stalky îşi reluă locul 
în rând. 

„Doamne! par'că ai fi la comedie", râse 
Keyte care urmărea scena cu atenţie. 

Şi Ansell era înzestrat cu rude în armată; 
atunci, alene, pe un ton tărăgănat — felul 
său era mai incisiv ca al lui Stalky — se co-
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bora până în cele mai mici detalii ale per
sonalităţii. 

„Atins!" strigă el triumfător. „Nici tu n'ai 
rezistat mai bine!" Stalky era roşu ca un 
rac şi puşca îi tremura în mână. 

„Credeam că o să rezist", răspunse el cău
tând să-şi recapete cumpătul, „dar curând îmi 
pierdui tot sângele rece. E curios, nu-i aşa?" 

„Asta îţi oţeleşte caracterul", zise Hogan, 
un băiat puţin cam greoi, pe când puneau 
puştile la loc în rastel. 

„Ai mai văzut aşa ceva?" zise Vulpe desnă-
dăjduit lui Keyte. 

„Nu prea mă pricep eu la voluntari, dar 
n'am văzut niciodată ceva mai nostim ca afa
cerea asta. Văd eu unde vor să ajungă ei. 
Dar de struniţi, sunt struniţi; se prezintă 
foarte bine". 

„Dacă aş putea să-i scot afară la câmp, 
şefule, aş face cu ei ce aş vrea. Când vor veni 
uniformele poate că'şi mai schimbă părerea". 

Era în adevăr şi timp să facă voluntarii o 
concesie curiozităţii camarazilor lor. De trei 
ori până atunci fusese maltratată sentinela şi 
tot de atâtea ori voluntarii pedepsiră pe a-
gresori, după regula cohortei lor; liceul turbă. 
La ce folosea, întrebau ei, un corp de volun
tari pe cari nimeni nu-1 putea vedea? Domnul 
King felicită pe elevi cu privire la apărătorii 
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lor invizibili, şi la zeflemelele sale ei nu ştiau 
ce să răspundă. Vulpe devenea mahmur şi 
iritabil. Câţiva din companie îşi exprimaseră 
îndoiala lor în ce privea cuminţenia acestei 
dispoziţii; iar chestia uniformelor se ridică 
aproape la orizont. Dacă acestea erau să fie 
aduse, ei erau nevoiţi să le poarte; însă cum 
se întâmplă adeseori în lumea asta, chestia 
avea să fie rezolvată de un incident venit din 
afară. 

Directorul informase Consiliul că se luase 
în seamă recomandaţia sa, şi că, după cât era 
informat, băeţii făceau exerciţii. Nu spuse ni
mic de condiţiile în cari se hotărâseră să se 
înroleze. Bine înţeles Generalul Collinson fu 
încântat şi povesti aceasta prietenilor săi. Unul 
din prietenii săi avea şi el un prieten membru 
în Parlament, om inteligent, plin de zel, pa
triot înfocat şi care căuta să facă cât mai 
mult bine posibil în cât mai puţin timp. Din 
nefericire, nu putem răspunde de prietenii 
prietenilor noştri. Dacă prietenul, ar fi pre
zentat pe prietenul său Generalului Collin
son, acesta ar fi luat măsuri şi ar fi evitat 
buclucuri. Dar domnul acela se mulţumi mi
mai să vorbească de prietenul său; şi cum 
două fiinţe în lumea asta nu văd acelaş lucru 
printr'aceeaşi prismă înfăţişarea prin care prie
tenul fu prezentat lui Collinson nu era exactă. 
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De altfel acest domn era membru în Par
lament, conservator impecabil, şi generalul 
avea respectul înăscut al soldatului englez 
pentru deţinătorii puterii legislative. Depu
tatul tocmai se ducea în provinciile apusene ca 
să ducă cu sine lumina în vre-o plasă obscură. 
Nu ar face bine, întreba prietenul, să se ducă, 
recomandat fiind de către General, şi luând 
ca subiect noul corp de voluntari, să le spună 
câteva vorbe — „să le vorbească puţin băe-
ţilor, — ce zici? D-ta ştii ce le-ar trebui lor; 
el ar fi chiar omul indicat pentru asta. Va face 
aşa ca să fie înţeles de ei, cu siguranţă". 

„Nu li se prea vorbea pe vremea mea", 
răspunse generalul, care se cam temea oa
recum. 

„Ei! s'au schimbat vremurile... instrucţia s'a 
răspândit... şi aşa mai departe. Băeţii de azi 
sunt oameni pe cari îi vom avea mâine. La 
vârsta asta impresiile sunt durabile; şi vedem 
în ziua de azi cum se duce ţara de râpă. 

„Ai perfectă dreptate", răspunse generalul. 
Intra tocmai atunci Anglia într'o eră a cabi
netului Gladstone care avea să dureze cinci 
ani; şi Generalul nu era de loc încântat de 
roadele pe cari le dăduse până în acel mo
ment. Promise deci hotărât să scrie directo
rului, căci din băeţii de azi aveau să iasă oa
menii de mâine; chiar putea să spuie că aşa 
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eră foarte bine pusă chestia. Domnul Director 
răspunse că era foarte fericit să-1 cunoască 
pe D-l Raymond Martin, membru în Parla
ment, de care auzise mult vorbind, să-1 găzdu
iască pentru o noapte şi să-i dea posibilitatea 
să vorbească elevilor asupra oricărui subiect 
va crede dânsul că i-ar interesa mai mult. 
Dacă Domnul Martin nu avusese până atunci 
ocazie să vorbească unui auditor din această 
clasă socială a tinerimei britanice, Domnul 
Director nu se îndoia că aceasta va constitui 
pentru dânsul o experienţă interesantă. 

„Şi nu cred că mă înşel prea mult în acea
stă privinţă încredinţa el pe Reverendul John. 
„Ştii oare ceva despre unul Raymond Mar
t in?" 

„Am fost la şcoală alături de un individ 
cu numele acesta", replică preotul. „Atât cât 
îmi aduc aminte, era un om nul şi lipsit de 
talent, dar plin de convingere". 

„Are de gând să vorbească elevilor Sâmbăta 
viitoare, despre patriotism!" 

„Apoi dacă există un lucru pe care băeţii 
îl urăsc peste măsură, este ca să li se ia 
Sâmbăta seară. Patriotismul nu însemnează 
nimic pe lângă mica lor bucătărie". 

„Nu, mai mult contează asta. Ţi-aduci a-
minte o seară împreună cu Shakespeare?" 
Ochii directorului fulgerară. 
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„Ori de comicul monden cu lanterna ma
gică?" 

„Şi cine dracu mai e şi ăsta, Raymond Mar
tin, membru în Parlament?" întrebă Beetle 
când citi afişul conferinţei, pe coridor. „De 
ce vin idioţii ăştia întotdeauna Sâmbăta?" 

„Ah, Rumeo, Rumeo; de ce eşti tu Rumeo?" 
aruncă M'Turk peste umăr, imitând pe artista 
care le vorbise despre Shakespeare, trimestrul 
trecut. „Sper că nu are să fie atât de prost 
ca ea, în orice caz. Stalky eşti tu sigur că eşti 
un patriot adevărat? Dacă nu eşti apoi las* 
că te'nvaţă el individul ăsta". 

„Să sperăm că nu o să ne ţie toată seara; 
o să fim siliţi să-1 ascultăm". 

„Dar nu m'aş lipsi de asta pentru o lume 
întreagă!" zise M'Turk. 

„O serie de băeţi au considerat pe individa 
cu Rumeo ca pe o pacoste. Dar eu nu! M'a 
amuzat grozav. Ţineţi minte când a început 
să sughiţă la mijlocul conferinţei? Te pome
neşti că sughiţe şi ăsta. Cel care intră întâi 
în sala de gimnastică ocupă locuri pentru cei
lalţi doi". 

O sumedenie de ochi pândiră sosirea Dom
nului Raymond Martin. Noul venit nu era de 
loc intimidat; avea aerul vioi şi bine dispus. 
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„Seamănă mai mult a hamal, „observă M' 
Turk. „Ar putea să fie şi radical după apa
renţe. S'a certat cu birjarul când a plătit; 
l'am auzit eu". 

„Patriotismul lui ameţitor nu-i da pace", 
explică Beetle. 

După ceai prietenii noştri năvăliră împreună 
cu ceilalţi în sală, se aşezară într'un colţ li
niştit, mai ascuns, şi începură să critice. Toate 
becurile de gaz erau aprinse. Pe estradă în 
fund de tot, se vedea catedra D-lui Director 
de unde trebuia să vorbească D-l Martin, şi 
şi un şir de scaune pentru profesori. 

Intră Vulpe cu un aer foarte important şi 
rezemă pe catedră ceva ce semăna cu o bu
cată de ştofă învârtită în jurul unei vărgi. Cum 
autorităţile nu erau încă de faţă, băeţii aplau
dară strigând: Ce'i asta, Vulpe? De ce i-ai 
furat umbrela D-lui? Aici nu se bate cu vărgi. 
Numai bastonul este admis.—Ia drăcia aia de 
acolo!... Dela dreapta...a, vă număraţi" şi aşa 
mai departe, până ce intrarea Directorului şi 
a profesorilor întrerupse orice demonstraţie. 

„E o consolaţie că profesorii urăsc con
ferinţele tot atât cât şi noi. Ia priviţi pe 
d-l King cum se agită ca să nu stea în cu
rent". 

„Dar unde se ascunde acest Martin Ray-
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mondifer? Punctualitatea, prietenii mei este 
imaginea războiului...". 

„Taci, că a intrat înălţimea sa. Drace, ce 
gros e!" 

D-l Martin era în frac, şi nu se putea con
testa că era cam pântecos. Un om înalt, de
semnat în linii largi, cu o piele albă şi tranda
firie. Dar Beetle putea să nu se exprime aşa 
vulgar. 

„Ia priviţi la spetele lui pe când vorbeşte cu 
Directorul! Urâtă educaţie. „Auzi tu, să în
toarcă spatele publicului! E un Filistin, un 
Zebuzit şi un Hivit", zise M'Turk cu o strâm
bătură. 

In câteva cuvinte cam indiferente, Domnul 
Director introduse pe conferenţiar şi şezu jos 
în mijlocul aplauzelor. Natural aplauzele se 
înteţiră când băeţii înţeleseră că D-l Martin 
le ia pentru el. 

Trecu puţin timp până ce să poată începe. 
Despre şcoală, despre tradiţiile şi anteceden
tele ei, nu ştia nimic. Nu ştia cum ultima sta
tistică arăta că, opt la sută din băeţi erau 
născuţi departe, în câmp de concentrare, în 
cantonament sau pe mare; şaptezecişicinci la 
sută erau fii de ofiţeri coloniali sau de func
ţionari din serviciul colonial : Willonghby, 
Paulet, De Castro, Mayne Randall, sperând 
toţi să calce pe urmele tatălui sau bunicului 
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lor. Directorul ar fi trebuit să'i spună aceasta 
şi încă multe altele. Dar după ce luaseră 
masa şi petrecuseră un ceas împreună, Di
rectorul se hotărâse să nu mai spue nimic. 
D-l Raymond Martin părea că este aşa de 
bine informat în toate domeniile. 

Discursul şi-1 începu, după ce îşi trase bine 
răsuflarea, cu un sonor ,,ei, băeţi", care fără 
ca tânărul auditor să'şi fi dat seama, le im
presiona nervii într'un chip dezagreabil. Pre
supunea că ei ştiau, eh — de scopul cu care 
venise aici? Nu prea avea deseori ocazia să 
vorbească băeţilor. îşi închipuia însă că băeţii 
erau din acelaş aluat ca şi pe vremea lui. 

„Acest om", zise M'Turk cu convingere, 
„este chiar Porcul din Guadarenia". 

Dar trebuiau să'şi aducă aminte că nu vor 
fi întotdeauna copii. Ei vor creste căci copiii 
de azi sunt oamenii de mâine şi de oamenii de 
mâine atârnă reputaţia glorioasei lor ţări. 

„Dacă merge înainte tot aşa, scumpii mei 
auditori, voi fi obligat să fluer. Stalky trase 
aerul pe nări cu putere". 

„Nu poţi să faci una ca asta", zise M'Turk; 
pentru discursul lui nu ne ia nici un ban". 

...Şi ei trebuiau să se gândească la îndato
ririle vieţii care stătea înaintea lor. Viaţa toată 
nu era numai — (aici numără câteva jocuri, 
şi pentru ca să nu lipsească nimic la scufun-
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darea sa finală, menţiona bilele). — Da, viaţa 
toată, zicea el, nu era numai „joc de bile". 

Aceasta stârni un freamăt de indignare—cei 
mici fură pe punctul să dea un ţipăt de oroare. 
Acest om era un păgân, un paria, trecuse mar
ginile oricărei îngăduinţi, se condamnase el 
însuşi la focul Gheenii. 

Stalky îşi lăsă capul pe mâini. M'Turk vesel 
şi mulţumit îi sorbea cuvintele, şi Beetle so
lemn îl aprobă, moţăind din cap. 

....Unii din ei sperau, fără îndoială, să aibă 
peste câţiva ani cinstea să poarte sabia şi să 
servească pe Regina. Avea şi el întru câtva 
experienţa datoriilor unui ofiţer — fiind în
suşi major într'un regiment de voluntari — şi 
erâ fericit aflând că se întemeiase şi în liceu 
o companie de voluntari. O asemenea insti
tuţie erâ menită să dea naştere unei stări de 
spirit sănătoase şi lăudabile, dacă erâ încu
rajată, putea să fie de un mare folos ţării 
pe care o iubeau toţi, căreia erau mândri că-i 
aparţin. Câţiva dintre cei de faţă sperau—nici 
nu se 'ndoiâ de asta — să'şi ducă într'o zi 
oamenii să 'nfrunte gloanţele inamicilor An
gliei, şi să înainteze pe câmpul de bătălie cu 
toată mândria tinerii lor bărbaţii. Acum re
zerva unui adolescent este de zece ori mai 
mare decât rezerva unei fecioare, căci na
tura a creat'o pentru un singur scop, iar 
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pe bărbat Pa format cu scopuri mai multe. 
Fără sfială, cu o mână puternică şi brutală, 
el rupse toate acele văluri ;şi le calcă în pi
cioare în peroraţiile lui de eloquenţă bine in
tenţionată. Cu o voce răguşită, el clama lu
cruri delicate, cum sunt nădejdea, onoarea 
şi dorinţa gloriei, pe cari băeţii nu le spun 
nici celor cu cari sunt mai prieteni. 

Având aerul a crede că ei nici nu au gândit 
vre-odată la asemenea lucruri înainte ca el să 
le fi vorbit de ele, le arăta imagini străluci
toare cu degete ce păreau a fi stins lumina de 
pe toate orizonturile. Cu gesticulări şi cu e-
fecte de voce răsunătoare, profana colţurile 
cele mai tainice ale sufletelor lor. Ii îndemnă 
să se gândească la faptele măreţe ale înain
taşilor lor, dar în aşa fel încât îi făcea să 
se roşească de ele. Unii din ei — vocea sa 
răsună stridentă în tăcerea glacială — vor 
fi avut poate rude cari au murit apărându-şi 
patria. (Atunci nu puţini dintre ei şi-au adus 
aminte de o spadă veche agăţată într'un cui 
pe coridor, sau în sufragerie, pe care se du
ceau să o atingă şi să o mângâie într'ascuns, 
încă de pe vremea când făceau primii paşi). 
Ii conjură să fie demni de aceste exemple 
ilustre; iar ei se simţeau atât de stânjeniţi că 
se uitau în dreapta, în stânga, şi nu mai ştiau 
încotro să'şi îndrepte privirea. 
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Cruzimea vârstei lor îi împiedeca să-şi poată 
da măcar seama de aceste impresii. Simţeau 
numai cu vehementă că acest om greoi şi 
mare, care consideră jocul de bile ca un sport, 
îi ofensă. 

Iar el, ajunse la concluzia sa — pe care mai 
târziu avea să o repete cu un deosebit succes 
într'o adunare electorală — pe când copii 
stăteau roşii şi jenaţi, amarnic desgustaţi. 
După mai multe argumentări el se întinse către 
varga îmbrăcată în stofă, şi îşi puse o mână 
pe piept. Aici, aici eră simbolul concret al ţării 
lor, căruia îi datorau toată cinstea şi tot res
pectul. Să nu privească nici un băiat spre 
acest steag, dacă nu avea de gând să ajute 
la gloria sa nemuritoare. II desfăşură înain
tea lor, un Union Jack mare de pânză, care 
strălucea cu cele trei culori ale sale, şi aş
teptă ropotul de aplauze care trebuia să-i răs
plătească elocinţa. 

Ei priveau în tăcere. Bine înţeles că mai 
văzuseră lucrul acesta înainte, jos la postul 
grănicerilor sau prin telescop, înălţat la jumă
tatea catargului când eşua vreun brik pe nisi
purile dela Braunton; îl văzuseră fâlfâind 
sus pe acoperişul Clubului de Golf şi în ga
lantarul lui Keyte unde se găseau un soi de 
pesmeţi cu această poză pe capac. Dar liceul 
nu-1 arboră niciodată, amestecat în viaţa ele-
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vilor nu era; Directorul nu făcea aluzie la el r 

taţii lor nu le ţinuse discursuri despre aceasta.. 
Era un lucru aparte, sfânt şi misterios. Ce 
tot vroia acest personagiu şi cu ce intenţii 
îl agita înaintea lor? O idee! Te pomeneşti că. 
eră beat! 

Directorul salvă situaţia ridicându-se repede 
ca să propună un vot de mulţumire, şi la 
primele lui cuvinte, elevii, uşuraţi de o po
vară, aplaudară cu furie. 

„Sunt sigur", spuse el la sfârşit, având 
obrazul în plină lumină subt becul de gaz, 
„că toţi vă veţi unî cu mine ca să mulţumim 
din toată inima D-lui Raymond Martin pen
tru conferinţa atât de agreabilă ce ne-a ţinut". 

Nu se va şti niciodată precis ce se petrecu 
în momentul acela. Asistenţii pretinseră că di
rectorul făcuse odată cu ochiul, foarte precis, 
cu gravitate, după vorba „agreabilă". Direc
torul totuşi a declarat că nu ar fi făcut nici
odată aşa ceva, sau dacă cumva i se întâm
plase, eră numai din cauza unui grăunte 
de praf care îi intrase sub pleoapă. 

D-l Raymond Martin fu aplaudat aşa cum 
se cuvine. „Fără să mă cred", spuse el mai 
târziu, „am impresia că vorbele mele li s'au-
dus la inimă. Nici nu m'aş fi aşteptat la 
asemenea aplauze din partea unor copii". 

Pe când pleca, clopotul sună pentru rugă-
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•ciune, şi elevii se alipiră dealungul zidului. 
Drapelul tot mai steteâ desfăşurat pe pupitru. 
Vulpe, adânc mişcat de elocinţa D-lui Martin 
îl privea cu emoţie. Directorul şi profesorii 
cari şedeau în fundul estradei nu puteau ve
dea acest spectacol supărător; dar un monitor 
ieşi din linie, îl răsuci repede şi tot atât de re
pede îl vâra într'un dulap cu florete. Ca şi 
cum ar fi atins un resort, un murmur de sa
tisfacţie se ridică, urmat apoi de numeroase 
salve de aplauze. 

Se vorbi de conferinţă prin dormitoare. A-
vizul fu unanim: D-l Raymond Martin eră 
născut într'un grajd şi nu învăţase decât la o 
şcoală primară unde se juca bile. Mai mult, 
era (dau numai câteva dintr'un stoc conside
rabil de epitete) un vasilache pe jumătate des-
.umflat, un caraghios obraznic, un port-drapel 
cu burta de gelatină (ultima poreclă dată de 
către Stalky) şi încă multe lucruri pe cari nu ar 
fi convenabil să le reproducem aci. 

Ora de exerciţii a cadeţilor voluntari cădea 
Luni. Se adunaseră fără chef, cu un aer de
primat. In tot cazul, s'ar fi putut merge îna
inte, dacă nimeni nu ar fi relevat chestia cu 
pricina. 

Dar Vulpe vorbi: „După frumosul discurs 
de alaltăeri, ar trebui să vă apucaţi de exer
ciţiu cu o plăcere întreită. Nu pricep ce aţi 
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mai putea spune acum ca să nu eşiţi la câmp?" : 

„Nu-i chip să evităm corvada asta de loc?'c 

întrebă Stalky cu o voce atât de dulceagă că 
ar fi trebuit să-i dea ceva de bănuit. 

„Nu, nu se poate; mai ales că a fost aşa 
de generos şi v'a dat şi steagul. Mi-a spus 
azi dimineaţă, înainte de a plecă, că nu vede-
de ce nu l'ar păstră Corpul de voluntari ca dra
pelul lor propriu. Este un steag foarte frumos". 

Intr'o tăcere mormântală, Stalky ieşi din 
rând şi puse înapoi puşca în rastel; Hogan 
şi Ansell urmară exemplul său. 

Perown ezită. „Ascultaţi, n'ar trebui?...",, 
începu el. 

Sergentul întors cu spatele nu văzuse ni
mic: „O să-1 scot din dulap chiar acum, a-
tunci vom putea...". 

„Veniţi", strigă Stalky. „Ce mai aşteptaţi 
acolo?! Rupeţi rândurile! Plecaţi!" 

„Păi, — cum, — unde". 
Uruitul puştilor care cădeau asvârlite în 

rastel îi acoperi vocea şi băeţii dispărură unul. 
după altul. 

„Nu ştiu dacă nu voi fi obligat să raportez, 
aceasta Directorului", bâlbâî el. 

„Raportează, şi du-te la dracu!" strigă. 
Stalky cu buzele albe fugind afară. 

„Caraghios lucru!" zise Beetle lui MTurk.. 
„Eram în odae, lucrând la un poem, pur şi. 
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isimplu delicios asupra „Purtătorilor de stea
guri, cu burta de gelatină", — deodată intră 
Stalky; eu îi spun: Hallo! şi el începe să 
mă ocărască şi pe urmă începe să plângă cu ho
hote. Şi-a pus capul pe masă şi a început să urle". 

M'Turk se arătă turburat". I s'o fi întâm
plat ceva; poate şi-o fi făcut vre-un rău? Şi-a 
sucit ceva! 

II găsiră cu ochii foarte strălucitori şi flue-
rând printre dinţi. 

„Te-am păcălit, Beetle! Ştiam eu c'o să 
prindă; dar era reuşit, nu?" Tu ai crezut că 
plângeam de-a binele, nu-i aşa? Dar prost 
trebue să mai fii, să te lege cineva aşa la 
gard". Şi începu să-1 tragă pe Beetle de fălci 
şi de urechi. 

„Am văzut eu că plângeai", răspunse Beetle, 
liniştit. „De ce nu eşti la instrucţie?" 

„Instrucţie! Ce instrucţie?" 
„Nu făcea pe prostul; instrucţia în sala 

•de gimnastică". 
„Pentru că nu mai este. Corpul cadeţilor 

voluntari s'a desfiinţat, dizolvat... mort... in
trat în putrefacţie; şi dacă te mai uiţi la mine 
aşa Beetle, îţi mai trag şi o bătaie...". 

„Ah, da! am uitat: am să fiu raportat di
rectorului, pentru că am ocărât". 
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ULTIMUL TRIMESTRU. 



Ultimul trimestru 

L.âteva zile înainte de vacanţe. înainte de 
•examenele de fine de trimestru, şi mai cu 
seamă de apariţia revistei liceului pe care o 
redacta Beetle. 

Fusese convins să primească această func
ţie de către stăruinţele linguşitoare ale lui 
Stalky şi Mac Turk, şi în baza legii severe 
care reglementă toate acţiunile în studiul lor. 

Odată instalat, constată, ca atâţia alţii îna
intea lui, că lui îi revenea toată munca şi că 
ei se mulţumeau să i-o critice. Stalky numise 
revista „Patriotul din Swillingford", ca o pi
oasă amintire acordată lui Sponge. M'Turk îi 
găsea proza inferioară prozei lui Ruskin şi a 
lui Quincey. Numai pe director îl interesă a-
ceastă publicaţie şi chiar foarte serios. El dădu 
lui Beetle voe să intre oricând în biblioteca sa, 
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plină cu volume legate în piele castanie mi
rosind a tutun, fără să-i interzică nici o carte 
şi fără să-i recomande vreuna. Beetle găsi 
acolo un fotoliu mare, o călimară de argint, 
tocuri şi hârtie din destul. Se găseau acolo o-
perele întregi ale vechilor dramaturgi; se gă
seau „Drumurile mele" de Huklugt; traduc-
ţia în franţuzeşte a unor autori ruşi numiţi 
Puşkin şi Lermontov; mici nuvele cu un ca
racter savuros şi turburător, presărate de cân
tece excentrice, de un autor numit Peacock. 
Se găsea acolo „Lavengro" de Borrow, care 
se zicea că ar fi traducţia unui poem numit 
Rubaiyat, neapreciat încă, după spusele di
rectorului, la justa lui valoare. Se găseau sute 
de volume de versuri: Crashaw, Dryden, A-
lexandre Smith, L. E. L., Lydia Sigourney, 
Fletcher şi insula de purpură, Donne, Fau-
stul lui Marlow, şi Ossian care'l făcu pe M' 
Turk, căruia Beetle i-1 trecuse, să fie ca şi 
beat timp de trei zile; Paradisul pe pământ, 
Atalanta în Calydon, — şi Rossetti — pen
tru a nu cită decât câteva nume. Câte odată 
directorul, intrând în odae sub pretextul că 
cenzurează ziarul, citea lui Beetle un fragment 
dintr'unul sau altul dintr'aceşti poeţi, făcân-
du-1 să întrezărească orizonturi noi. Pe urmă 
respirând încet, cu ochii pe jumătate închişi, 
trăgând din când în când din ţigară, îi vorbea 
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de oameni celebri, de ziare, acum de mult 
stinse, pe cari le întemeiaseră în tinereţe; îi 
vorbea de timpul când planetele acestea nu 
erau decât nişte steluţe mici cari atunci de-
abiâ licăreau şi îşi căutau locul în imensita
tea indiferentă. El, directorul, îi cunoştea şi 
îi frecventă, cum se frecventează oameni ti
neri de aceiaşi vârstă. Orice muncă regulată 
eră lăsată la o parte. Beetle avea capul plin 
de poezii şi de poveşti adunate în taină, pe 
care le povestea lui M'Turk, singur, recitând 
şi declamând în faţa mării cu valuri lungi, 
când, voioşi, cu capetele semeţe, se plimbau 
după amiază pe plaje împrejurul rămăşiţe
lor unui galion al armadei. 

Oraţie directorului în parte, pe care expe
rienţa îl făcuse prudent, de cei trei prieteni 
nu se ţinuse seama trei trimestre consecutive, 
ori de câte ori se făcuse alegere de noi mo
nitori. Acest grad, acordat meritului, aducea 
cu sine dreptul de a purta bastonul de frasin 
şi voia, îngrădită cu oarecari restricţii, de a 
se servi de el. 

„Dar", zise Stalky, „dacă te gândeşti bine, 
de când ne-au lăsat la o parte, ne-am bătut 
joc de indivizii dintr'a Şasea mai mult decât 
ori şi cine într'aceşti şapte ani". 

Apoi arătă cu mândrie gâtul său prins în-
tr'un guler scrobit tare, foarte înalt, cum sin-
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guri băieţii dintr'a Şasea aveau voe să poarte, 
după tradiţie; — dar elevii dintr'a Şasea pri
veau gulerul scrobit al lui Stalky fără să spună 
nimic. Cu un an înainte Pussy, Abanazar sau 
Dick Par fi învăţat ei minte. 

Dar în trimestrul acela, a Şasea era com
pusă numai din elevi tineri şi valoroşi, iubiţi 
de diriginţi, şi cari ţineau prea mult la dem
nitatea lor ca să deschidă o luptă făţişe cu 
trei indivizi plini de ingeniozitate. Prietenii 
noştrii îşi puneau deci şapca pe ceafă, în 
loc să o pună puţin aplecată într'o parte cum 
se cade unor elevi dintr'a Cincea. Purtau 
cu ifos pantofi de lac în zi de lucru şi Du
minica, cravate extraordinare; nimeni nu le 
spunea nimic. In primăvară M'Turk avea să 
se prezinte la Cooper's Hill şi Stalky la 
Sandhurst; Directorul le spusese că în afară 
de cazul când s'ar fi tâmpit de tot în timpul 
vacanţiei, ei erau siguri de reuşită. Cu ex
perienţa sa de crescători de mânji, arareori 
i se întâmpla Directorului să se înşele apre
cierea sa. In aceiaşi zi, el luase pe Beetle la o 
parte şi îi dăduse o sumă de sfaturi bune. 
Beetle nu-şi mai aducea aminte de niciunul 
când intră ca vântul, palid şi excitat, şi îşi 
spuse povestea minunată. Iţi trebuia multă 
încredere ca să-1 iei în serios. 
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„începi cu o sută de livre pe an?" întrebă 
M'Turk cu răceală. „Gogoşi"! 

„Şi cu drumul plătit! Totul e aranjat! Di
rectorul mi-a spus că de mult mă prepara el 
pentru asta, şi eu nu mi-am dat seama nici
odată, niciodată! Ştiţi că nu începe să scrii 
articole deadreptul. Mai întâi redactezi tele
grame şi apoi tai noutăţile din jurnale cu 
foarfecile". 

„Cu foarfecile! Sfinte Doamne! Ce baza
conii o să faci tu pe acolo! Vasăzică acest 
trimestru e şi pentru tine cel din urmă. Cu 
toate că nu am fost monitori, scumpii mei 
prieteni, vă daţi seama că sunt şapte ani de 
când suntem aici?" 

„Nu a fost tot rău în aceşti şapte ani", 
zise M'Turk. „Are să-mi pară rău când voi pă
răsi bătrânul nostru Liceu, vouă nu?" 

Priviră la marea care spumegă dealungul 
malului în lumina transparentă a iernii. „Mă 
întreb unde vom fi toţi anul viitor pe vre
mea asta?" zise Stalky gânditor. 

„Dar peste cinci ani?" întrebă M'Turk. , 
„Staţi", zise Beetle, „plecarea mea trebue 

să rămână între noi. Directorul n'a spus ni
mănui. Ştiu că n'a spus nimic pentru că azi 
m'a anunţat Prout cu un mormăit, că dacă voi 
fi mai disciplinat, i-auzi frate, — s'ar putea 
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să fiu monitor trimestrul viitor. Bănui că 
îi cam lipsesc monitorii". 

„Hai să sfârşim printr'o altercaţie cu a 
Şasea", propuse M'Turk. 

„Cu şcolarii ăia murdari!" zise Stalky care 
se şi vedea cadet la Sandhurst. „La ce ne-ar 
folosi?" 

„Ca să obţinem un efect moral", zise 
M'Turk. „Să lăsăm o tradiţie neperitoare, etc., 
etc.". 

„Mai bine mergem la Bideford să ne plă
tim datoriile"; zise Stalky. „Am căpătat trei 
livre, ad hoc, dela tatăl meu. Aleargă Beetle, 
şi cere Directorului o permisie. Zi-i că vrei să 
corectezi probele „Patriotului din Swilling-
ford". 

„Da, chiar vreau să fac asta", zise Beetle, 
„va fi ultimul meu număr şi vreau să fie 
curăţel". 

„Aş putea să-1 găsesc pe Director înainte 
de a se duce la masă". 

Zece minute mai târziu, ieşeau pe poartă 
toţi trei în rând, învoiţi să întârzie după apel. 

Din nenorocire, — pentrucă nu-i lăsa nici
odată să treacă dinaintea lui fără să-i sâ-
câe, — deteră în drum peste Domnul King. 
Dar un regiment de Kingi nu l-ar fi făcut pe 
Beetle să-şi iasă din sărite în ziua aceia. 

„Aha, prietenii mei", zise King frecându-şi 
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mâinile, „vă ocupaţi de literatură uşoară? 
Nişte vulgare matematici nu sunt la înălţimea 
unor minţi atât de distinse ca ale dumnea
voastră, nu-i aşa? 

(„O sută de livre pe an", se gândea Beetle, 
cu ochii aţintiţi în depărtări). 

„Incapacitatea noastră declarată", reluă 
King, „se refugiază în potecile înflorite ale 
unei ficţiuni neexacte. Dar socotelile se vor 
regula într'o zi, într'o zi care se apropie, 
scumpe Beetle. Am preparat eu însumi câteva 
chestiuni mărunte de proză latină, care vor 
fi greu de dezlegat, măcar că aveţi o artă 
atât de subtilă în înşelătorii. Da, da, este 
vorba de gramatică latină. Bănuesc, dar a-
ceasta se va vedea când subiectele vor fi îm
părţite, că, dacă se poate spune astfel, Ulpian 
va fi tocmai ce vă trebue. Aha; Eluscebat, 
zicea prietenul nostru. Vom vedea, vom ve
dea!" 

Iarăşi Beetle nu răspunse, nici măcar prin-
tr'un semn. El se afla pe vapor, cu călăto
ria plătită, — o mie de leghe departe de 
insula Lundy — plutind spre o lume nouă 
şi minunată. 

King îl lăsă să plece cu un mormăit. 
„El nu ştie. El va continuă să corecteze 

«xerciţii să ocărască şi să facă pe grozavul 
in faţa băieţilor încă un trimestru, şi încă 
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altul şi altul iarăşi". Beetle se zorî ca să-şt 
prindă tovarăşii pe drumul de costişe ce urca 
pe dealul îmbrăcat în ferigi din dosul liceu
lui. Ii găsi asvârlind cu pietricele în vârful 
gazometrului, dar omul înegrit care era de 
pază îi făcu să înceteze. Priviră la el cum; 
ungea cu ulei un robinet băgat în pământ 
între două stufişuri de ferigă. 

„La ce foloseşte asta, bade?" întrebă Stalky.. 
„Ca să dea gaz la bucătărie. Dacă eu aş-

uita să întorc şurupul, d-voastră, tineri boeri,. 
ar trebui să vă învăţaţi lecţiile la lumânare".. 

„Hm", zise Stalky şi stătu pe gânduri cel. 
puţin un minut. 

„Hallo! Unde vă duceţi voi?" 
O întorsătură a potecii îi aduse faţă în faţă 

cu Tulke, prim monitor în casa lui King. Bă
iatul acesta, destul de scund, cu părul prea 
deschis, era unul din băieţii pe cari eşti obligat 
să-i înaintezi pentru capacităţile lor la învă
ţătură; dar cari, mai pe urmă, fac mereu apel 
la Director ca să-i susţie când au arătat mai 
mult zel decât tact. 

Cei trei prieteni nu'l băgară în seamă. Erau: 
perfect în regulă de vreme ce aveau o per
misie. Tulke repetă chestiunea cu vehemenţă 
căci locuitorii numărului 5 îi făcuseră dese
ori mizerii şi acum credea că i-a prins în 
vină. 
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„Ce te priveşte pe tine... ce dracu!" răs
punse Stalky cu surâsul său cel mai dulce. 

„Ia-Ias-cultă... eu... n'am de gând să las 
.să-mi răspundă obrăznicii elevii dintr'a Cin-
cea". 

„Atunci du-te repede şi convoacă o adunare 
de monitori", zise M'Turk care cunoştea obi
ceiurile lui Tulke. 

Acesta nu mai putea să vorbească atâta îl 
îneca mânia. 

„Apoi nu trebue să strigi la băieţii dintr'a 
Cincea în felul ăsta", zise Stalky. „Nu se 
face". 

„Hai exprimă-te odată dragă", zise M'Turk 
foarte liniştit. 

„Aş... aş vrea să ştiu ce faceţi aici voi bă
ieţi în afară de limite?" întrebă Tulke, învâr
tind cu importanţă bastonul său de lemn de 
frasin. 

„Ah!" răspunse Stalky, „bine că am ajuns 
-şi aici. De ce nu ne-ai întrebat asta mai de
vreme!" 

„Ei bine, vă întreb acum. Ce faceţi aici?" 
„Te admirăm Tulke", răspunse Stalky. „Gă

sim că eşti un tip cu totul extraordinar. Nu-i 
aşa?" 

„Ba da! Da zău!" O trăsurică plină cu 
iete trecu, Stalky se aşeză repede în genunchi 

327 — 



înaintea lui Tulke, în atitudinea rugăciunii; 
acesta din urmă deveni roşu ca racul. 

„Am motive să cred...", începu el. 
„Ascultaţi! Ascultaţi!" strigă Beetle aseme

nea (vestitorului) din Bideford, „Tulke are 
motive să creadă! De trei ori hura pentru 
Tulke". 

Cele trei hurale fură strigate. „Nu este de
cât admiraţia noastră ameţitoare"; zise Stalky. 
„Tu ştii Tulke, cât te iubim. Avem pentru 
tine atâta afecţiune încât găsim că ar trebui 
să te întorci acasă şi să te hotărăşti să mori. 
Tulke, prea eşti bun ca să trăeşti". 

„Da", zise M'Turk. „Zău că ar trebui să 
ne faci plăcerea să mori. Ia gândeşte-te ce 
frumos ţi-ar şedea dacă ai fi împăiat!" 

Ca un vârtej o porni Tulke pe drum în sus. 
cu o flacără ameninţătoare în ochi. 

„Asta ne va aduce o adunare de monitori 
— cum te văd şi mă vezi!" zise Stalky. „O-
noarea clasei a Şasea este angajată, etc., etc. 
Tulke o să scrie bileţele toată după amiaza 
şi, după ceai, Carson ne va chema sus. De 
astă dată poate închide ochii". 

„Vă prindeţi pe un shilling că ne urmă
reşte", zise M'Turk. „Este elevul favorit al 
D-lui King, şi dacă ar putea să ne prinză-
dincolo de limite s'ar prăpădi de bucurie. Tre-
bue să fim cuminţi". 
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„Haideţi, propun să mergem la mătuşa Yeo 
să facem un ospăţ de plecare", zise Beetle. 
„Ii datorăm aproape zece şilingi şi Mary va 
plânge amarnic când va şti că plecăm". 

„Mary!" ripostă Stalky. „Las'că mi-a dat 
data trecută o palmă straşnică". 

„Se mai întâmplă şi aşa câte odată dacă nu 
te apleci repede", zise M'Turk. „Dar se mai 
întâmplă câte odată să-ţi dea şi sărutarea în
dărăt. Haideţi la mama Yeo". 

Se îndreptară către o casă veche de vre-o 
două sute de ani, cu aspectul sever şi încrun
tat, cu geamurile verzi, pe jumătate lăptărie, 
pe jumătate restaurant, aşezată pe o stradă 
îngustă care urca la deal. O frequentau de 
pe vremea când erau în clasele inferioare. 
Foarte iubiţi, se simţeau acolo la iei acasă. 

„Am venit să ne plătim datoriile, mătu
şica; „zise Stalky trecându-şi braţul pe după 
talia bătrânei hangioaice care măsura un metru 
şi douăzeci. „Am venit să ne plătim datoriile, 
să ne luăm ziua bună... şi pe urmă mai ne e 
Şi straşnic de foame". 

„Bine măi, mie-mi faci curte", zise mătuşa 
Yeo. „Mi-e ruşine pentru tine". 

„Sigur că n'ara face aşa ceva dacă ar fi 
•aici Mary", zise MTurk vorbind acea sonoră 
limbă din Devon pe care o întrebuinţau bă
ieţii când se preumblau prin ţinut. 
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„Cine-mi pomeneşte numele în deşert?" uşa 
din fund se deschise şi Mary, o fată înaltă 
cu părul bălai şi cu ochii albaştrii, cu obrajii 
roşii ca merele coapte, intră cu un castron, 
plin de frişca în mâini. M'Turk o sărută şi 
Beetle, tot atât de calm îl imită. Amândoi pri
miră numai decât câte o palmă. 

„Niciodată nu săruta fata când poţi săruta 
pe stăpână", zise Stalky cu ifos, făcând cu. 
ochiul către mătuşa Yeo pe când cotrobăiâ 
printre borcanele de pe poliţă. 

„îmi pare bine că măcar unul din voi nu 
mai vrea să-şi audă capul trosnind!" zise 
Mary ademenitoare, în direcţia aceia. 

„Aş, ştiu eu că pot să fiu sărutat când 
vreau", zise Stalky cu spatele întors. 

„Dar nu de mine, odorule". 
„Nici nu te-am rugat. Fete frumoase sunt 

la Northam destule... dala Appledore!" O 
strâmbătură inimitabilă în care intra jumă
tate dispreţ şi jumătate amintiri, întovărăşi 
această exclamaţie. 

„Ah! Lasă că n'o să sfârşeşti tu bine! Ce 
tot ai de miroşi frişca?" 

„E stricată", răspunse Stalky. „Ia mi-
roase-o". 

Mary avu nesocotinţa să facă cum i se 
spunea. 
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„De o sărutare din Bideford 
Nu te lipsi dacă poţi". 

Cântă Stalky punându-şi preceptul în ac
ţiune fără să i se întâmple vre-un neajuns 
pentru aceasta. 

„Păi... păi... tu", bâlbâî Mary care nu-şi 
putea stăpâni râsul. 

„Las că-s mai bune la Northam — aşa 
mai grozave — şi pe urmă acolo ni le dau 
îndărăt", zise el pe când M'Turk, solemn, o 
învârtea într'un vals pe mătuşa Yeo de o 
făcea să-şi piardă răsuflarea, şi Beetle îi spu-
ueâ lui Mary trista noutate, aşezându-se cu 
toţii la masă unde îi aştepta smântână, pâinea 
caldă şi dulceaţă. 

„Da, n'o să ne mai vezi niciodată, Mary. 
Plecăm să ne facem pastori şi misionari". 

„Băgaţi de seamă", strigă M'Turk privind 
prin oblon. „Tulke ne-a urmărit; vine pe 
stradă în sus". 

„Dar aici nu sunteţi dincolo de limite", 
zise mătuşa Yeo. „Staţi liniştiţi, copiii mei". 
Apoi plecă în odaia din fund unde începu să-şi 
^acă socoteala. 

„Mary", zise Stalky cu o gravitate intensă. 
„Mă iubeşti, Mary?" 

„Păi sigur! Nu ţi-am spus-o de când erai 
«urnai atâtica?" 
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„II vezi pe ăla de vine pe stradă?" Stalky 
arătă către sărmanul Tulke, care habar nu 
avea. „El nu a fost sărutat de nici un fel de 
fată în toată existenţa lui Mary! Oh ce jale!"' 

„Ce-mi pasă mie de asta? O să-i vie şi lui 
odată vremea aşa din senin, ca la toată lu
mea". Dădu din cap cu înţelepciune. „Doar 
n'ei fi vrând acum să-1 sărut eu, acuşica!" 

„Iţi dau o jumătate de coroană dacă o faci",, 
zise Stalky arătându-i moneda. 

O jumătate de coroană făcea mult pentru 
Mary Yeo şi gluma făcea şi mai mult, dar de!! 

„Ţi-e frică", zise M'Turk la momentul psi
hologic. 

Beetle care cunoştea coarda slabă a lui 
Mary interveni şi el. „Tiuu! Nici o fată din 
Northam nu ar ezită un minut! Şi încă O' 
fată frumoasă ca dumneata, Mary!" 

M'Turk propti solid uşa din fund cu pi
ciorul, de frică să nu se întoarcă maica Yeo> 
prea devreme, căci pe faţa lui Mary se citea 
o hotărâre. Şi atunci Tulke se văzu oprit în 
drumul său de o fată înaltă din Devon — pro
vincia unde sărutările sunt aşa de uşoare, 
cea mai veselă sub soare —. Se dădîi la o 
parte politicos. Ea se gândi un moment şi pe 
urmă puse o mână puternică pe umărul lui. 

„Unde te vei fi ducând dumneata, dragă?" 
întrebă ea. 
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Stalky îşi vârâse batista în gură ca să nu 
râdă şi privea pe fereastră; îl văzu pe băiat 
cum se făcea ca un rac. 

„Cum, nu-mi dai o sărutare? Păi se vede 
că la şcoală nu prea vă învaţă purtări fru
moase". 

Tulke sufoca. Serioasă şi cu conştiincio
zitate, Mary îl sărută de două ori, apoi neno
rocitul monitor fugi. 

Ea intră înapoi în prăvălie, cu ochii plini 
de mirare. 

„L-ai sărutat?" zise Stalky, dându-i banii. 
„De sigur! Dar bată-1 norocul de băiat, 

ăsta nu e licean. Mi-erâ teamă că începe să 
plângă". 

„Las-că noi nu plângem pentru atâta lucru. 
N'ai putea tu să ne faci să plângem aşa uşor!" 
zise M'Turk. „Ia încearcă numai". 

Asupra acestei vorbe Mary îi boxă pe toţi 
trei. 

Pe când ieşeau cu urechile ţiuinde, Stalky 
zise: „Nu prea cred că o să mai aibă loc adu
narea de monitori". 

„Crezi asta!" îi zise Beetle. „Ascultaţi aici: 
dacă el a sărutat-o, — asta va fi teza noa
stră — apoi este un nenorocit de o imora
litate cinică şi purtarea sa consti.tue o inde
cenţă sfruntată. Confer orationes Regis furio-
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sissimi, în ziua când m'a prins citind pe Don 
Juan". 

„Sigur că a sărutat-o", zise M'Turk. „Şi 
încă în mijlocul străzii, cu şapca de liceu pe 
cap. 

„La ora trei şi cinci zeci şi şapte după a-
miază. Ia însemnează asta, te rog. Ce in
tenţie ai, Beetle?" zise Stalky. 

„Ştiu eu! Acesta este gura adevărului. Te 
pomeneşti că susţine cum că el a fost sărutat". 

„Ei, şi pe urmă?" 
„Cum — şi pe urmă?" — Beetle se cocoşă 

de râs numai la ideea asta. „Cum, nu vezi? 
Corolarul acestei propoziţiuni este ca elevii 
dintr'a Şasea nu se pot apără contra ultrajuri-
lor şi a raptului. Le trebue dădacă să-i pă
zească! Nu avem decât să spunem asta prin 
liceu. Hura pentru a Şasea! şi hura pentru 
noi! e grozav de tot. In tot cazul are haz. 

„Splendid!" zise Stalky. „Ultimul trimestru 
se isprăveşte bine. Acuma haide repede să-ţi 
isprăveşti Foaia de Spanac; Turkey şi cu mine 
o să-ţi ajutăm. Intrăm pe din dos Nu e nevoe 
să-1 mai deranjăm pe Randal... 

„Bine, numai să nu mă încurcaţi!" Lui 
Beetle îi convenea să fie ajutat, dar nu-i dis
plăcea să-şi afirme importanţa faţă de prie
tenii săi. Mansarda cea mică din dosul impri
meriei lui Randal eră domeniul său propriu, 
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când se afla acolo avea impresia că a ajuns 
director al ziarului Times. Aici, sub conduce
rea ucenicului înegrit de cerneală, învăţase 
el să se descurce, întâi încetişor şi pe urmă 
mai repede, printre cazierele cu litere; iar a-
cum se credea un zeţar expert. 

Revista şcoalei se găsea în rămci înche
iate pe o masă de marmură, având alături 
un exemplar tras pentru corectură; dar pen
tru nimic în lume nu ar fi vrut Beetle să co
recteze numai asupra foilor de probă. Armat 
cu un cleştuţ şi cu un ciocan desfăcea pe
nele de lemn ca să lărgească ramcea, lua 
o literă de aci, punea alta colo, citind pe 
măsură ce corectă şi oprindu-se deseori ca 
să rază la propriile sale născociri. 

„Las-că n'o să mai faci tu aşa pe grozavul", 
zise M'Turk, „când o trebui să faci asta ca 
să-ţi câştigi viaţa. Este scris pe deandaratele şi 
cu susul în jos, nu-i aşa? Ia să vedem dacă 
pot să citesc ceva". 

„Dă-te la o parte!" zise Beetle. „Du-te şi 
citeşte rămcile de pe cazierul acela dacă crezi 
că o să poţi". 

„Rămcile de pe cazier! Ce însemnează asta! 
Nu întrebuinţa afurisitele astea de expresii 
technice". 

M'Turk se depărta împreună cu Stalky sco-
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tocind prin atelier. Nu lăsară nici un colţ ne
răscolit. 

După câteva minute Stalky zise: „Ia vino 
puţin încoace, Beetle. Ce-i asta? îmi pare 
cunoscut". 

După o privire ageră, Beetle răspunse: 
„Este textul concursului de versiune latină 
pregătit de King. In — In Verrem: actio 
prima. Ce întâmplare!" 

„Ia gândiţi-vă", zise M'Turk, „gândiţi-vă 
la numărul de băieţi cu inima curată şi sufle
tul înalt care şi-ar scoate un ochiu ca să ci
tească acest text". 

„Nu dragul meu", răspunse Stalky. ,,Ar fi 
o faptă rea şi ar mâhni pe bunii noştrii pro
fesori. Tu nu ai vrea să copiezi, Willy nu-i 
aşa?" 

„In orice caz, eu nu pot să citesc acest 
lucru deandaratele" ,răspunse celălalt. „De
altfel noi tot plecăm deabinelea la sfârşitul 
trimestrului, aşa că ne este indiferent". 

„Ţi-aduci aminte cum aranja onorabilul 
Bloomer povestea lui Spraggon în ce priveşte 
vânătoarea lui Puffington? Trebue să punem 
niţică drojdie în aluatul domnului King", zise 
Stalky înveselit de o bucurie drăcească. „Hai 
să vedem ce poate să facă Beetle cu sculele 
alea de care este aşa de mândru". 

„Nu prea văd cum poţi să faci proza la-

— 336 -



"tină mult mai întortochiată decât este ea, dar 
să încercăm", zise Beetle mutând unul în locul 
altuia un aliud şi un Asiae din două propozi-
tiuni diferite. „Hai să vedem! O să mutăm 
punctul ăsta puţin mai departe şi o să începem 
fraza la prima literă care urmează. Hurraa! 
Iacă trei linii pe care le putem schimba deo
dată". 

„Unul din acele popasuri ştiinţifice pentru 
care era celebru cu drept cuvânt acest emi
nent vânător. „Stalky ştia povestea lui Puf-
fington pe dinafară. 

„Stai! Stai! Aici e un voi... — voluntate 
quidnam care stă singur", zise M'Turk. 

„Lasă că ajung eu la el acuşi. Quidnam 
merge după Dolabella". 

„Bătrânul meu Dolabella", murmură Stalky, 
„nu mi-1 prăpădi de tot. Urâtă proză a mai 
scris Cicero, ce ziceţi? Ar trebui să ne fie re
cunoscător că i-o mai potrivim niţel..". 

„Hallo!" zise M'Turk, aplecat peste altă 
ramă. „Cât îmi daţi pentru o odă vertigi
noasă? Qui — quis.... oh, este quis multa 
gracilis, bine înţeles". 

„Ad'o încoace. Am isprăvit de dres ciorba 
pe aci", zise Stalky .„Nu vă bateţi câinii când 
nu-i nevoe".*) 

*) Zicătoare veche. 
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„Quis munditiis? Jur că nu arată prost de 
loc", începu Beetle strângând cleştele. „Nu 
are aerul prezentabil întrebarea asta? Heu 
quoties fide in! Sună ca şi cum individul ar fi 
agitat şi îngrijat. Qui flavam religas in roşa... 
Al cărui parfum s'a refugiat într'un tran
dafir. Mutatosquc deos flebit in antro". 

„Zeii muţi cari plâng într'o cavernă", sug-
geră Stalky. „Pe sfântul meu patron, Ho-
raţiu are tot atâta nevoe să fie pus la punct 
ca şi... Tulke". 

„Aha! Eluscebat, cum zicea prietenul meu,. 
Ulpian mă serveşte bine, într'adevăr, nu-i aşa? 
Dacă o putea King să 'nţeleagă ceva din-
tr'asta, apoi eu nu sunt decât un găgăuţă" r 

zise Beetle pe când săreau din fereastra man
sardei într'o uliţă dosnică pe care o cunoşteau 
de multă vreme şi porneau într'un trap re
pede pe drumul de patru kilometri ce-i des
părţea de liceu. Dar revizuirea clasicilor ţi
nuse multă vreme. In boschetul de grozamă 
din dosul gazometrului, de unde se vedeau 
luminile liceului ,se opriră obosiţi şi fără ră
suflare; erau în întârziere ou Icel puţin zece 
minute pentru ceai şi închiderea porţilor 

„La ce bun să ne grăbim", gâfâi M'Turk. 
„Mă prind pe un şiling că Vulpe aşteaptă 
pe întârziaţi subt felinar, în curtea principală-
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E foarte plicticos, pentrucă eram învoiţi cu voe 
specială de Domnul Director şi nu prea îţi 
place să abuzezi, când o capeţi". 

„Lăsaţi-mă să caut prin comoara mea de 
cunoştiinţe", începu Stalky. 

„Ei aşi, las'o", se oţeri M'Turk, „nu face 
degeaba pe grozavul. Nu am ajunge dacă am 
alergă?" 

„Domnul Radcliffe dezaproba portul ghe
telor pentru episcopi, în schimb recomanda cu 
căldură să se întrebuinţeze şampania şi dul
ceaţa de caise pentru a curaţi tureatca cisme-
lor. Unde e drăcia pe care o manipula funcţio
narul azi după amiazi?" 

Camarazii săi îl auziră dibuind prin frunzi
şul umed şi pe urmă văzură o minune. Lu
mina casei grănicerilor de lângă mare se 
stinse, ferestrele puternic luminate ale clubului 
de golf dispărură şi fură urmate de faţadele 
celor două hoteluri. Vile izolate păliră şi pie
riră după o scurtă sclipire. Cele din urmă, 
luminile liceului dispărură şi ele. Se găseau în 
besna unei nopţi viforoase de iarnă. 
_„Mi-au îngheţat rărunchii! Asta-i ger, nu 

glumă. Daliile au murit", declamă Stalky. 
„Fugiţi!" 

Se strecurară printre frunzişul care picură, 
iar când liceul bâzâiâ ca un stup de albine 
necăjit şi din sălile de mâncare veneau cân-
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tate în cor, ritmate, vorbele: Qaz! Gaz! GazT 
ei ajungeau pe drumul, săpat în coasta dea
lului, ce venea în dreptul odăii lor de studiu. 
Sărind ca mingile, căzând în picioare ca pisi
cile, se năpustiră în odaia lor de studiu; în 
mai puţin de două minute eşiră de acolo 
schimbaţi, cu haine uscate, cu pantofi de casă 
în picioare, se amestecară printre mulţimea 
din sala de mâncare ce părea mai iute a fi 
centrul unei coloane de revoluţionari din Ame
rica de sud. 

„E'ntuneric ca'n iad şi exhală pucioasă 
recită Stalky făcându-şi loc cu coatele prin 
mulţimea ce striga cu însufleţire după gaz". 
Lampistul s'o fi dus să se plimbe şi Vulpe 
trebue să-1 găsească". 

Prout, ca dirigintele ce se afla mai aproape, 
încercă să restabilească ordinea, căci băieţii 
răi azvârleau cu cocoloşi de unt prin întuneric, 
şi M'Turk răsturnase samovarul claselor in
ferioare aşa că mulţi erau opăriţi şi plângeau 
deabinelea. Clasa treia şi a patra începuse să 
cânte „Vive la compagnie", bătând cu cuţi
tele pe masă ca acompaniament. Iar băieţii 
din clasele mici ţipau ca liliecii şi-şi furau unul 
altuia proviziile. Două sute cinci zeci de bă
ieţi în excelente condiţii de sănătate, cari luptă 
pentru lumină, sunt într'adevăr luptători fa
natici. 
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Un miros infect de gaz îi anunţă ca legă
tura cu uzina se restabilise; Stalky, cu haina 
desfăcută, şedea jos având înaintea lui a patra 
ceaşcă de ceai pe care o bea în seara aceia. 
„Foarte bine", murmură el, „s'au terminat 
toate cu bine. Hallo! Iată pe Pomponius Ego". 

Era Carson, întâiul monitor al şcoalei, un 
suflet simplu şi drept, un stâlp al primei e-
chipe de jocuri. El traversă sala venind din
spre masa monitorilor şi, cu o voce răguşită, 
solemnă, invită pe cei trei băieţi să se prezinte 
în studiul său peste o jumătate de oră. 

„O întrunire de monitori! O întrunire de 
monitori!" se şopti pe la mese, şi băieţii în
cepură să imite cu vehemenţă mişcarea şi sgo-
motul bastonului de frasin. 

„Ce să facem ca să ne batem joc de ei?" 
întrebă Stalky, întorcându-se pe jumătate către 
Beetle". E rândul tău de data asta". 

„Ascultaţi", fu răspunsul, „tot ce vă cer 
să faceţi e să nu râdeţi. Am de gând să-1 iau 
la rost pe Tulke asupra imoralităţii sale în 
termeni a la King. Şi are să fie serios, de 
data asta. Dacă nu puteţi să vă ţineţi râsul 
să nu vă uitaţi la mine că m'am dus". 

„Bravo! O să iasă bine", zise Stallky. In 
trupul zvelt al lui M'Turk fiecare muşchiu 
eră încordat şi pleoapele erau pe jumătate: 
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lăsate în jos. Acest ultim detaliu însemna că 
răsboiul era iminent. i 

Cei opt sau nouă monitori, cu feţe grave 
şi încordate, erau aşezaţi în semicerc în stu
diul lui Carson, aranjat într'un gust cu totul 
filistin. Tulke nu prea era iubit printre ei şi 
•cei vreo câţiva dintr'înşii cari mai înainte avu
seseră a face cu compania Stalky, bănuiau 
că poate se făcuse de râs faţă de aceştia. 
Dar erau obligaţi să susţie demnitatea clasei 
a Şasea care trebuia să fie menţinută. Carson 
începu, vorbind grăbit: „Ia ascultaţi măi; am... 
am trimis după voi să vă spunem că sunteţi 
prea îndrăzneţi cu a Şasea aţi fost în ul
timul timp.... şi şi... mai mult decât atâta 
n'avem de gând să răbdăm şi se pare că aţi 
ocărât, aţi spus vorbe urâte lui Tulke azi după 
amiază, pe drum spre Bideford; vrem să vă 
arătăm că aşa ceva nu mai merge. Atâta tot". 

Sunteţi foarte amabili", zise Stalky. „Dar 
se întâmplă să avem şi noi drepturi pe lumea 
asta. Nu se face, pentrucă voi sunteţi moni
tori să ne porunciţi nouă, băieţi mari să ne 
urcăm sus şi să vă răstiţi la noi fără nici 
un motiv, ca şi cum aţi fi diriginţi. Noi nu 
suntem pici, Carson. Acesta e un sistem care 
merge cu Davies cel mic, nu cu noi". 

„Dacă nu ar fi fost scrânteala lui Prout, 
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eram monitori de mult. Asta o ştii prea bine„ 
Nu aveţi cât de puţin tact". 

„Staţi", zise Beetle. „Când se ţine consi
liul de monitori trebue să fie înştiinţat şi di
rectorul. Vreau să ştiu dacă Domnul Director 
este de aceiaşi părere cu Tulke în această 
circumstanţă?" 

„Nu... acesta nu e chiar un consiliu de mo
nitori", zise Carson. „V'am chemat numai ca 
să vă dăm un avertisment". 

„Dar văd că toţi monitorii sunt aci, „in
sistă Beetle. „Unde vezi diferenţa?" 

„Ce îndrăsneală!" zise Stalky. „Adică vreţi 
să spuneţi că ne-aţi chemat numai aşa ca să 
ne trageţi o gură, după ce ai venit către noi în 
timpul ceaiului, înaintea întregei şcoli, dând 
la toţi impresia că ne chemi pentru un con
siliu de monitori? Pe onoarea mea, Carson, 
să ştii că o să intri în bucluc, zău aşa". 

Monitorii priveau unii către alţii neliniştiţi. 
Tulke convocase trei consilii de monitori în 
două trimestre, pe când Domnul Director îi 
încunoştiinţase că se aştepta din partea lor 
să menţie singuri disciplina, fără să recurgă 
mereu la autoritatea sa. Acum, după cât ve
deau ei, se angajaseră pe un drum greşit, 
dar un băiat cumsecade nici n'ar fi discutat 
legalitatea situaţiei şi ar fi fost pătruns, aşa 
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cum se cuvine, de importanţa acestei curţi. 
Protestul lui Beetle era obrăznicie curată. 

„Insfârşit aţi merită o corecţie, voi ăştia", 
zise imprudent un oarecare Naughten. Beetle 
atunci fu cuprins de o inspiraţie înaltă. 

„Pentrucă am stânjenit aventurile lui Tulke, 
poate?" Tulke se făcu roşu ca un scoruj. „O 
nu, asta n'are să se petreacă aşa!" continuă 
Beetle. „Tu ai spus tot ce ai vrut să spui. Am 
fost aduşi aici pentrucă te-am ocărât şi te-am 
insultat pe drum; acum vreţi să ne daţi dru
mul după un simplu avertisment! Şi credeţi că 
are să se întâmple aşa? Acum a venit rândul 
nostru". 

„Eu — .... eu... eu...; „bâlbâi Tulke. „Nu 
lăsaţi pe demonul ăsta să-şi înceapă discur
surile". 

„Dacă ai ceva de spus, te rog" să o spui în 
mod decent", zise Carson. 

„Decent? Dar nici nu aveam de gând să fiu 
altfel. Acuma ascultaţi: Când am intrat în 
Bideford am întâlnit pe acest ornament al 
clasei a Şasea — sunt destul de manierat, 
cred — căscând gura pe drum, cu o căutătură 
urâtă în ochi. Nu ne puteam da seama atunci 
de ce ţine să ne oprească din drum; dar la 
ora patru fără cinci minute, pe când eram în 
magazinul mătuşei Yeo, l-am văzut pe Tulke 
pe trotuar, cu şapca diviziei sale pe cap, săru-
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tând o femee... ziua în amiaza mare! Este 
aceasta destul de decent pentru voi?" 

„Nu-i adevărat... eu nu...". 
„Te-am văzut", zise Beetle. „Şi acum — voi 

fi decent Carson, — te întorci pe furiş având 
încă pe buze sărutările sale (nu degeaba ci
tise Beetle pe poeţii decadenţi) şi convoci un 
consiliu de monitori care nu e cu adevărat un 
consiliu de monitori, ca să menţii onoarea 
clasei a Şasea". In momentul acela îi veni, 
din cer parcă, o nouă inspiraţie. ,,Şi de unde 
ştim", exclamă el, „de unde ştim câţi elevi 
de a Şasea sunt amestecaţi în această afa
cere?" 

„Da, asta am vrea să ştim", zise M'Turk 
cu o demnitate simplă. 

„Aveam de gând să venim să-ţi spunem 
aceasta fără scandal, Carson", zise Stalky cu 
simpatie, „dar voi aţi vrut cu orice preţ să 
fie un consiliu". 

Elevii dintr'a Şasea erau prea buimăciţi ca 
să mai poată răspunde. Şi aşa, modelând re
torica sa după aceia a lui King, Beetle îşi 
continuă atacul. 

„Nu... nu atât de mult imoralitatea cinică 
a acestei afaceri.... care.... ne supără.... cât 
indecenţa ei strigătoare. Atât cât putem să ne 
dăm seama, nu mai putem să mergem la Bi-
deford fără să ne izbim de idilele vreunuia 
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•din monitori. Nu ai de ce să râzi Nughten. Nu 
am pretenţia să mă prea pricep într'aceste 
chestiuni... dar mi se pare că un individ trebue 
să fie destul de afundat în păcat (acî îl imita 
pe capelanul liceului) pentruca să-şi sărute 
amicele (acî pe Hakluyt) înaintea oraşului 
întreg (o amintire din Milton). Ar fi putut să 
aibă decenţa — cred că sunteţi autorităţi în 
materie de decenţă — să aştepte să vie seara. 
Dar nu. N'ai aşteptat, oh Tulke mic animal 
nestăpânit!" 

„Hei, taci odată! Ce mai e şi istoria asta 
Tulke?" întrebă Carson. 

„Ascultaţi. îmi pare foarte rău. Nici odată 
n'aşi fi crezut că Beetle o să ia lucrurile în 
felul ăsta". 

Pentru că tu... nu ai nici o ruşine.... credeai 
că... n'o să avem nici noi!" strigă Beetle din-
tr'o răsuflare. 

Ai încercat să acoperi toată chestia cu o 
conspiraţie, nu'i aşa?" zise Stalky. 

„Este o insultă directă pentru noi toţi trei, 
zise M'Turk. „Ce minte fertilă în rău ai, 
Tulke". 

„Dacă veţi continuă în felul ăsta vă dau 
•afara pe uşe, pe voi", zise Carson furios. 

„Aceasta probează că este o conspiraţie", 
.zise Stalky cu aerul unei fecioare pe rug. 

„Eu — eu mergeam aşa pe stradă — jur 
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că aşa s'a întâmplat", strigă Tulke, „şi — şi" 
sunt destul de necăjit de asta... dar o fată 
veni la mine şi mă sărută. Jur că nu eu am 
sărutat-o". 

Aci o pauză, în timpul căreia se auzi şue-
ratul prelung şi melodios al lui Stalky, un 
şuerat de dispreţ, uimire şi batjocură. 

„Pe cuvântul meu de cinste", îngăimă cel 
persecutat. „Opriţi-1 odată de a mai vorbi". 

„Foarte bine", interveni MTurk. „Bine în
ţeles că suntem siliţi să acceptăm declara
ţia ta". 

„Ei drăcia dracului!" tună Naughten. „Nu 
eşti tu monitor şef aici, M'Turk". 

„O, păi bine", răspunse irlandezul, voi cu
noaşteţi pe Tulke mai bine ca noi. Noi admi
tem cuvântul lui Tulke. Dar tot ce pot să 
spun este că dacă aş fi găsit într'o asemenea 
situaţie, şi aş fi oferit explicaţia pe care a 
dat-o Tulke, mă... mă mir ce aţi fi zis. Ori
cum, după câte spune Tulke, dându-şi cu
vântul său de onoare....". 

„Şi Tulkus — pardon — kiss de sigur — 
Tulkiss este un om onorabil", adaugă Stalky. 

....„se pare că domnii din clasa Şasea nu 
se pot apăra de sărutări când se duc să se-
plimbe!" strigă Beetle punând în joc ulti
mele sale cărţi. 

„Frumos lucru, nu'i aşa? Edificatoare po-
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veste de spus picilor ce ziceţi? Noi nu suntem 
monitori, e adevărat, dar nu ni se prea în
tâmplă să fim sărutaţi. Nici nu cred că ne-a 
dat aşa ceva prin minte, nu'i aşa, Stalky?" 

„Nu de sigur", răspunse acesta, întorcân-
du-se ca să-şi stăpânească emoţiile. Faţa lui 
M'Turk nu arăta altceva decât un dispreţ 
mândru şi puţină oboseală. 

„Păreţi foarte pricepuţi într'asemenea che
stii", observă un monitor. 

„Nu suntem noi de vină... dacă voi ni le 
vârâţi sub nas". Pe urmă, Beetle începu a 
parodia, pe o voce tărăgănată, stilul de con
versaţie uşoară, cel mai incisiv al lui King... 
eră ploaia măruntă după vijelie. „In sfârşit e 
destul de josnic şi de ruşinos, nu'i aşa? Nu 
ştiu care ese mai prost din această afacere: 
Tulke pentru că a fost văzut sau ceilalţi care 
n'au fost. Şi noi — acî se'ntoarse către cei
lalţi doi — noi trebue să ne'nfăţişăm îna
intea lor să le răbdăm dojenile numai pentru 
că le-am zădărnicit combinaţiile". 

„Ei comedie!" N-am vrut altceva decât să 
vă dăm un avertisment", zise Carson, dân-
du-se printr'aceasta cu mâinile legate inami
cului. 

„Un avertisment! Voi?" Acestea fură spuse 
cu tonul unuia care a găsit daruri inutile în 
pupitrul său. „Carson, vrei să fii aşa de bun 
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•să ne spui ce lucru poate să mai fie pe lumea 
asta asupra căruia aţi avea dreptul să ne a-
vertizaţi? O! Asta este prea mult! Haide să 
mergem într'un loc curat!" 

Uşa pocni în urma nevinovaţilor ultragiaţi. 
„Beetle! Beetle! Beetle! Scumpul meu 

Beetle de aur!" îngână Stalky cu vocea îne
cată lăsându-se să cadă la pieptul lui Beetle 
îndată ce se găsiră iar în studiul lor. „Cum ai 
putut să o aduci aşa de bine?" 

„Brav băiat!" zise M'Turk, prinzând în bra
ţele sale capul lui Beetle pe care'l bălăngănea 
când la dreapta când la stânga, ritmând ve
chiul refren: 

„Buze mai dulci ca cireaşă... ca pruna mai 
zaharate, 

^Vesele întotdeauna... niciodată supărate 
j,Tot părând a spune... vino... un sărut să-mi 

dai... să'mi dai 
ojYummy-yummy! „Yummy-yummy! „Yummy-

yummy! Yummy-mai..." 

„Ia ascultaţi! O să-mi spargeţi sticlele dela 
ochelari", gâfâi Beetle scăpând din braţele 
lor. „Nu-i aşa că a fost splendid? N'am făcut 
bine pe Eric? Dar pe King, aţi văzut când 
l-am imitat? Tiiii! Figura i se întunecă. „Exi
stă totuşi un adjectiv de care nu ra'am ser-
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vit obscen. Cum am putut să-1 uit? Şi încă 
unul din adjectivele favorite ale lui King!" 

„Nu face nimic; peste o jumătate de minut 
ne vor trimete ambasadori, să ne roage să 
nu spunem nimic şcoalei. Este straşnic de se
rioasă afacerea asta", zise M'Turk. Săracii 
monitori, — bieţii băieţi dintr'a Şasea". 

„Nişte libertini fără nici o moralitate", mor
măi Stalky. „Nişte exemple rele pentru tineri 
cu sufletul curat ca tine şi ca mine!" 

In studiul lui Carson, elevii dintr'a Şasea 
stăteau împietriţi şi aruncau priviri aprinse 
lui Tulke care se ţinea ca să nu plângă. 

„Ei bravo Tulke!" zise primul monitor 
acru. „Ai reuşit să faci dintr'asta o daraveră 
destul de urâtă". 

„Dece — dece nu l-aţi cârpit pe diavolul 
acela de Beetle înainte să înceapă s'ă flecă-
rească", gemu Tulke. 

„Ştiam că o să iasă un scandal de aci", 
zise un monitor din divizia lui Prout. „Dar 
tu ai vrut să fie consiliu cu orice preţ, Tulke". 

„Da, şi mult ne-a folosit consiliu", zise 
Naughten. 

„Ei vin aici şi în loc să îi dojenim noi, ne 
împuie urechile cu predicile lor. Beetle vor
beşte cu noi ca şi cum am fi o droaie de 
vagabonzi şi... aşa mai departe. Şi după ce 
ne-a pus pe sfoară la uscat, ies şi trântesc uşa 
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par'că ar fi diriginţi. Şi toate astea din vina 
1a, Tulke". 

„Dacă vă spui că n'am sărutat-o!" 
„Măi, neghiobule! Dacă ai fi zis că ai să

rutat-o şi ai fi susţinut această afirmaţie ar 
fi fost de o sută de ori mai bine decât ce 
ai făcut", răspunse Nautghen. „Acum o să 
spue şcoalei întregi şi Beetle o să'ţi scoată 
o droaie de porecle". 

„Dar daţi-o încolo, o mulţime de treabă, 
dacă vă spun că ea m'a sărutat!" In afară 
de materia clasei, mintea lui Tulke lucra cam 
încet. 

„Nu mă gândesc la tine. Mă gândesc la 
noi. Am să mă duc la ei să văd dacă nu pot 
să-i ţiu liniştiţi". 

„Tulke este foarte plictisit de afacerea 
asta", începu Nautghen pe un ton conciliant 
când veni să-l întâlnească pe Beetle. 

„De ce? l-a mai sărutat cineva!" 
„...şi am venit camaradereşte, să vă rog 

pe voi, şi în special pe tine Beetle, ca să 
împiedici să se lăţească afacerea asta prin 
Şcoală. Bine înţeles, băeţi mari ca voi puteţi 
uşor înţelege de ce". 

„ H m ! " zise Beetle, cu aerul unui om că
ruia i se impune o datorie socială grea de 
unplinit. „Presupun că trebue să mă duc iar 
s a le vorbesc băeţilor dintr'a Şasea". 
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„Dar nu'i cât de puţin nevoe dragul meu,, 
te asigur", zise grăbit Naughten. „O tă'i le 
transmit eu orice ai fi vrut să le comunici". 

Dar ocazia ca să întrebuinţeze adjectivul 
de care nu se servise era prea ispititoare. 
Şi astfel Naughten se întoarse către aduna
rea care nu era încă dizolvată cu Beetle palid, 
glacial şi rezervat în urma lui. 

„Se pare", începu acesta din urmă având 
mare grije ca să articuleze fiecare cuvânt cu 
deosebire răspicat, se pare că domneşte o 
oarecare nelinişte printre voi în privinţa mă
surilor pe care am crede de cuviinţă să le 
luăm cu privire la scenele obscene, dacă poate 
fi o consolaţie pentru dumneavoastră să aflaţi 
că am decis — pentru onoarea şcoalei, să'n-
ţelege — de a păstra tăcerea asupra acestor... 
ah... obscenităţi, ei bine,... o... ah..., o aveţi". 

Se învârti cu capul printre stele, şi se'n-
toarse mândru în odia sa de studiu unde 
Stalky şi M'Turk, istoviţi de atâta râs, stă
teau culcaţi pe masă şi'şi ştergeau ochii de 
lacrămi. 

Textul versiunii latine, avii, la concurs, un 
succes care depăşi speranţele lor cele mai 
nebune. Stalky şi M'Turk erau scutiţi de a 
lua parte cu ceilalţi, căci ei făceau preparaţie 
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specială cu directorul lor, dar Beetle, plin de 
sârguinţă, lua parte. 

„Aceasta, presupun, va fi un par ergon din 
partea voastră, zise King, pe când împărţea 
foile cu textul. „O ocazie de a vă arăta capa
cităţile înainte ca să treceţi în sfere mai înalte 
un ultim asalt pe care'l daţi literelor clasice. 
S'ar părea că aţi rămas nedumeriţi în faţa 
lui". 

Beetle examina foaia imprimată, încruntat. 
„Nu'i găsesc nici cap nici coadă", şopti el. 
„Ce poate să 'nsemne asta?" 

„Ah, nu", zise King, cu o cochetărie de eru
dit. „Noi contăm pe dumneavoastră ca să 
ne daţi înţelesul. Aceasta este o versiune la
tină şi nu concurs de ghicitori. Vei vedea 
că ai dumitale colegi nu vor găsi nici o di
ficultate în...". 

Tulke îşi părăsi banca şi puse foaia pe 
catedră. King aruncă o privire, citi şi se făcîi 
verde la faţă. 

„Stalky a pierdut mult că n-a venit", se 
gândi Beetle. „Mă mir cum o să iasă King 
din încurcătură. 

„Se pare", zise King cu o sforţare, „că 
este o parte de adevăr în ceeace spune Beetle. 
Am motive să cred. Mă'ncumet să bănui că 
bravul Randall a lăsat să cadă aceasta pe 
când erau în formă — dacă ştiţi ce însem-
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nează. Beetle, dumneata ai pretenţia să re
dactezi un ziar. Poate ai putea spune clasei 
cum se lucrează. 

„Poftim domnule? a cui formă? Nu gă
sesc nici un verb în fraza asta.... şi toată 
oda este schimbată altfel, s'ar zice". 

„Tocmai vroiam să spun, când ai început 
să ne gratifici cu critica dumitale, că trebuie 
să i se fi întâmplat un accident textului pe 
când se punea în presă, şi că tipograful tre-
bue să'l fi reconstruit după propriile sale lu
mini. „Nu", adaugă el, ţinând hârtia departe 
cu toată lungimea braţului, „Randall al no
stru nu este o autoritate în materie de Ciceron 
sau de Horaţiu". 

„Ce meschin să arunce vina pe Randall", 
şopti Beetle vecinului său, „King trebue să fi 
fost cu chef când 1-a scris". 

„Dar", zise King, putem să rectificăm, să 
remediăm la aceste accidente dictând textul". 

„Vă rugăm, Domnule Profesor", fu răs
punsul dat de douăsprezece voci de odată. 
„Asta ne ia din timpul în care trebue lucrată 
versiunea. Nu avem decât două ore, Domnule 
Profesor. Asta nu e drept. Materia concursu
lui trebue să fie imprimată. Cum o să fim 
clasaţi după asta. Nu este decât greşala lui 
Randall. In tot cazul noi nu suntem vinovaţi. 
Ori e concurs ori nu e", etc. etc. 

- 354 -



Bine 'nţeles Domnul King consideră acea
stă protestare ca un atentat la autoritatea sa, 
şi în loc să înceapă imediat să dicteze începu 
o predică asupra stărei de spirit care trebuie 
să domnească într'un examen. Când atmos
fera se potoli Beetle o turbură din nou. 

„Cum? Ce? Ce-ai zis lui Mac-Lagan?" 
„Ii spuneam numai că eu aşi fi fost de 

idee ca foile să fie controlate înainte de a fi 
distribuite, Domnule Profesor". 

„De sigur!" zise o voce din fundul clasei. 
Domnul King îşi exprimă dorinţa să fie 

informat dacă Beetle îşi lua sarcina, el per
sonal, să schimbe toate tradiţiile şcoalei. Do
rinţa de a şti mai mult în această privinţă îl 
făcu să piardă alte cincisprezece minute, în 
care timp monitorii arătară semne evidente de 
plictiseală. 

„Oh, am petrecut un timp minunat", po
vesti Beetle mai târziu în camera golită a stu
diului No. 5. „I-am mai dat eu apă la moară, 
şi, a mai boscorodit el câte puţin, iar la sfârşit 
ne-a dictat aproape jumătate din Dolabella 
et Co.". 

„Bătrânul nostru Dolabella! Prieten de al 
meu. Şi aşa?" întrebă Stalky cu blândeţe. 

„Oh, pe urmă l-am întrebat la fiecare două 
cuvinte care cum trebuia scrise şi a mai bâ
râit niţel. Apoi ne-a afurisit pe Mac-Lagan, 
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pe mine şi pe Randall (Mac-Lagan îmi dădea 
replica într'un mod grozav) şi toate au intrat 
în joc: materialismul ignorant al claselor mij
locii; cursa după note, etc., etc., a fost ceeace 
putem numi o producţie finală, — un ultim 
asalt — un vertiginos par ergon". 

„Dar bine înţeles că n-a văzut când a scris 
pentrucă eră afumat, le-ai spus asta băieţilor?" 

„Oh, de sigur. I-am spus-o şi lui Tulke; 
i-am spus că având un monitor imoral era 
şi natural să avem şi un diriginte criţă. Lui 
Tulke îi venea aproape să plângă. I-e frică de 
noi de când cu istoria Măriei". 

Tulke păstră aceeaşi atitudine până în ul
timul moment — până ce căpătară banii pen
tru drum, şi se urcară în brekurile care-i du
cea la gară. Cei trei prieteni reuşiră să-1 o-
prească un moment. 

„Vezi, Tulke, tu poţi să fii monitor", zise 
Stalky, dar eu părăsesc liceul. Ai priceput di
ferenţa, Tulke dragă?" 

„Da, văd, nu fii supărat pe mine, Stalky". 
„Stalky? Asta-i curată îndrăzneală, bobo-

cule", strigă Stalky, cu pălărie tare, guler 
scrobit, ghetre şi palton castaniu bine tăiat. 
„Te rog să pricepi că eu de acum înainte sunt 
Domnul Corkran, pe când tu nu eşti decât 
un şcolar cu degetele pline de cerneală". 
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„Pe lângă că eşti grozav de imoral", zise 
M'Turk. „Mă mir că nu ţi-e ruşine să impui 
tovărăşia ta unor băieţi aşa curaţi la suflet 
ca noi". 

„Haide, vino odată, Tulke", strigă Naugh-
ten din brecul monitorilor. 

„Da, venim. Ia daţi-vă la o parte, măi şco
larilor. Voi toţi veţi trebui să vă întoarceţi în
dărăt trimestrul viitor şi să spuneţi: „Da, 
Domnule", „Nu, Domnule", şi „Oh, Dom
nule", „Vă rog, Domnule"; dar, înainte de a 
ne despărţi, o să vă povsetesc o mică istorie. 
Mână Dickie" (aceasta către vizitiu); „sun
tem gata. Băgaţi cutia asta subt bancă şi nu'n-
ghesuiţi pe unchiul vostrii Stalky". 

„Nici nu s'ar putea găsi un grup mai dis
tins ca acesta, de adolescenţi cu inima înaltă", 
zise M'Turk privindu-i cu o condescendenţă 
amabilă. „Cam imorali, dar ce să-i faci, bă
ieţii sunt băieţi. Te rog, nu lua aerele astea 
grozave, Carson. Domnul Corkran ne va face 
acum plăcerea să ne povestească întâmplarea 
cu Tulke şi cu Mary Yeo.!" > 

yillî 
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SCLAVII LĂMPII 

(PARTEA A DOUA) 



Sclavii Lămpii 
(Pârlea a doua) 

A< kcelaş tânăr, care pe vremuri povestise ro
mancierului Eustache Cleaver capturarea fortă-
reţei Boh-Na-Ghee, moştenise un domeniu ce a-
duceâ cu sine titlul de baronet împreună cu un 
venit considerabil. El se aşezase la ţară ca un 
moşier cum se cade; iar mama sa se instalase 
pe lângă dânsul ca nu cumva să-şi facă de 
cap şi să se căsătorească cu o fată, care nu ar 
fi fost o partidă potrivită. Novice cum era în 
situaţia sa de mare proprietar, dărui corpului 
de voluntari, pentru exerciţii, o sfoară de mo
şie tocmai de-acurmezişul pământurilor sale; 
celelalte familii de proprietari ce se găseau 
prin pre jur considerau aceasta ca fapta unui 
zmintit. Zgomotul tirului speria vânatul lor 
iar Infantul nostru fu ostracizat din societa-
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tea judecătorului de pace şi a oamenilor cu 
vază, până Ia vremea când o fată de boeri 
localnici l'ar aduce la realitate. Ca să se răs-
bune de singurătatea în care era lăsat, el îşi 
umplea castelul cu cârduri de băieţi aleşi din
tre vechii săi camarazi de şcoală, sosiţi în 
ţară pentru concediu; şi nici unul nefiind par
tidă convenabilă, fetele de prinprejur erau în
cuviinţate să-i privească numai din depărtare,, 
în preumblările pe cari le făceau cu bicicleta. 
Câte odată găseai la dânsul prieteni vechi, 
contemporani de ai săi; altă dată giganţi ti
neri cu obrajii ce roşiau lesne, pe cari îi cu
noscusem pe vremuri ca nişte flecuşteţe dintr'a 
doua inferioară. 

„Eu am fost obligat să mă retrag din ar
mată zicea Infantul; „aş vrea totuşi ca vasta 
mea experienţă să folosească posterităţii". 

In vara aceia, — Infantul împlinise tocmai 
treizeci de ani — o telegramă mă chemă im
perios la castelul său: „Sosit transport exce
lent; ex. Tamar. *) Vino curând". 

Era un transport distins în deosebi, ales 
pe sprinceană. Se aflau într'însul: Un căpitan 
de infanterie indigenă, chel, cu un nas mare, 
obosit şi dârdâind de friguri; răspundea la 
numele de Dickson. Un căpitan tot de in-

*) Această prescurtare înseninează că ofiţerii se întâlniseră tot» 
pe vremuri pe vaporul Tamar. 
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fanterie indigenă, cu o mustaţă blondă; figura 
îi era albă ca de var şi mâinile străvezii, dar 
răspundea vesel când era strigat Terţius. Se 
găsea un om înalt şi bine conservat, căci, 
evident nu mai făcuse campania de mulţi ani, 
bine ras, cu vocea blândă şi ceva felin în per
soana sa, pe care toţi îl numeau Abanazar, cu 
toate că ajunsese unul din şefii serviciului po
litic din India; şi mai eră un irlandez slab, 
cu faţa arsă de soare în inspecţiile departa
mentului telegrafelor. O fericire era că per
delele de ştofă grea ce despărţeau aripa în 
Care şedeam noi băieţii se închideau foarte 
bine, căci ne îmbrăcam la întâmplare, pe co
ridor, unul în odaia celuilalt, vorbind, stri
gând şi valsând perechi, perechi, în sunetul 
valsurilor cântate de Dick IV după propria-i 
inspiraţie. 

Adiţionând timpul pe care fiecare-1 petre
cuse într'altfel, se puteau număra acolo 60 
de ani de lucru pe care aveam să-i depanăm 
şi să-i criticăm; totuşi ne mai întâlnisem în 
repezile schimbări de scenă pe cari le com
portă viaţa din Indii: pe câmpul de manevre, 
la vre-un banchet sau la curse, la întâlniri 
de vânătoare sau prin tren, şi din vedere nu ne 
pierdusem niciodată. Infantul şedea pe rampa 
scării, sorbind povestirile noastre. Se bucura 
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de noua lui situaţie, dar inima-i ducea dorul 
vremurilor trecute. 

Conversaţia noastră, un fel de talmeş bal-
meş în care intrau: afaceri personale şi re
gionale, crâmpee din liste de apel şi ştiri po
litice, era suspendată de sunetele unui gong" 
birman, care ne îndemna să scoboram vre-o 
patru sute de metri pe scări în jos; mama in-
fantului, care ne ştia pe toţi de pe când eram 
pe băncile şcoalei, ne întâmpina aşa de par'că 
nici o săptămână nu trecuse de atunci. Şi 
când te gândeşti, se împlineau tocmai cinci
sprezece ani de când îmi împrumutase, râzând 
cu lacrămi, o rochie princesse ca să joc teatru. 

Prânzul părea a fi coborât din poveştile 
celor 1001 de nopţi, aşa cum era servit în 
holul lung de peste 20 de metri, plin cu por
trete de străbuni şi ghivece de trandafiri şi 
încălzit cu aburi. Când totul fu sfârşit, bă
trânica ne părăsi — („voi, băieţi, mai vreţi să 
vorbiţi între voi, aşa că eu mă duc Ia cul
care") — ne strânserăm împrejurul unui foc 
de crăci de măr în căminul cu gratii de oţel, 
de trei metrii înalt, iar Infantul ne îmbiă cu 
băuturi de tot felul şi ţigarete din soiul acela 
care te fac să-ţi apreciezi mai bine pipa. 

„O fericire!" mormăi Dick IV de pe sofaua 
unde fusese aşezat şi învelit cu o pătură. 
„Pentru întâia dată de când ra'am întors în 
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Anglia, mi-e cald". Toţi şedeau îngrămădiţi pe 
lângă foc, afară de Infantul care aflat de 
mai mult timp în Anglia, se obişnuise să se 
mişte când îi era frig. O distracţie absurdă 
ce le place mult englejilor din insulă. 

„Dacă spui o singură vorbă despre du
şuri reci şi preumblări repezi, te omor, In
fante", pronunţă vocea tărăgănată a lui M* 
Turk. „Ştii că mai am şi un ficat de păzit. 
Ţi-aduci aminte când consideram ca o feri
cire faptul că ne sculam de cu ziua Duminica 
dimineaţa, iarna, când termometrul arăta 57*) 
de grade şi mergeam de ne scăldam pe plaje, 
brrr!" 

„Ceeace nu pricep de loc", zise Tertius, 
„eră cum obişnuiam noi băieţii să mergem 
jos la băi, să ne înfierbântăm până ce ie
şeam roşii ca racii de acolo, pe câte un pui de 
ger, şi să ne întoarcem pe afară, fără ca 
vreunul din noi să fii murit dintr'asta, după 
câte ştiu". 

„Vorbind de băi", zise MTurk, „îţi aduci 
aminte baia noastră din cabina No. 5, Beetle, 
în noaptea când Tigvă de Iepure I-a lapidat 
pe King. Ce n'aşi da să vedem aici pe Stalky. 
Din cele două studii, e singurul care lipseşte". 

„Stalky este produsul cel mai însemnat al 
veacului", zise Dick IV. 

*) Fahrenheit. 
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„De unde ştii?" întrebai eu. 
„Cum de unde", zise Dick IV cu dispreţ. 

„Dacă ai fi fost într'o situaţie desperată ală
turi de Stalky, n'ai mai întreba". 

„Nu l-am văzut dela Pindi, în 87, când am 
bivuacat împreună", zisei eu. „începuse să 
se îngraşe — avea vre-o doi metrii înălţime 
şi mai bine de un metru douăzeci peste mij
loc". 

„Straşnic băiat. Straşnic, nu glumă", zise 
Tertius potrivindu-şi mustaţa şi privind în foc. 

„Fu cât pe ci să fie dat în Curtea Mar
ţială şi reformat în 1884 în Egipt", spuse 
Infantul. „Pornisem pe bordul aceluiaşi va
por. Eram tot atât de agiamiu ca şi el, numai 
că la mine se vedea şi la el nu!" 

„Şi cum a fost chestia?" întrebă M'Turk, 
întinzând mâna distrat ca să-mi potrivească 
cravata. 

„Oh! N'a fost cine ştie ce. Colonelul său 
îi încredinţase 20 de oameni ca să-i ducă la 
baie, sau să ţesale cămilele, ori aşa ceva, 
în dosul lui Suakin; dar Stalky se încurcă cu 
nişte nomazi la vre-o opt kilometri mai de
parte. Se retrase foarte îndemănatec, omo
rând vre-o 8 indigeni. Ştia bine că nu trebue 
să înainteze atâta şi aşa luă el iniţiativa, a-
dresându-se colonelului său de sus într'o scri
soare, ca şi cum acesta ar fi fost de vină. 
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Se plângea de insuficienţa ajutoarelor ce-i fu
seseră puse la dispoziţie în operaţiile sale; 
vorbea pe tonul unui general care-1 repede pe 
altul. Colonelul făcu spume la gură când citi 
asta. Pe urmă fu mutat în Statul Major". 

„Asta seamănă foarte mult cu Stalky", zise 
Abanazar din fotoliul său. 

„Te-ai întâlnit şi tu vreodată cu el?" în
trebai eu. 

,,Oh da!" răspunse el cu o voce foarte 
blândă, ,,1'am văzut tocmai la sfârşitul ace
lei... acelei epopee. Poate nu ştiţi nimic de 
ea?" 

Infantele, M'Turk şi cu mine nu ştiam ni
mic. Cerurăm foarte politicos mai ample in
formaţii. 

„N'a fost mare lucru", zise Tertius. „Ara 
avut o afacere plicticoasă prin munţii Khye-
Kheen-ilor, acum vre-o câţiva ani, şi Stalky 
ne-a ajutat să ieşim dintr'ânsa. Atâta tot". 

„M'Turk privi pe Tertius cu dispreţul ir
landezului guraliv pentru saxonul cu limba 
legată. 

„Oh Dumnezeule!" exclamă el. „Când te 
gândeşti că tu şi cu alţii ca tine guvernaţi Ir
landa. Tertius, nu ţi-e ruşine?" 

„Ce să-ţi fac, eu nu ştiu să povestesc; tot 
ce pot să fac e să arunc şi eu câte o vorbă, 
când povestea este în toi. Intreabă-1 pe el", 
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şi arătă pe Dick IV al cărui nas strălucea 
deasupra covorului lăţos. 

„Ştiam că n'o s'o spui tu", zise Dick IV; 
„daţi-mi un whisky cu soda. Am băut limo
nada destulă şi am luat chinină, pe când voi 
vă susţineaţi cu şampanie". îşi şterse mustaţa 
după ce bău, şi cu dinţii clănţănind din când 
în când, începu: 

„Vă aduceţi aminte de expediţia contra 
Khye-Kheen-ilor şi Maloţilor, atunci când i-am 
speriat cu atâta trupă încât n'au mai îndrăznit 
să mai tragă un singur foc contra noastră. 
Cele două triburi coalizate capitulară şi o 
droae de haiduci bărboşi, care nu aveau mai 
multă autoritate asupra oamenilor pe cari îi 
comandau decât aş fi putut avea eu, de ex
emplu, jurară şi promiseră o sumă de lucruri. 
Asupra acestor asigurări foarte dubioase, Mo-
tane dragă...". 

„Eu nu eram acolo, eram la Simla", zise 
Abanazar repede. 

„Nu'i nimic, acolo erau alţii, dar sunteţi 
toţi din acelaş aluat. In baza acestor tratate 
cari nu făceau două parale, politicianii dumi-
tale considerară regiunea ca pacificată şi ad
ministraţia neprevăzătoare, ca deobiceiu, în
cepu să facă drumuri, bazându-se pe mâna 
de lucru furnisată de indigeni. Ţi-aduci a-
minte, Motane? Băieţii noştrii, cari nu avuse-
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seră nici un concediu în timpul campaniei, 
gândeau că n'o să se mai întâmple nimic şi 
erau nerăbdători să se întoarcă înspre centru. 
Eu mai văzusem vre-o două comedii d'astea 
înainte şi aveam bănuelile mele. Luai din pro
pria mea iniţiativă comanda unei patrule şi 
plecarăm să supraveghem drumurile — fără 
să lucrăm, numai aşa ne preumblam în sus 
şi în jos să observăm lucrările. Aproape toate 
trupele erau retrase, dar am mai adunat vre-o 
40 de recruţi, mare parte din regimentul meu; 
şi pe când echipele de lucru începeau drumul, 
mă instalai la câmpul de bază ca un fel de 
arbitru politic. 

„Se cântau şi nişte cântece straşnice în bi
vuacul tău", zise Tertius. 

„Căţeluşul meu de locotenent era foarte 
pudic, nu-i plăceau cântecele aşa că se culcă 
la pat cu o pneumonie. Mă învârtii câtva 
timp prin bivuac şi găsii pe Tertius care se 
afla în treabă şi făcea gălăgie ca un 

„Dumnezeu ştie că nu e făcut pentru aşa 
ceva. Mai erau vre-o şase sau opt din vechii 
noştrii camarazi la bivuac (când e vorba de 
mişcare pe frontieră, suntem întotdeauna nu
meroşi), dar auzisem de Tertius ca de un 
luptător solid şi îi spusei să-şi dea jos eghi-
leţii de aghiotant de la divizie şi să-mi ajute. 
Tertius se învoi pe loc, aranjarăm chestia cu 
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autorităţile şi pornirăm: 40 de pathani, Tertius: 
şi cu mine, să inspectăm echipele de lucru. 
Postul lui Macnamara — ţi-aduci aminte de 
Mac, pionierul, care cânta aşa de prost la 
vioară? — era penultimul. Ultimul era al lui 
Stalky. El eră în capul drumului cu vre-o 
câţiva din luptătorii Sikh, favoriţii săi. Mac 
credea că pe acolo era linişte". 

„Stalky este el însuşi un adevărat Sikh", 
zise Tertius, „îşi duce oamenii în pelerinagiu 
la Durbar Sahib, în Amritzar, regulat, ca un 
ceasornic, de câte ori se găseşte pe acolo". 

„Nu mă întrerupe, Tertius. Am făcut mai 
mult de 60 de km. dela postul lui Mac până 
ce să-1 găsesc, şi oamenii mei îmi atraseră 
atenţia cu insistenţă că populaţia era răscu
lată. Mă întrebi ce fel de regiune, Beetle? 
nu prea sunt meşter în descripţii, dar pot să-ţi 
spun că eră o regiune infernală; când nu stră
băteam prin zăpada care ne ajungea la gât, 
ne rostogoleam prin prăpăstii. Indigenii dis
puşi în favoarea noastră ,şi cari trebuiau să ne 
furnizeze mâna de lucru pentru drumuri (nu 
uita, Motane) stăteau ascunşi în dosul stân
cilor şi trăgeau în noi ca la ţintă. Este vechea, 
vechea poveste. Ne grăbirăm să-1 găsim pe 
Stalky. Aveam presimţirea că trebue să stea 
el ascuns undeva, şi pe la asfinţit, îl găsirăm 
împreună cu echipele lui de pionieri, instalat 
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confortabil într'un vechi fort de piatră al in
digenilor Maloţi, ce avea într'un colţ un turn 
de pază. Acesta se găsea la 16 metri deasupra 
drumului pe care îl săpaseră în stâncă cu di
namită. De acolo în jos, valea se lăsa ab
ruptă cam vre-o 200 de metri, într'o cheie, 
largă de 500 de metri şi lungă de 4 sau 5 
km. De partea cealaltă a văii, înşiraţi subt 
coastă indigenii trăgeau în noi cu tot dina
dinsul. Dintr'această pricină, bătui tare în 
poartă să mi se deschidă mai iute şi intrând, 
dădui peste Stalky care şedea jos, împreună 
cu oamenii săi, la masă. Ne văzusem numai 
cu vre-o trei luni înainte, timp de o jumătate 
de minut, dar aveam impresia că-1 văzusem 
ieri. Foarte calm, îmi făcu un semn de bun 
venit cu mâna. 

„Hallo, Aladin! Hallo împărate!" zise el. 
„Aţi ajuns tocmai la vreme pentru reprezen
taţie". 

„Mă uitai şi văzui că oamenii lui păreau 
cam pieriţi. „Unde ţi-e sublocotenentul"; în
trebai eu". 

„Aici, tot ce-a rămas din ei", zise Stalky. 
„Dacă întrebi de tânărul Eveictt, a murit, şi 
trupul lui se află în turnul de veghe. S'au 
năpustit peste echipa noastră, săptămâna tre
cută, şi l-au omorât, pe el cu alţi 7 oameni. 
De cinci zile stăm împresuraţi. Toată regiunea 
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dimprejur e răsculată. îmi face impresia că 
aţi intrat într'o cursă, clasa întâi. începu să 
rază, dar Tertius şi cu mine nu găseam de 
loc veselă situaţia asta. Nu aveam de mâncare 
pentru oamenii noştrii şi Stalky pentru ai săi 
nu mai avea muniţii decât pe patru zile. Şi 
totul se întâmplase, dragă Motane, pentrucă 
ne luasem după stupizii voştrii de administra
tori politici cari spuneau că locuitorii regiunii 
ne erau prieteni. 

„Să ne mai facă încă o bucurie, Stalky ne 
duse sus în turnul de veghe să vedem corpul 
sărmanului Everett. Zăcea înconjurat de ză
pada adunată de viscol. Părea o fetiţă de cinci
sprezece ani, nu avea un păr pe faţa lui tâ
nără. Fusese împuşcat în tâmplă, dar indi
genii Maloţi îl crestaseră cu semnul lor pe 
piept. Stalky îi desfăcu tunica spre a ni-1 
arătă: era o tăetură în formă de secure. Ţi-a-
duci aminte de zăpada albă pe sprincenele 
sale, Tertius? Ţi-aduci aminte că atunci când 
Stalky mişcă lampa, figura părea vie? 

„Da-a", zise Tertius scuturându-se. „Dar 
tu ţi-aduci aminte expresia lui Stalky, pri
virea aceia dârză, brutală, şi nările umflate, 
întocmai ca pe vremea când teroriza vre-un 
băeţandru". 

„Acolo, peste corpul lui Everett ţinurăm 
sfat. Stalky zise că Maloţii şi Khye-Kheen-ii 
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erau răsculaţi; îşi uitaseră vechea lor inimi
ciţie şi îşi uneau silinţele ca să ne distrugă. 
Cei pe cari îi văzusem în faţă pe deal erau 
Khye-Kheen-ii. Eram despărţiţi de ei de cel 
puţin 800 de metri în linie dreaptă; îşi făcu
seră subt geana dealului o linie de adăpo
sturi în care să poată şi dormi, ca să ne reducă 
prin foame. Maloţii, zicea el, erau lângă noi. 
In dosul fortului era locul prea deschis, altfel 
s'ar fi instalat şi acolo. Lui Stalky nu-i păsa 
de Maloţi nici pe jumătate cât îi păsa 
de Khye-Kheen-i. Spunea de Maloţi că erau 
câini trădători. Eu nu puteam să pricep de 
ce nu se uneau cele două trupe ca să ne 
atace. Erau doar cel puţin 500 cu toţii. Stalky 
zise că nu prea aveau încredere unii în cei
lalţi, fiind inamici de veacuri; şi singura dată 
când încercaseră un atac el le trimisese câteva 
salve omorâtoare care le mai tăiase pofta de 
a se mai repede". 

„Până ce isprăvisem vorba, se făcuse în
tuneric şi Stalky, tot calm zise: tu ne comanzi 
acum ,dar cred că nu te superi dacă eu voi 
lua măsurile ce mi se par mie potrivite, pen
tru reaprovizionarea fortului?" Răspunsei: 
„Bine înţeles că nu", şi lampa se stinse. Aşa 
Tertius şi cu mine coborârăm scările turnu
lui, (ne vrând să rămânem acolo cu Everett) 
şi ne duserăm jos la oamenii noştrii. Stalky 
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dispăruse să-şi scotocească proviziile, soco
team noi. Oricum ar fi fost, Tertius şi cu mine 
stăturăm de veghe până a doua zi, de frica 
unui atac, unul sculând pe celălalt când îi 
venea vremea de pază. 

De dimineaţă, nu se văzu nici o urmă de 
Stalky. întrebai pe cel mai vechi dintre gra
dele indigene şi stăturăm la sfat. Acesta era 
un individ bătrân, măreţ, cu favoriţii albi, 
Rutton Singh din Jullunder. El râse spunând 
că toate vor merge bine, că Stalky mai ieşise 
din fort de două ori până atunci, şi că se în
torsese neatins. îmi dădu să înţeleg că Stalky 
era un om invulnerabil, un soiu de Guru. Ori
cum eu ordonai să se dea întregului grup 
raţia de hrană pe jumătate, şi îi pusei 
să facă metereze. 

„Pe la amiazi începu să ningă şi inamicul 
încetă de a mai trage. Noi făcurăm acelaş 
lucru pentru că duceam mare lipsă de muniţii. 
Nici nu cred că trăgeam 5 focuri pe ceas, dar 
fiecare foc îşi doborâ omul. Tocmai pe când 
şedeam de vorbă cu Rutton Singh, văzui pe 
Stalky coborând din turnul fortului, umflat 
pe la ochi, cu mantaua acoperită de ghiaţă 
roşie. 

„Nu poţi să ştii cât durează un viscol", 
zise el. „Mai bine să eşiţi chiar acum şi să 
prindeţi ce puteţi. Există o oarecare frecă-
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tură între Khye-Kheen şi Maloţi în momentul 
acesta". 

II trimesei pe Tertius cu 30 de pathani. îşi 
făcură drum prin zăpadă până ce ajunseră, 
după vre-o 800 de metri la un fel de bivuac 
unde găsiră şase oi şi vre-o câţiva oameni de 
pază. Uciseră oamenii, luară oile şi atâtea 
grăunţe cât puteau duce şi se întoarseră ne
vătămaţi. Nimeni nu trăsese un foc asupra lor. 
Părea că nu mai se găsea ora prin împreju
rimi, şi zăpada groasă se aşterneâ mereu. 

,,E destul de bine", zise Stalky după ce 
făcurăm rost de prânz, pe când mesteca nişte 
frigărui de berbec înfipte pe vergea de puşcă. 
„Nu face să rişti oamenii de geaba. Maloţii 
şi cu Khye-Kheen-ii ţin o consfătuire la ce
lălalt capăt al cheii. Nu prea cred că dau 
rezultate bune coaliţiile astea". 

: Stiti ce făcuse acest nebun? Tertius şi cu 
mine obţinurăm adevărul în rate, scuturându-1 
din când în când. Sub turnul de veghe se 
găsea o pivniţă ce servea de grânar, şi fă
când să sară cu dinamita stânca pentru şosea, 
Stalky făcuse o gaură într'unul din pereţi. 
Cum era Stalky şi nu altul, el nu o zidise, 
cu scopul ca să o folosească, şi aşezase tru
pul sărmanului Everett peste chepengul care 
din turn ducea în acel grânar. Fusese obligat 
să dea la o parte şi să aşeze la loc corpul 
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de câte ori trecuse pe acolo. Soldaţii Sikh 
-nu se prea apropiau de trupul neînsufleţit, 

dar el pe acolo trecea, şi din grânar, prin 
spărtură, sărea pe drum. In noaptea aceia, 
pe întuneric şi viscol, scoborâse coasta ab
ruptă, înaintase până în fundul văii, trecuse 
pârâul pe jumătate îngheţat şi urcase, pe par
tea cealaltă, poteca, ajungând în flancul drept 
al Khye-Kheen-ilor. Pe urmă, —ascultaţi nu
mai, — urmase o creastă până unde se sfâr
şea ariergarda lor, mai mersese câteva sute 
de metri şi ieşise în stânga lor, la un loc 
unde valea e mai puţin adâncă şi unde un 
drum bun unea poziţiile Khye-Kheen-ilor cu 
ale Maloţilor. Era orele două după miază
noapte şi se întâmplă ca un om să-1 simtă 
— un Khye-Kheen, aşa că Stalky îl trimise 
liniştit p.e lumea cealaltă şi-1 lăsă cu marca 
Maloţilor pe piept, aşa precum o avea Everett. 

„Eram silit să fiu expeditiv, zise Stalky, 
„dacă ar fi ţipat, mă omorau ceilalţi. Acest 
lucru nu l-am făcut decât o singură dată, 
întâia oară când am încercat drumul. Ştiţi 
că e perfect practicabil pentru infanterie?" 

„Dar cu cel dintâi cum s'a întâmplat?" îl 
întrebai eu. 

„Oh, s'a întâmplat în noaptea în care 
fusese omorât Everett, şi eu mă apu
casem să caut o linie de retragere pentru 
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grupul meu. Un om m'a văzut. L-am ucis,, 
strâns de gât. Dar mai târziu mi-a venit 
gândul, că dacă i-aşi putea găsi trupul, (îl 
zvârlisem pe stânci) l-aşi decora cu semnul 
Maloţilor şi lăsa acolo ca să-1 găsească Khye-
Kheen-ii şi să facă presupuneri. Noaptea ur
mătoare făcui şi isprava asta. Khey-Kheen-ii 
fură indignaţi pe Maloţi că au săvârşit aceste 
omoruri laşe, după ce reciproc, îşi promi-
seseră ajutor. Azi dimineaţă m'am ascuns în 
dosul liniei lor de adăposturi şi-i auzeam 
cum discutau această chestie, la capătul văii. 
Zău nu-i de mirare să fie plictisiţi! Stalky 
lăsa să cadă vorbele una câte una, aşa cum 
ştiţi că avea obiceiul. 

„Sfinte doamne", exclamă infantul când pri
cepu tot şiretlicul strategemei. 

„Mare hoţoman", zise M'Turk, mârâind în
cântat. 

„Stalky îşi adeverea numele", zise Tertius.*) 
„Atâta tot?" 

„Aşi", zise Dick IV, nu-ţi aduci aminte cum 
ţinea morţiş că el nu făcuse nimic alt decât 
se întemeiase pe norocul lui? Nu-ţi aduci a-
minte cum îl apucase Rutton Singh de ge
nunchi şi se făcuse mititel în zăpadă, şi cum 
îl aclamau oamenii noştrii?" 

*/ In limba engleză verbul to Stalk înseamnă a călca ho(eşteK 

a se furişa cu indemânare. 

377 



„Nici unul din pathanii noştrii nu vru să 
admită că eră numai norocul lui la mijloc", 
zise Tertius. „Jurară că Stalky ar fi trebuit 
sa se nască pathan şi ţin minte că erau aproape 
să se bată când spuse Rutton Singh că Stalky 
eră Sikh. Cum se supără bietul om pe pa-
thanul meu Jemadar! dar Stalky numai îi ame
ninţă cu degetul şi se liniştiră. 

„Bătrânul Rutton Singh îşi scoase sabia 
din teacă şi jură să ardă pe toţi Khye-Kheen-ii 
şi Maloţii pe care i-ar omorî. Aceasta-1 exas
pera pe Jemadar, pentrucă lui nu-i păsa 
dacă lupta cu oameni din propria sa religie, 
dar nu admitea, Doamne fereşte, să răpească 
vreunuia dreptul de a intra în paradis. Atunci 
Stalky bârâi ceva, când pe Pundjabi şi când 
pe Pushtu. De unde dracul învăţase el Pushtu, 
Beetle?" 

„Nu te ocupa de limba lui, Dick", zisei eu. 
„Rezumă ce spunea". 

„Mă mândresc că ştiu şi eu să vorbesc pa-
thanului când e nevoie, dar să mor dacă pot 
să. fac glume pe pushtu sau să-mi isprăvesc 
peroraţia cu anecdote hazlii, aşa cum făcea 
el. Ii învârti pe aceşti doi bătrâni luptători 
după plac. Stalky zise, şi ceilalţi doi susţi
nură această prezumţie pe temeiul cunoaşterei 
ce o aveau despre orientali, că şi Khye-
Kheen-ii şi Maloţii aveau să organizeze un 
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atac combinat în noaptea aceia, ca fiecare 
să dovedească celuilalt buna sa credinţă. Dar 
atacul nu aveau să-1 ducă până la sfârşit pen-
trucă nici unul nu se încredeâ pe deplin în 
aliatul său, din cauza, expresia era a lui 
Rutton Singh, acelor mici accidente. 

Stalky avea intenţia să pornească după as
finţit cu răsboinicii săi, să-i ducă de-alungul 
drumului de capre pe care-1 găsise, până în 
dosul poziţiei Khye-Kheen-ilor, ca să-i gra
tifice cu câteva împuşcături mai lungi pe Ma-
loţi, tocmai când eră atacul în toi. Asta o să-i 
distreze şi o să-i agite puţin! Pe urmă, voi 
băieţi ieşiţi, măturaţi tot ce găsiţi în cale, şi 
ne găsim cu toţii în capătul văii. După aceasta, 
propun să pornim îndărăt la bivuacul lui Mac, 
să căpătăm ceva de mâncare?" 

„Tu comandai?" întrebă Infantele. 
„Eram cu trei luni mai vechi decât Stalky 

şi cu două luni decât Tertius", zise Dick", 
„dar noi toţi ieşisem din bătrânul liceu. Cred 
că expediţia aceea a fost singura pe lume, 
în care nici unul din şefi n'a invidiat pe ce
lălalt". 

„Nu, între noi gelozia nu putea să existe",, 
zise Tertius, „dar între Gul-Sher-Khan şi Rut
ton Singh, se produse iarăşi o altercaţie. Jema-
darul susţinea, şi într'asta avea perfectă drep
tate, că nici un sikh pe lume nu ştia să vâ-
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neze, că mai bine ar fi luat Coran Sahib cu 
el pe pathani cari se pricep la aşa trebuşoară 
ca nimeni pe lume. Rutton Singh răspunse 
că ştia Coran Sahib că în sufletul fiecăruia Pa-
than este un dezertor şi că orice Sikh este un 
gentleman înăseut, chiar dacă nu ştie să se tâ
rască pe jos. Stalky îi întrerupse cu o zicătoare 
sau aşa ceva care îi făcu să se cocoşeze de râs. 
Spuse c# atât luptătorii sikh cât şi pathani 
aveau să-şi reguleze pretenţiile asupra Khye-
Kheen-ilor şi Maloţilor mai târziu, dar că el 
avea de gând să ia în această excursie pe oa
menii săi sikh pentru că aceştia erau mai 
buni trăgători. Dă-le o căruţă cu gloanţe la 
fiecare şi vor fi perfect fericiţi". 

„Şi plecă", zise Dick. „Dormi puţin, şi când 
se făcu bine întuneric ieşi cu 30 de sikh prin 
scara turnului, fiecare din ei salutând pe micul 
Everett, cum stătea proptit de perete. Ultima 
vorbă a lui Stalky, pe când coborau fu: ka-
badar tumbleinga, apoi săriră toţi în gol peste 
marginea neagră. 

Pe la nouă după amiază, atacul combinat 
se desfăşură: Khye-Kheen-ii peste vale şi Ma-
loţii drept înaintea noastră, trăgeau şi-şi stri
gau unul altuia să pornească spre a tăia gâ
turile câinilor de infideli. Pe urmă, înaintară 
până în poartă şi acolo începură vechiul joc: 
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acela de a striga pathanilor noştrii că sunt 
renegaţi şi a-i invita să facă împreună cu ei 
răsboiul sfânt contra noastră. Unii dintr'ai 
noştrii, un tânăr din Dera Ismail, sări pe 
zid ca să le răspundă, dar imediat sări jos 
îndărăt plângând de durere căci fusese îm
puşcat în mână. N'am văzut încă un om care 
să fie lovit în mână fără să plângă de du
rere: îţi răscoleşte toţi nervii. Atunci Tertius 
luă puşca şi le dădu câte una pe cap ca să-i 
ţină jos la metereze. Bravii băieţi vreau să des
chidă poarta şi să se ia la trântă cu ei, dar 
asta nu se potrivea cu planul nostru". 

„Pe la miezul nopţii, auzirăm cum făceau 
uup, uup, puştile Martini ale lui Stalky, de 
partea cealaltă a văii, şi după aceia câteva 
imprecaţii de ale Maloţilor a căror corp cen
tral era ascuns de ridicătura de teren. Stalky 
îi ciuruiâ din partea cealaltă — şi natural, 
ei se întoarseră pe jumătate către dreapta 
şi începură să tragă adevărate focuri de salvă 
în aliaţii lor. Zece minute după ce Stalky în
cepuse jocul, dintr'o parte într'alta a văii, 
se împuşcau cu furie. Când fumul se rări, 
se putu vedea în vale o învălmăşeală de ne-
descris. Khye-Kheen-ii ieşiseră din adăpostu
rile lor ca să pedepsească pe Maloţi, iar Stalky 
îi hărţuia din urmă — după câte puteam să 
văd cu binoclul. Ca să ajungă pe Maloţi, 
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Khye-Kheen-ii trebuiau să alerge o bucată 
bună de drum, până în locul unde valea era 
ridicată şi se putea trece de pe un mal pe celă
lalt, iar potrivnicii lor, de pe coasta unde se 
aflau, erau încântaţi văzându-i luaţi dela spate. 

Atunci îmi veni ideea să consolez puţin şi 
pe Khye-Kheeni. Ieşii cu întreaga trupă şi 
înaintarăm în pas alergător, înconjurând ce-
iace eu numesc flancul stâng al Maloţilor. 
Chiar atunci, dacă aceştia şi-ar fi uitat resen
timentul, între ei doi, ne-ar fi putut face har-
cea parcea; dar ţi-ai găsit, jumătate din noapte 
se împuşcaseră unii pe alţii, şi acum erau 
prea rău întărâtaţi ca să se mai oprească. Să 
fi văzut caraghioslâc. Imediat ce ajunserăm 
din spate pe Maloţi, aceştia se repeziră la 
Khye-Kheeni mai rău ca niciodată ca să ne 
dea dovada că sunt cu noi, oprindu-se numai 
din când în când ca să tragă. Când Stalky 
văzu mişcarea noastră, el, pe partea lui, o 
imită, şi, pe Jupiter, Khye-Khen-ii făcură exact 
acelaş lucru. 

„Da", zise Tertius, „dar ai uitat că în tot 
timpul acesta, trompetul lor cânta Arrah Patsy 
ia băiatul ca să ne zorească". 

„Aşa făcea?" exclamă M'Turk râzând cu 
hohot. 

Atunci întrerupserăm povestirea ca să cân
tăm încă odată cu toţii. 
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„De sigur", zise Tertius când lucrurile se 
mai liniştiră. „Nici unul din compania Aladin 
nu uitase acest cântec. Da, cânta Patsy! Zi-i 
înainte Dick". 

„Insfârşit mânarăm amândouă cetele către 
un fel de platou care se afla la capătul văii 
şi acolo le văzurăm cioenindu-se ca două vâr-
tejuri. Oamenii înjunghiau ocărându-se în vis
colul orbitor. Formau un pâlc destul de mare 
şi nu ne-am mai dus după ei. 

Stalky prinsese un prizonier — un sepoy 
ieşit din serviciu care arăta certificatul său de 
eliberare. Era un individ foarte energic. De 
dimineaţă încercase să-şi ducă oamenii la atac. 
Acum era amărât de laşitatea celor cari îl 
întovărăşeau. Rutton Singh ar fi vrut să treacă 
baioneta printr'ânsul. Nu pricepea cum un 
om care fusese odată în serviciul stăpânirii 
putea să lupte în contra ei. Dar Stalky îl 
scăpă din mâna lui şi îl luă subt ocrotirea 
sa — având oarecari intenţii pentru viitor, 
probabil. Când ajunserăm la fort, îngroparăm 
pe sărmanul Everett — dar Stalky nu vru 
să arunce fortul în aer — şi fugirăm. Nu 
pierdusem decât zece oameni în toată această 
afacere. 

„Numai zece din 70? Cum i-aţi pierdut", în
trebai eu. 

„Oh, devreme, înainte de ziuă, se repeziseră 
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la fort să-1 atace şi câţiva Maloţi săriseră peste 
poartă. Fusese destul de aprinsă luptă timp-
de un minut sau două, dar recruţii noştrii re
plicară admirabil. A fost o fericire că nu 
aveam cu noi nici un rănit grav de dus căci 
aveam de parcurs 64 km. până la cantonamen
tul lui Mac. 

„Ce mai marş, Sfinte Doamne! La jumă
tatea drumului căzu bătrânul Rutton Singh,, 
dar îl aşezară între patru puşti acoperite cu 
haina lui Stalky; şi Stalky cu prizonierul său, 
împreună cu alţi doi îl purtară înainte. După 
aceasta am adormit. Ştiţi că se poate dormi în 
marş când ai ajuns la un grad oarecare de 
amorţeală. Mac jură că sforăind am intrat în 
incinta cantonamentului şi că am căzut unde 
ne-am oprit. Oamenii lui Mac ne târâră înă
untru ca pe nişte saci de grăunţe. Ţin minte 
când m'am deşteptat că am văzut pe Stalky 
dormind cu capul pe braţul lui Rutton Singh. 
Dormi 24 de ore în şir. Eu numai 17. Dar 
tocmai atunci începeam să fiu bolnav de de-
zinterie. 

„Tocmai începea! Ce minciună! Era bol
nav înainte de a fi ajuns la fortul lui Stalky",, 
zise Terţius. 

„Cine vorbeşte! Tu aveai delir şi-1 amenin
ţai pe Mac Namara cu sabia, cerând un 
consiliu de război ad-hoc de câte ori îl ve-
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deai. Ca să-1 liniştească erau obligaţi să-1 
consemneze de câte ori îşi eşeâ din fire. Ai 
delirat timp de 3 zile". 

„Nu-mi aduc aminte nimic de pe atunci", 
zise Terţius liniştit... Tot ce ştiu, e că ordo
nanţa îmi dădea lapte". 

„Cum a eşit Stalky din toate acestea?" 
întrebă M'Turk pufăind energic din pipa lui". 

„Stalky? Oh senin şi calm ca un taur brah
man. Sărmanul Mac era la sfârşitul iscusinţei 
sale de genist şi nu mai ştia ce să facă. Eu 
eram prăpădit de dezinterie, Terţius bătea 
câmpii, jumătate din oameni erau degeraţi 
şi el avea ordine ca să ridice cantonamentul 
şi să intre în ţară înainte de iarnă. Stalk}^ 
atunci pe care nu-1 impresionase prea mult 
această afacere, pentru că o dusese bine cu 
sănătatea, îi luă jumătate din provizie ca să-1 
lipsească de greutatea de a le mai căra la 
vale, atâtea muniţii cât putu să capete şi, 
consilio et auxilio Ruttan Singhi, se reîntoarse 
la fortul său cu toţi luptătorii săi Sikh plus 
prizonierul şi o droaie de vagabonzi pe cari 
prizonierul şi cu el îi convinsese să intre în 
serviciu. Ducea cu el 60 de oameni de toate 
soiurile şi curajul său nemai pomenit. Mac 
aproape plânse de bucurie când îl văzu ple
cat. Vedeţi, Stalky nu avusese ordine precise 
ca să se 'ntoarcă înainte de înzăpezirea trecă-
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torilor. Mac este un om conştiincios când e 
vorba de ordine. Şi Stalky este un om con
ştiincios şi le execută, dar numai când îi 
convin lui. 

„Mie mi-a spus că pleacă în Engadina", 
zise Terţius. Stătu pe patul meu şi fuma o 
ţigaretă făcându-mă să mor de râs. A doua 
zi Mac Namara le legă şi plecă, cu noi toţi 
câţi eram, jos în câmpie. Ne-ai fi crezut 
un spital ambulant". 

„Stalky îmi spuse că Mac Namara fusese 
pentru el un trimis al lui Dumnezeu", zise 
Dick IV. Mac cânta la vioară în cortul său, 
iar eu stăteam şi priveam cum între bucăţi 
Stalky, cu măguleli şi vorbe dulci obţinea 
dela dânsul sape, târnăcoape şi cartuşe de 
dinamită. Atunci Pam văzut pe Stalky ultima 
oară. După o săptămână şi jumătate trecăto-
rile erau blocate cu zăpadă şi probabil Stalky 
nu ţinea să mai fie văzut de cineva în mo
mentele acelea". 

„Nu ţinea de loc, de asta poţi să fii sigur", 
zise Abanazar, blond şi gras. „Nu ţinea de 
loc, ho, ho" ! 

Dick IV întinse mâna sa uscată prin care 
se vedeau vinele albastre. Stai un minut, 
Motane, că îţi dau drumul acum să vorbeşti. 
M'am dus la regimentul meu şi în primăvară, 
cinci luni de zile după acest incident am plecat 
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cu vre'o câteva companii în misie — în apa
renţă ca să caut nişte prieteni peste frontieră, 
în realitate ca să recrutez. N'am prea avut 
noroc pentrucă un ticălos de Naick dintre ai 
mei a găsit cu cale să-şi răzbune de un omor 
săvârşit asupra unei mătuşe de ale sale, şi 
oamenii de un oarecare rang nu mai vrură 
să se angajeze în divizia mea. Bine înţeles 
Naickul o luase la sănătoasa imediat ce să
vârşise această frumoasă ispravă, dar în al
tercaţia aceia omorâse pe unchiul ordonanţei 
mele celei mai bune. Era o ruşine mare pen
tru mine, ştiam că peste trei luni avea să 
treacă pe aici Harris din corpul Guzniilor 
şi că avea să adune toţi băieţii pe care puse
sem eu ochii. Toţi erau furioşi pe Naick; so
coteau cu bună seamă că şi-ar fi putut amână 
regularea datoriilor până ce companiile noa
stre ar fi împlinit numărul cerut. 

„Totuşi acestui idiot îi rămăsese oarecare 
urmă de amor propriu. îmi trimise peste 
noapte pe un om din clanul mătuşei sale să-mi 
spuie că dacă iau cu mine o gardă îmi arată 
unde se găseşte o bandă de recruţi admirabili. 

„Pornii peste frontieră ca un glonţ şi la 
vre'o 16 klm. de partea cealaltă găsii într'o 
nullah pe individul meu cu 70 de feciori echi
paţi într'un mod foarte variat, dar dresaţi 
ca o companie din escorta Regală. 
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Unul din ei eşit din rânduri şi pe o trompetă 
veche se apucă să cânte: „Arrah, Patsy, vezi 
de pustiu". Numai până acolo ştia. 

Numai până acolo putu şi Dick să ajungă 
pentru că toţi cântarăm bătrânul cântec încă 
de două ori şi pe urmă încă odată de plăcere 
să-1 mai auzim. 

îmi spuse că dacă ştiam să-i cânt sfârşitul 
cântecului avea o scrisoare pentru mine dela 
omul cărui aparţinea cântecul. Atunci, copiii 
mei, după ce pe trompeta iui sfârşii vechea 
arie, căpătai o hârtie pe care am să v'o arăt. 
Ştiam că v'ar face plăcere să o vedeţi. Nu o 
rupeţi. (Noi toţi ne împingeam ca să vedem 
încă odată scriitura stângace, aşa de cunos
cută). „O citirăm tare": 

Fort Everett, id Februarie. 

„Dragă Dick, sau Terţius: Purtătorul acestui bilet are 
în seama sa 75 recruţi toţi nişte draci împeliţjaţii, dorltorj 
de a începe o nouă viaţă. I-am desmorţit puţin şi cânld 
vor fi bine struniţi vor putea face o companie prezen
tabilă. Te-aş ruga să dai :S0 din ei Locotentului meu cu 
toate că e boul lui Dumnezeu. Dar şliu că va avea 
nevoie de oameni în primăvara asia. Poţi păstra restul 
pentru tine. Dacă le interesează, îţi pot spune că am 
continuat drumul până la sfârşitul ţârii maloţilor. Fie
care din şefii şi din preoţii care au fost amestecaţi în 
afacerea din Septembrie trecut au lucrat cale o lună 
furnizând materialul din fonduri proprii. Mormântul iui 
Eevcrelt este acoperit cu o movilă de 12 m. care va 
pulea sena la triangulările viitoare. 

Rulton Singh îţi trimite cele mai distinse salamalccuri. 
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Fac pentru moment câteva conveniţii; prizonierului meu 
care şi el trimite salutările sale, i-am dai rangul ele 
Khan Bahadur." 

A. L. Corkran.' 

„Asta e tot, spuse Dick IV, când gălăgia, 
râsetele, exclamaţiile se sfârşiră: — Dusei toată 
şleahta de partea cealaltă a frontierei cât putui 
mai iute. Sufereau ei puţin de dorul de acasă, 
dar se mângâiară găsind pe câţiva din oa
menii mei cu cari fuseseră în expediţia contra 
Khye-Kheenilor şi deveniră un grup minunat. 
Cu toate, că locul de unde îl luasem era de
părtat de fortul Everett cu 450 klm. 

„Acum Motane spune-le sfârşitul povestei 
aşa cum o ştii tu". Abanazar avu un mic râs 
nervos artificial şi oficial de diplomat. 

„Oh, mai e puţin de spus. Eram la Simla. In 
primăvară, când Stalky începu să corespundă 
direct cu guvernământul". 

„Exact ca un Rege", întrerupse Dick IV. 
„E rândul meu Dick acuma. Făcuse o seamă 

de lucruri pe care nu trebuia să le facă, luând 
în numele guvernământului angajamente care 
nu trebuiau luate deloc. 

„Pusese ceasornicul Statului amanet?" în
trebă M'Turk cu privirea veselă. 

„Cam aşa ceva. Dar să vezi încurcătură; 
făcuse lucruri aşa de bine potrivite, aşa de 
raţionale, ştiţi; veneau aşa de nemerit, parcă 
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ar fi avut o sumă de informaţii dela centru 
— şi nu avusese nici una, bine înţeles". 

„Desigur", zise Terţius, „pariez oricând 
vreţi pentru Stalky contra Ministerului de Ex
terne. Numai monedă nu bătuse Cu efigia sa, 
dar încolo făcuse tot ce se putea face sub 
pretextul că avea acel drum infernal de zidit 
şi că zăpada îi tăiase comunicaţiile cu cen
trul. Raportul său era ameţitor pur şi simplu. 
Von Lennaert întâi îşi rupse părul din cap, 
pe urmă zise: Cine e acest Warren Hastings 
necunoscut? trebuie numai decât făcut să dis
pară, trebuie distrus în mod oficial. Vice-
Regele n'o să admită asta niciodată. E ne mai 
auzit. Trebuie să-1 execute Excelenţa sa în 
persoană. Dă-i ordin să vie aici şi trimete-i un 
blam. Ii trimisei blamul şi în acelaş timp 
expediai o depeşă neoficială. 

„Cine? tu?" Era mare mirarea Infantului 
căci Abanazar nu semăna cu nimic altceva 
decât cu un pisoi flocos de Persia. 

„D... da, eu", zise Abanazar. „Nu era mult 
dar după cele ce spuseşi, Dicky, curioasă era 
coincidenţa, căci iată ce depeşai: 

„Aladin soţia şi-a recăpătat 
împăratul vostru nu mai e supărat 
Puteţi să înviaţi voi toţi ce aţi căzut 

; Sperăm că publicul a fost satisfăcut". 
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Cum mi-a venit în minte cântecul acela? 
Caraghios, nu-i aşâ? Nu era compromiţător 
şi putea să'l încurajeze. Singura minciună eră 
că departe de a fi liniştit, Stalky se ridică 
din întăriturile sale în mijlocul munţilor şi 
porni încet la vale ca să fie jertfit pe altar. 

„Bine înţeles", începui eu, „Comandamen
tul Suprem eră organul indicat ca să...". 

„Excelenţa avea convingerea că dacă ocăra 
bine pe un biet căpitan, aşâ cum ne ocăra 
King pe vremuri, tot Imperiul avea să meargă 
pe rulete, şi bine înţeles că dacă Excelenţa 
avea ideia aceasta, Van Leenart i-o întreţi
nea măgulindu-l. Nu ştiu chiar în definitiv 
de nu i-a vârât-o el în cap". ; 

„Şi-au cam schimbat obiceiurile depe vre
mea când îi cunoşteam eu". 

„Poate, Stalky fu trimis sus ca să-şi în
caseze blamul exact ca un băieţandru. Cred 
că părul Excelenţei Sale trebuie să fi stat în 
picioare ca furculiţele. In timp ce-1 ocăra pe 
Stalky înfipt în mijlocul odăii Van Lennaert 
stătea în spatele său şi-i făcea semne vesele 
victimei. Stalky nu îndrăznea să ridice ochii 
ca să nu râdă". 

„Dar atunci de ce nu l'au reformat pe 
Stalky", întrebă vesel Infantul. 

„Oh de ce", răspunse Abanazar. „Ca să-i 
lase o şansă de a-şi reface cariera lui stricată 
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şi să nu rupă inima bietului său tată. Stalky 
nu mai avea nici un tată, dar asta nu prezintă 
importanţă. Inculpatul se înfăţişă umil şi mo
dest ca un copil oropsit, deaceea Excelenţa 
Sa mărinimoasă, îl iertă. Pe urmă veni în bi
roul meu şi şezu jos înaintea mea vre'o 10 
minute în tăcere. La sfârşit, spuse: „Motane 
dacă aşi fi convins că acest agăţător de co-
şuleţe.... 

„îşi mai aducea aminte de comedia aceea?" 
zise M'Turk. 

„....Că acest agăţător de coşuleţe guver
nează într'adevăr India, jur că mâine m'aşi 
naturaliza rus. Sunt... une fetnme incomprise. 
Afacerea asta mi-a sfâşiat inima. îmi trebuie 
un concediu de vânătoare de 6 luni ca să-mi 
viu în fire. Crezi că am să-1 obţin, Motane?" 

II căpătă peste 3 minute, şi 17 zile mai 
târziu se înapoia către Rutton Singh având 
în buzunar ordinul care-1 obliga să treacă 
comanda trupei sale lui Cathcart Mac Mon-
nie". 

„Bagă de seamă", zise Dick IV. „Un ofiţer 
din Oficiul de Informaţii Politice asimilat Co
lonel cu 30 de luptători sikh pe un munte. 
Observaţi copii mei". 

Bine înţeles Cathcart nefiind un prost—mă
car că făcea parte din Departamentul Poli
tic, — l'a lăsat pe Stalky să-şi facă vână-
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toarea la vre'o 25 klm. de fortul Everett în 
timpul acestor 6 luni. Şi după câte pricep 
amândoi împreună cu Rutton Singh şi cu pri
zonierul se înţelegeau de minune! La sfârşit 
Stalky se reîntoarse la regimentul său. De 
atunci n'am auzit de el". 

„Eu l'am văzut", zise M'Turk foarte mân
dru. 

Ne'ntoarserăm toţi către el. 
La începutul verii eram într'un bivuac lângă 

Jullunder şi dădui peste Stalky într'un sat 
Sikh. Stătea pe un fel de tron; jumătate din 
populaţie era în extaz înaintea lui şi avea 
o duzină de copii Sikh pe genunchi o ghir
landă de flori împrejurul gâtului şi lângă el 
o vrăjitoare bătrână care-1 bătea pe umăr. 

îmi spuse că era în turneu de recrutare. 
Mâncarăm împreună în seara aceia, dar nu 
pomeni o vorbă despre afacerea cu fortul, 
îmi propuse însă că dacă vroiam ceva pro
vizii să spun că sunt trimisul lui Coran Sahib; 
aşa am făcut şi nici un Sikh nu a vrut să-mi 
ia parale. 

„Ah, trebuie să fi fost într'unul din sa
tele lui Rutton Singh", zise Dick IV", şi câtva 
timp fumară în tăcere. 

„Ia ascultaţi", zise M'Turk sărind îndărăt 
peste anii trecuţi, „v'a spus vre'odată Stalky 
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cum s'a făcut că Tigvă de Iepure a lapidat pe 
King în seara aceia?" 

„Nu", zise Dick IV. 
Atunci M'Turk spuse povestea. 
„Văd", zise Dick dând din cap: „In reali

tate a repetat în India aceiaş stratagemă. Ca 
Stalky numai e altul!" 

„Aici vă'nşelaţi", zisei eu. „India e plină 
de băieţi ca Stalky, — băieţi din Cheltenham, 
Haileybury, Marlborough — pe care noi nu-i 
ştim, şi surpriza mare va începe atunci când 
se va declara Un adevărat război". 

„A cui o să fie mirarea"? 
„A celorlalţi. A D-nilor cari se duc la front 

în cupeu de el. I. Panchipuiţi-vă pe Stalky 
scăpat undeva în sudul Europei cu o ceată 
destul de mare de luptători sikh şi cu spe
ranţe de pradă. Ia reflectaţi puţin la asta vă 
rog". 

„E ceva în ceeace spui. Dar tu prea eşti 
optimist Beetle", zise Infantul. 

„Am şi drept să fiu. Nu sunt eu iniţiatorul 
întregei afaceri. N'am scris eu că Aladin şi-a 
regăsit soţia"? 

„Mai aveţi ceva de zis?" spuse Terţius. 
„Ce are a face asta şi cu restul"? 
„Cum, ce are a face? totul porneşte de 

acolo". 
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„Dovedeşte-o", zise Infantili. 
Este ceeace am vrut. 
Şi „asta am şi făcut". 

F I N E 

* > > . 
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